
Rastreabilidade é exigida aos produtores
Em fevereiro passa a valer normativa que fiscaliza resíduos de agrotóxicos em hortaliças, frutas, raízes. Entidades vão orientar agricultores
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Débora Oliveira mantém caderno de campo com anotações sobre manejo em cada lote cultivado

CaRolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

o QUe É eSSa Tal 
RaSTReaBilidade?

ALIMENTOS VEGETAIS FRESCOS

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2019

Na terça, Conselho reuniu entidades rurais para focar no tema

Faltam poucos dias para 
expirar o prazo de adequações 
e passar a valer a instrução 
normativa do Ministério da 
Agricultura e da Anvisa, váli-
da para todo território nacio-
nal, que estabelece o padrão de 
rastreabilidade de alimentos 
vegetais frescos, como frutas, 
hortaliças, raízes, tubérculos, 
bulbos e ervas aromáticas, 
para fins de monitoramento 
e fiscalização  de resíduos 
de agrotóxicos, envolvendo 
toda a cadeia, a começar pelo 
produtor. É no início de feve-
reiro que o prazo se acaba e a 
instrução normativa passa a 
valer para fins de fiscalização 
e penalidades, por isso, as en-
tidades rurais de Vera Cruz re-
uniram-se nesta semana para 
traçar estratégias de orientação 
e apoio aos produtores de ali-
mentos, a fim de que tenham 
o controle registrado de todo 
o manejo e o que aplicam na 
produção.

Estão previstos encontros  
no interior, envolvendo produ-
tores de alimentos. O primeiro 
será no dia 29 de janeiro, às 
14 horas, em Vila Progresso, 

na propriedade de Oldemar e 
Dulce Schindler. Na ocasião, 
haverá demonstração prática 
orientativa sobre a rastreabi-
lidade dos alimentos, minis-
trada pela Emater/RS-Ascar. 
A ideia, explica o presidente 
do Conselho Municipal de de-
senvolvimento Rural, Jeferson 
Klunk, é elaborar um caderno 
de campo pelas entidades 
rurais do município a ser ado-
tado pelos produtores de ali-
mentos locais, em qualquer 
escala. Pela Cooperativa Mista 
de Agricultores Familiares de 
Vera Cruz (Coopervec), por 
exemplo, são comercializados 
alimentos para as cestas do 
PAA e a alimentação escolar, 
por isso, é corresponsável pela 
rastreabilidade.

CadeRno de CamPo
Este caderno nada mais é do 

que um registro das atividades 
envolvendo a produção de 
alimentos, as tarefas executa-
das desde o plantio dos lotes, 
produtos comerciais aplicados, 
doses, volumes; observações 
sobre o lote, manejo, colheita. 
O produtor precisa ter aponta-
do tudo o que é feito e aplicado 
em cada lote de alimentos 
que vende e cada ente desta 
cadeia é responsável por sua 
etapa, explica o engenheiro 
agrônomo Alberto Evangelho 
Pinheiro, da Emater/RS-Ascar 
de Vera Cruz. Os produtos 
vendidos, seja em mercados, 
feiras, via cooperativas, pre-
cisam ter informações, com 
dados do produtor, procedên-
cia, e identificação por meio de 
etiquetas impressas com carac-
teres alfanuméricos, código de 
barras, QR Code, ou qualquer 
sistema que permita identificar 
os produtos vegetais frescos de 
forma única e inequívoca.

eXPeRiÊnCia PRÁTiCa
Desde o fim de 2018, a fa-

É o conjunto de procedimentos 
que permite detectar a origem 
e acompanhar a movimenta-
ção de um produto ao longo 
da cadeia produtiva, mediante 
elementos informativos e do-
cumentais registrados.
A rastreabilidade de que trata a 
Instrução Normativa Conjunta 
será fiscalizada pelos serviços 
de Vigilância Sanitária e pelo 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA).

ConTRole doS inSUmoS
O produtor primário e as 
unidades de consolidação 
deverão manter os registros dos 
insumos agrícolas, relativos à 
etapa da cadeia produtiva sob 
sua responsabilidade, utiliza-
dos no processo de produção 
e tratamento fitossanitário dos 
produtos vegetais frescos, data 
de utilização, recomendação 
técnica ou receituário agronô-
mico emitido por profissional 
competente e a identificação 
do lote ou lote consolidado.

mília de Luis Fabiano e Marci 
Oliveira, da localidade de 
Ferraz, implantou a rastreabi-
lidade, exigência das redes de 
supermercado atendidas pelo 
hortifruti. São seis grandes 
mercados em Santa Cruz e 
outros menores, com entregas 
que ocorrem três vezes por 
semana, especialmente de 
hortaliças folhosas, como alfa-
ce, couve, salsa e rúcula, além 
do morango. A maior rede de 
supermercados atendida exi-
giu a rastreabilidade de forma 
mais complexa, com terceiri-
zação de empresa, adoção de 
etiquetas com código de barra 
e QR Code. Em outras redes, 
o controle é mais simples, 
com dados do produtor, pro-
cedência, lote. Então, varia a 
exigência conforme o mercado 
consumidor.

Junto de Luis Fabiano e 
Marci, atuam na produção as 
filhas Débora e Eduarda e a 
mãe de Marci, Nelita Blank. 

Débora explica que participou 
de treinamento com o Sebrae 
sobre rastreabilidade e adap-
tou seu caderno de campo, 
para implantar o relatório da 

produção. Acaba sendo um 
verdadeiro diário, compara 
Débora, de tudo o que é feito e 
aplicado em cada lote, em cada 
cultivo, por data.

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO

Em cumprimento ao Regimento Interno das Eleições no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de Vera Cruz, aprova-
do em Assembleia Geral Extraordinária em 29/11/2018, comunicamos 
que foi registrada a Chapa abaixo como concorrente à eleição a que se 
refere o Edital de Convocação publicado no dia 04 de janeiro de 2019, 
no jornal Arauto nº 3078 neste Estado.

CÉDULA ÚNICA – CHAPA ÚNICA

DIRETORIA EFETIVOS
Presidente: CRISTIAN WAGNER
Vice-Presidente: GERALDO BACK 
1º Secretária: BERNADETE FRANTZ 
2º Secretária: ANGELITA BULLERJAHN HERMES
1º Tesoureiro: FLAVIO ALBERTO STOECKEL
2º Tesoureiro: SILVINO PAULO SODER

SUPLENTES DIRETORIA
DAVID SILAS PETRY
DEISE CRISTIANE PEIL
EDSON IVAN ZIEBELL
LUIS ERNANI PAULITSCH

CONSELHO FISCAL
DAIS DANIELE SCHUBERT
AIRTON ROMEU MUELLER
JULIANA MARLI SCHULTZ

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 
VILSON ANDRE LUSCHE
SELMA DULCE KRUEGER SCHERER
JONAS GUSTAVO KONRATH

Nos termos do Edital acima mencionado, o prazo para impugnação 
de candidaturas é de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste aviso.

Vera Cruz/RS, 17 de janeiro de 2019.
Comissão Eleitoral

LUCIANA DE BRUM HEIDERICH JOST  
GILSON ADRIANO BECKER

MARINES JAKELINE ROCKENBACH ZIEBELL       


