
Rastreabilidade vista na prática
Em reunião com produtores da região de Vila Progresso, entidades esclareceram sobre adequações exigidas
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Entidades reforçaram uso do caderno de campo. Participação de produtores ainda foi tímida
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MUDANÇAS NO CAMPO

“É um caminho sem volta”
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· JOGO
A diretoria da Sociedade Pri-
mavera Augusta Vitória avisa 
as sócias que haverá jogo 
neste sábado, com início às 
14 horas. Sócias novas são 
bem-vindas.

· TALÃO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz in-
forma que o produtor deverá 
apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta 
de informações para o cálculo 
do índice de participação do 
município no retorno do ICMS 
e para a atualização do cadas-
tro do estabelecimento rural. 

· CARTEIRINHAS
A Secretaria de Educação de 
Vera Cruz realiza de 5 a 15 
de fevereiro a renovação ou 
confecção das carteirinhas 
de transporte escolar. O aten-
dimento será das 7h30min 
às 11h30min e das 13 às 17 
horas, na rua Jacob Doern, 
87. É necessário apresentar 
certidão de nascimento ou 
documento de identidade, 
foto 3X4 do estudante e com-
provante de residência.

· ALMOÇO
A Comunidade Católica São 
Francisco promove almoço 
comunitário no dia 10 de 
fevereiro. Às 10 horas, ce-
lebração, após almoço no 
valor de R$ 25 (adulto) e de 
R$ 12 (crianças de seis a 12 
anos). No cardápio, churras-
co de gado, porco e saladas 
diversas. À tarde, reunião 
dançante. Antecipados com 
Danilo, pelo telefone (51) 
98022-2378 ou Alvício, pelo 
99844-3933.

· SOCIEDADES I
As diretorias das Sociedades 
Primavera Augusta Vitória, 
Sempre Avante e Bolão União 
avisam os sócios que do-
mingo vão para Tangerinas, 
em Venâncio Aires. Ônibus 
às 12h15min de Vera Cruz, 
passando por Cipriano, Fim 
da Linha, Nacional até a festa.

· SOCIEDADES II
As Sociedades Mista Unidos, 
15 de Maio, Rosa Branca e 
Victória avisam que domingo 
vão para Linha Tangerinas. 
Saída do ônibus às 12h15min 
de Entre Rios, passa nos luga-
res de costume.

BAILES E FESTAS

AGENDA

A exigência da rastreabili-
dade em alimentos vegetais 
frescos, como frutas e ver-
duras, tem causado dúvidas 
e certa apreensão entre os 
produtores, já que o prazo 
para adequações à instru-
ção normativa do Ministério 
da Agricultura e da Anvisa 
encerra e passa a valer para 
fins de fiscalização a partir de 
fevereiro. Para desmistificar 
a rastreabilidade e orientar 
de forma simples e prática os 
agricultores de Vera Cruz, as 
entidades rurais se uniram 
para promover reuniões, e a 
primeira ocorreu na tarde de 
terça-feira, na propriedade 
de Oldemar e Dulce Schin-
dler, em Vila Progresso. O 
engenheiro agrônomo Alberto 
Evangelho Pinheiro, da Ema-
ter/RS-Ascar de Vera Cruz, 
frisou que a normativa foca 
monitoramento e fiscalização  
de resíduos de agrotóxicos, 
envolvendo toda a cadeia, 
do produtor, atravessador, 
atacadista e mercado.

O agrônomo frisou aos 

participantes - cerca de 20 
pessoas - a importância da 
incorporação do caderno de 
campo, uma espécie de diário 
onde se registram todas as 
ações do produtor para com 
a produção, lote por lote, 
desde o cultivo, adubação, 
qualquer tipo de manejo e 
colheita. Essas informações 
poderão ser exigidas em even-
tual fiscalização e, na hora 
da venda, dados do lote e da 
propriedade devem constar 
para identificar a procedência.

Antes da explanação come-
çar, era visível que o assunto 
causava apreensão nos agri-
cultores. “Acredito que vai 
dar dor de cabeça em muita 
gente. Vai ser complicado 
para todo mundo”, disse, de 
imediato, Dulce Schindler, 
anfitriã do evento. Mas Al-
berto, da Emater, frisou que a 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na explanação sobre o preenchimento do caderno de campo, foi 
recomendado aos produtores o apontamento de informações 
importantes quanto à aplicação de agrotóxicos, exemplos:
| Nome do produto;
| Dose aplicada;
| Volume aplicado;
| O produtor deve guardar o receituário agronômico e a nota fiscal 
do produto por 18 meses.
Quanto à colheita, a recomendação é que seja apontada a quanti-
dade colhida e o respectivo lote, na data efetuada. 
Além do caderno de campo, as entidades rurais mostraram o 
caderno de vendas, com informações do produto (data, produto, 
variedade ou cultivar, quantidade em quilos ou unidades e lote) e 
informações do comprador (nome ou razão social; CPF, IE ou CNPJ 
ou CGC/MAPA; e endereço completo ou coordenada geográfica).

Não apenas agricultores e 
representantes de entidades 
participaram da reunião em 
Vila Progresso. Ivan Spies, 
que coordena as compras de 
hortifruti de um supermerca-
do de Santa Cruz foi motiva-
do pela curiosidade e infor-
mação e resolveu prestigiar. 
Ele falou aos produtores que 
no caso do estabelecimento 
em que atua, quase 100% 
dos alimentos vegetais estão 
de acordo com a normativa 
da rastreabilidade ou proce-

dência, que indica a origem 
do produto. “Um produto 
com rastreabilidade vai ter 
muito mais valorização. É 
um caminho sem volta”, 
aponta ele, lembrando que 
os clientes costumam achar 
que tudo vem da Ceasa. Com 
a identificação, na gôndola 
do supermercado, quanto à 
procedência dos alimentos 
vegetais frescos, há também 
mais procura pelo que é da 
região. “Todos saem ganhan-
do”, afirmou Spies.

incorporação do caderno de 
campo favorece, inclusive, a 
gestão da propriedade. E vai 
acabar se tornando um hábito 
o preenchimento.

NA PRÁTICA
Além de mostrar, na pro-

priedade dos Schindler, como 
funcionaria a organização 
dos lotes de acordo com a 
cultura plantada, o agrôno-
mo simulou um caderno de 
campo para apontar, passo 

a passo, como preencher. 
Alberto sugeriu, como pri-
meiro passo, desenhar um 
croqui da propriedade, com 
a localização dos canteiros e 
tipo de cultura plantada. Para 
depois, preencher no caderno 
de campo, cujo modelo foi 
disponibilizado aos partici-
pantes, contendo espaço para 
anotar informações por data, 
área, cultura, manejo e obser-
vações gerais.

DAQUI PARA FRENTE
O presidente do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural, Jeferson Klunk, anuncia 
que além de ser agendada 
reunião para os agricultores da 
região norte de Vera Cruz, para 
as próximas semanas, haverá 
visita a uma cooperativa 
da região para observar a 
organização de quem já 
se adequou à normativa, 
assim como visitação a um 
supermercado que também já 
incorporou as mudanças.


