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Maquinário é doado a associações 
A partir de entrega, 
três entidades rurais 
de Vera Cruz ficam 
responsáveis pelo 
uso e manutenção 
dos equipamentos

Sergio Luiz Pauli, da 
Associação Comunitária 
dos Moradores de Alto 
Dona Josefa, que tem 
50 sócios.

“A gente buscava muitos 
implementos na cida-
de, mas tinha o custo do 
transporte e a questão da 
espera. Com a doação, eles 
vão estar à disposição da 
comunidade, agregando 
renda e aumentando a pro-
dução de alimentos.”

Ari Knod, 
da Associação dos 
Produtores Rurais de 
Alto Ferraz, que tem 
42 sócios.

“São implementos que a 
gente precisa, mas como 
alguns deles são usados 
apenas uma ou duas vezes 
ao ano e são mais caros 
era inviável adquirir. Agora, 
vamos criar regras para 
usá-los, cuidando para 
mantê-los conservados.” 

Valmor Joares Gewehr, 
da Associação 
Comunitária Sete de 
Junho, que tem 
35 sócios.

“O maquinário vem 
para acrescentar à 
produção dos nossos 
associados, pois muitos 
agricultores não podiam 
comprar esses itens 
sozinhos, por 
cultivarem em 
pequenas áreas.”

Representantes das associações rurais comemoram repasse dos equipamentos 
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Para cerca de 130 pro-
dutores de três locali-
dades de Vera Cruz, o 

acesso a equipamentos agrí-
colas utilizados nas proprie-
dades, muitos deles de alto 
custo, vai ficar mais fácil. Isso 
porque no sábado, dia 19, 
foi formalizada a doação de 
mais de 20 itens para a Asso-
ciação dos Produtores Rurais 
de Alto Ferraz, à Associação 
Comunitária dos Moradores 
de Alto Dona Josefa e à As-
sociação Comunitária Sete de 
Junho. A partir de agora, elas 
vão administrar esses imple-
mentos e atender a demanda 
dos agricultores. 

A compra do maquinário 
foi realizada com recurso de 
R$ 250 mil, oriundo de emen-
da parlamentar do deputado 
federal Heitor Schuch. “As 
associações fizeram o pedido 
e, conforme sua demanda, 
o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável (Comder) procurou 
organizar a compra desses 
implementos a partir do 
orçamento que se tinha da 
emenda”, explica o secretário 
de Desenvolvimento Rural 
e Meio Ambiente, Gilson 
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PARA OS PRESIDENTES, GRANDE PASSO

Becker. Ele lembra que antes 
os produtores tinham que 
ir até a cidade buscar esse 
material, o que dificultava, 
principalmente, o desloca-
mento dos moradores de 
Alto Ferraz e Alto Dona Jose-
fa, localidades mais distantes 
do Centro.

Com a doação, as asso-
ciações rurais passam a ser 
responsáveis pelo uso cor-
reto dos equipamentos, bem 
como gastos com manuten-
ção, limpeza, conservação e 
operação. Segundo Becker, 
é responsabilidade de cada 
entidade, também, decidir 
sobre como vai utilizar os 
implementos e organizar as 
listas de espera. Dessa forma, 
segundo os presidentes, o 
plano ao longo da semana é 
discutir essas tratativas em 
reunião com os associados e 
a comunidade. Já a fiscaliza-
ção sobre a conservação dos 
equipamentos será realizada 
pelo Conselho, através de um 
relatório anual entregue pe-
las associações beneficiadas. 

Os equipamentos adqui-
ridos são duas colhedoras 
de forragens (ensiladeiras), 
três distribuidores de adubo 
orgânico seco, duas pás car-
regadeiras (caçamba raspo), 
três plantadeiras-aduba-
deiras, dois batedores de 
cereais, dois pulverizadores, 
dois secadores de grãos, três 
roçadeiras para trator, um re-
boque agrícola, uma caçam-
ba tombadeira (plataforma), 
um guincho para trator, um 
formador de camalhão e um 
arado subsolador.

MAIS AGILIDADE
De acordo com Becker, o 

ato também vai contribuir 
com a diminuição da deman-
da reprimida de atendimentos 

na Secretaria. “Com a doação, 
os produtores dessas locali-
dades já não precisam mais 
usar aqueles implementos 
da Prefeitura que utilizavam 

antes, pois terão os seus à 
disposição, aliviando a espera 
dos demais agricultores e au-
mentando a rapidez no aten-
dimento a todos”, completa.


