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ETERNA VIGILÂNCIA
José Zeferino Pedrozo - Presidente da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de SC (FAESC) e do Conselho de Administração 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC)

O preço da segurança é a eterna vigi-
lância. Santa Catarina festeja 12 anos de 
certificação internacional como área livre 
de febre aftosa sem vacinação, proclama-
da pela Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), exatamente pela atenção 
que deu a essa conquista.

Estávamos em Paris em 25 de maio 
de 2007, quando a 75ª assembleia geral 
homologou a decisão técnica da Comis-
são Científica da OIE (Organização In-
ternacional de Saúde Animal). Naquela 
ocasião, registrávamos 14 anos sem ocor-
rência de aftosa e seis anos sem vacinação, 
configurando um status sanitário único 
no Brasil. Hoje são 26 anos sem a doença 
e 18 anos sem vacinação.

O caminho para chegar a esse resulta-
do foi longo. Muitos segmentos não com-
preendiam a importância dessa questão. 
A FAESC, a Ocesc e o então secretário 
da Agricultura Odacir Zonta chegaram a 
ser processados por uma certa liderança 
política por defenderem a suspensão da 
vacinação e a busca de um status sanitário 
mais elevado. 

Desde a década de 1990 a FAESC 
propunha ao Ministério da Agricultura a 
manutenção do Circuito Pecuário Sul com 
diferenciação de status sanitário: Santa Ca-
tarina seria declarada área livre de aftosa 
sem vacinação e, o Rio Grande do Sul, 
área livre com vacinação. Nosso Estado 

tornou-se uma ilha de sanidade no Brasil, 
demonstrando possuir um dos mais confi-
áveis sistemas sanitários do País. Essa con-
dição resultou de esforços dos produtores 
rurais, das agroindústrias e do governo.

Para manter essa condição, um efi-
ciente sistema de vigilância e atenção 
sanitária precisa estar sempre em pleno 
vigor, tendo como atores e correspon-
sáveis todos os elos da cadeia produtiva 
– os criadores, as indústrias e os órgãos 
estatais. Importante, também, realçar o 
papel dos Sindicatos Rurais e do Instituto 
Catarinense de Sanidade Agropecuária 
(Icasa), mantido pelas agroindústrias. 

A Polícia Militar participa desse es-
forço ao lado da Companhia Integrada 
de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina que mantém 63 barreiras sani-
tárias fixas nas divisas com Paraná, Rio 
Grande do Sul e Argentina para controlar 
a saída de animais e produtos agropecuá-
rios. Em Santa Catarina todos os bovinos 
e bubalinos são identificados e rastreados. 
Está proibido o ingresso de bovinos pro-
venientes de outros estados. A entrada de 
ovinos, caprinos e suínos criados fora do 
território catarinense está condicionada a 
quarentena na origem e no destino, além 
de testes para a febre aftosa, exceto quan-
do destinados a abate imediato em frigo-
rífico sob inspeção.

Apenas três países da América Lati-

na são considerados livres de febre aftosa 
sem vacinação pela OIE: Chile, Guiana 
e Peru. Existem zonas livres (Província, 
Estado ou Departamento) na Argentina, 
Bolívia, Colômbia e Equador.

Nossa especialização em proteína 
animal tem reconhecimento planetário. 
Santa Catarina se tornou o maior produ-
tor de suínos do Brasil, o segundo maior 
produtor de aves e o quarto maior produ-
tor de leite. O agronegócio responde  por 
64% das exportações catarinenses, atin-
gindo 160 países. A influência do status 
sanitário na conquista de novos mercados 
é evidente. Em 2006, um ano antes da cer-
tificação internacional, Santa Catarina ex-
portava 184 mil toneladas de carne suína 
(receitas de US$ 310 milhões), saltando 
em 2018 para 326,3 mil toneladas e ob-
tenção de divisas da ordem de US$ 608,4 
milhões. Nesses 12 anos crescemos 77% 
em volume e 96% nas receitas com vendas 
externas. Na mesma trajetória ascenden-
te, a carne de frango tornou-se o primeiro 
produto das exportações catarinenses: em 
2018 foram embarcadas 1,08 milhão de 
toneladas que renderam US$ 1,8 bilhão.

É vital manter essa conquista e ja-
mais baixar a guarda, pois ocorrência 
de qualquer epizootia (doença) causaria 
prejuízos bilionários à economia barri-
ga-verde. Repito:  O preço da segurança 
é a eterna vigilância.
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ROTA DO MILHO: SOLUÇÃO A CAMINHO
Santa Catarina possui o mais avan-

çado parque agroindustrial brasileiro 
da avicultura e da suinocultura. Essa 
fabulosa estrutura gera uma riqueza 
econômica de mais de 1 bilhão de aves 
e 12 milhões de suínos por ano, sus-
tenta mais de 150 mil empregos dire-
tos e indiretos e gera bilhões de reais 
em movimento econômico. Insumo 
essencial para o funcionamento des-
se gigante, o sucesso ou o fracasso da 
cultura do milho reflete diretamente 
na economia catarinense.

A grande e grave questão que se 
coloca todos os anos é: como abaste-
cer Santa Catarina de milho – são ne-
cessários mais de 6,5 milhões de to-
neladas por ano – se o Estado tem um 
crescente e aparentemente insuperá-
vel déficit? O cenário é de franca de-
crepitude. Em 2005, 106 mil produ-
tores rurais catarinenses cultivavam 
800 mil hectares. Nesses 14 anos, a 
área plantada foi se reduzindo celere-
mente. O milho é um cereal que im-
pacta profundamente na realidade do 
agronegócio catarinense. Em 2018, 
foram cultivados pouco mais de 300 
mil hectares de lavouras. A produção 
estadual, que já atingiu 4 milhões de 
toneladas/ano (2007/2008), caiu para 
2,5 milhões na safra 2018/2019.

De acordo com o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Santa Catarina, José 
Zeferino Pedrozo, os agricultores mi-
graram para a soja, um produto com 
grande liquidez no mercado de com-
modities, menor custo de produção 
e melhor remuneração final. “Outro 
fator é que 40% do milho que SC pro-
duz se destinam a silagem, portanto, 
não sai da propriedade e é utilizado 
na nutrição da pecuária leiteira. As 
deficiências de armazenagem consti-
tuem um problema adicional". 

Santa Catarina é o 8º Estado em 
produção de Milho, porém o 2º maior 
consumidor do País. O Estado ob-
tém o cereal em Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, executando uma ab-
surda operação rodoviária com mais 
de 100 mil viagens ao ano em percur-
sos de até 2.000 quilômetros, ligando 
o sul ao centro-oeste brasileiro. 

Entretanto, surgiu há quatro 
anos uma articulação transfronteiri-
ça entre Brasil, Argentina e Paraguai 
que permitirá a compra de milho pa-
raguaio com a implantação da cha-
mada Rota do Milho. O produto será 
adquirido nos Departamentos de 
Itapúa e Alto Paraná (Paraguai), pas-
sará pelo porto paraguaio 7 de agos-
to, no município de Carlos Antonio 
López (Itapua), atravessará o rio Pa-
raná em balsas, entrará na Província 
Argentina de Misiones pelo porto de 
Piray no município de Piray e segui-
rá até a divisa com o Brasil, sendo 
internalizado pelo porto seco catari-

nense de Dionísio Cerqueira. A van-
tagem é evidente: trocar-se-á uma 
percurso de 2.000 quilômetros, por 
outro, muito mais curto, de apenas 
350 quilômetros.

A boa notícia é que essa solução 
começou a se concretizar. A balsa que 
fará a travessia internacional da Rota 
do Milho, ligando os portos fluviais 
paraguaio e argentino chegou e já está 
operando em caráter experimental. O 
equipamento tem capacidade para 
transportar 14 caminhões de 37 tone-
ladas ao mesmo tempo. 

Os portos estão recebendo ade-
quações e equipamentos como ram-
pas, balanças, scanners etc. Muitas 
instituições trabalharam para esse 
desiderato: o Sebrae/SC, as entidades 
do agronegócio, os parlamentares e o 
presidente do BRIPAEM (Bloco Re-
gional de Intendentes, Prefeitos, Al-
caides e Empresários do Mercosul) e 
prefeito de Chapecó Luciano Buligon 
- que coordena as tratativas na esfe-
ra inter-regional. Dentro de 60 dias 
– tempo necessário para as forma-
lizações de praxe – a Rota do Milho 
começa a operar regularmente. As 
agroindústrias catarinenses poderão 
acessar o milho produzido no Para-
guai com menor dispêndio e em me-
lhores condições de competitividade. 

“Os governos finalmente se sen-
sibilizaram e acreditaram nessa al-
ternativa de integração econômica 
e desenvolvimento do turismo, que, 
afinal, é o objetivo do Mercosul. Ini-
cia aqui, possivelmente, um novo 
eixo de desenvolvimento e integra-
ção transfronteiriça entre Brasil, 
Argentina e Paraguai. A Rota do 
Milho será altamente benéfica para 
as cadeias produtivas da avicultura, 
suinocultura e pecuária leiteira”, sa-
lienta Pedrozo.

“A conjugação de uma série de 
fatores contribuiu para chegarmos 
a esse ponto, com redução tão drás-
tica da produção”. 

José Zeferino Pedrozo, presidente da FAESC
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NOVIDADE

OESTE TERÁ PROJETO
REDE RURAL DE SEGURANÇA

Após três meses de estudos, pes-
quisas e viagens buscando os exem-
plos de segurança rural desenvol-
vidos em diversas regiões do País, o 
2º Batalhão de Polícia Militar e o 2º 
BPMA, unidade que integra o Co-
mando de Policiamento Militar Am-
biental da PMSC, através do Grupa-
mento de Polícia Militar Ambiental 
de Chapecó, juntamente com o Sindi-
cato Rural, FAESC, Cidasc, SENAR e 
a Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA), laçaram ofi-
cialmente, em junho, o projeto Rede 
Rural de Segurança.

O projeto visa prevenir os crimes 
no meio rural e deve ser realizado por 
meio de pré-cadastrados efetivados 
pelo sistema do GPS Rural. Para isso, 
a polícia deve contar com a auxílio 
das cooperativas da região, que con-
tribuirão com as informações sobre 
número de produtores e propriedades 
que ainda não constam no sistema. 

“Assim que a primeira localidade 
for atendida, é que conseguiremos 
mensurar os erros e acertos do pro-
jeto em si, e identificar as mudanças 
que devem ser feitas, para que o proje-
to seja estendido a todas as regiões de 
Chapecó”, afirma o Comandante do 2º 
Batalhão de Polícia Militar, Tenente-

-Coronel Ricardo Alves da Silva.
Apenas a região Sul de Chapecó 

possui 100% das propriedades cadas-
tradas no sistema do GPS Rural. Ao 
todo somam mais de 500 km mapea-
dos, porém é necessário que o produ-
tor efetive o seu cadastro no sistema. 
Com o processo de georreferencia-
mento a polícia tem acesso mais fácil 
e rápido ao produtor que necessita 
de atendimento, identificando pre-
viamente de como são os plantéis, as 
propriedades e quais são os proble-

mas nestes locais.
O presidente da FAESC, José Zefe-

rino Pedrozo, destaca que essa é mais 
uma ação conjunta que visa aumen-
tar a segurança e a tranquilidade no 
meio rural, que há muito tempo vem 
sofrendo com a criminalidade. “Uni-
mos esforços com as demais entidades 
e órgãos de segurança para que juntos 
possamos minimizar as incidências 
de crimes nas propriedades rurais e, 
assim, contribuir com a ampliação da 
qualidade de vida dos produtores”.

Entre os principais crimes en-
frentados pelo produtor no meio 
rural estão desmatamentos, polui-
ção hídrica, abate irregular, comér-
cio clandestino de animais, furto 
de gados, entre outros. Para ajudar 
na resolução destes problemas, os 
dois Batalhões da Polícia Militar, 
sediados em Chapecó, unem for-
ças e buscam na parceria com en-

tidades ligadas ao produtor rural, 
identificar os problemas e apontar 
as soluções. 

“O 2º Batalhao do Comando 
de Policiamento Militar Ambien-
tal, que atua no Meio Oeste e Oeste 
Catarinense, será mais um elo da 
rede rural de segurança, realizando 
ações preventivas voltadas à prote-
ção do Meio Ambiente, aproximan-

do assim a instituição do produtor, 
por meio da educação ambiental e 
auxiliando nas ações preventivas e 
repressivas voltadas à criminalidade 
de forma integrada com os demais 
entes envolvidos na rede”,

 afirma o Comandante do 2º 
Batalhão de Polícia Militar Am-
biental, Tenente-Coronel Adair 
Alexandre Pimentel.

PARCERIA

Projeto Rede Rural de Segurança foi apresentado oficialmente em Chapecó

SANTA CATARINA É O MAIOR EXPORTADOR 
DE CARNE DE FRANGO DO BRASIL

Santa Catarina volta a ocupar o pri-
meiro lugar no ranking brasileiro de ex-
portações de carne de frango. O estado, 
que também é o maior produtor nacio-
nal de suínos, responde por 39% de todo 
faturamento gerado com os embarques 
de carne de frango no país em 2019. De 
janeiro a maio deste ano, o agronegócio 
catarinense já embarcou 626,9 mil tone-
ladas do produto, gerando receitas que 
passam de US$ 1,08 bilhão.

“O agronegócio catarinense se tor-
nou uma referência internacional em 
qualidade da produção agropecuária, 
no cuidado com a saúde dos rebanhos 
e a segurança alimentar. Hoje, Santa 
Catarina tem acesso aos mercados mais 
exigentes do mundo, o setor agropecu-
ário é o carro chefe da nossa economia, 
gerando emprego e renda ao longo de 
toda a cadeia produtiva. A alta nas ex-
portações mostra que estamos no cami-
nho certo”, destaca o secretário da Agri-

cultura e da Pesca, Ricardo de Gouvêa.
A carne de frango é o principal 

produto da pauta de exportações de 
Santa Catarina. De janeiro a maio de 
2019, o estado retomou o crescimento 
nos embarques internacionais, prin-
cipalmente de cortes com maior va-
lor agregado. Em comparação com o 
mesmo período de 2018, Santa Cata-
rina ampliou em 61% as vendas exter-
nas desse produto esse ano, tanto em 
faturamento quanto em quantidade.

Os maiores mercados para a produ-
ção catarinense de carne de frango são 
Japão, China, Emirados Árabes, Arábia 
Saudita e Holanda – todos apresentam 
crescimento acima de 30% nas com-
pras este ano. E as expectativas são de 
que os bons resultados se mantenham 
ao longo de 2019, impulsionados prin-
cipalmente pelo crescimento das ven-
das de carnes para a China.

O analista do Centro de Socio-

economia e Planejamento Agríco-
la (Epagri/Cepa), Alexandre Giehl, 
explica que, desde agosto de 2018, a 
suinocultura chinesa enfrenta uma 
severa crise em decorrência de um 
surto de peste suína africana que, se-
gundo algumas projeções, pode redu-
zir a produção de carne suína do país 
em até 30%. “Para atender a demanda 
interna, a China necessitará importar 
maiores quantidades de carne suína 
e outras substitutas, como a carne 
de frango e a bovina. Além disso, a 
renovação e ampliação das cotas de 
exportação de carne de frango para o 
México também deve gerar impactos 
positivos sobre o setor nos próximos 
meses”, ressalta.

Os números são divulgados pelo 
Ministério da Economia, que trabalha 
com uma nova metodologia, e analisa-
dos pelo Centro de Socioeconomia e 
Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

AVANÇOS
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NORMAS AMBIENTAIS

CONSTITUCIONALIDADE DO
CÓDIGO AMBIENTAL DÁ SEGURANÇA
JURÍDICA AO SETOR RURAL DE SC

Em 13 de abril de 2009, na pre-
sença de 3.000 produtores rurais, em 
Campos Novos, o então governador 
Luiz Henrique da Silveira sancionou a 
lei que institui o primeiro Código Am-
biental de Santa Catarina. A aprova-
ção do código pela Assembleia Legis-
lativa e a sanção da lei sem vetos foram 
consideradas medidas de salvação do 
setor primário da economia: era uma 
questão de vida ou morte para a agri-
cultura e toda a vasta cadeia do agro-
negócio em Santa Catarina.

Dez anos depois, o Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina (TJSC), ao julgar 
ação direta de inconstitucionalidade 
(ADIN) movida pelo Ministério Pú-
blico de Santa Catarina, entendeu ser 
constitucional dispositivo específico 
do Código Estadual do Meio Ambien-
te que declara serem campos de altitu-
de e, portanto, com restrições para ati-
vidades econômicas somente as áreas 

com altura superior a 1.500 metros.
Se o Poder Judiciário não tivesse 

reconhecido a constitucionalidade do 
artigo do Código Estadual do Meio 
Ambiente, declarando como campos 
de altitude somente as áreas a partir 
de 1.500 metros de altura, as ativida-
des agrícolas realizadas nas regiões 
de planalto em Santa Catarina seriam 
inviabilizadas, causando prejuízos in-
calculáveis para a economia do Esta-
do. A Procuradoria Geral do Estado 
atuou na defesa do Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

Para a FAESC, o novo código 
ambiental evitou a paralisação da 
agricultura catarinense. O presidente 
José Zeferino Pedrozo enfatiza que “a 
decisão do Poder Judiciário aumen-
ta a segurança jurídica e a confiança 
dos produtores e empresários rurais”. 
Lembra que as normas ambientais 
eram excessivas, incoerentes e irreais 

e estavam inviabilizando a agricultura, 
a pecuária e o agronegócio. A simples 
aplicação da legislação ambiental an-
terior colocava na ilegalidade 40% dos 
produtores de suínos e aves e 60% dos 
produtores de leite de Santa Catarina.

A legislação ambiental unificada 
para todo o País criava transtornos 
em razão dos contrastes acentuados 
que existem nas macrorregiões brasi-
leiras. Para assegurar clareza e viabili-
dade ao primeiro Código Ambiental 
catarinense, a FAESC e outras enti-
dades contribuíram com estudos e 
sugestões apresentadas em conjunto. 
Isso tornou-se possível graças a uma 
inovação institucional de grande re-
levância: o respeito ao princípio do 
pacto federativo de forma que cada 
Estado da federação tem autonomia 
para legislar sobre matéria ambiental 
de acordo com as características de 
seus recursos naturais.

Código Ambiental evitou paralização da agricultura catarinense

FAESC E CNA ALERTAM PARA
MUDANÇA NO PRAZO DE ENVIO
DE INFORMAÇÕES DO eSOCIAL

A Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de Santa Catarina 
(FAESC) e a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) in-
formam que o prazo de envio das in-
formações do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previ-
denciárias e Trabalhistas (eSocial) que 
vence no dia 7 foi alterado para o dia 
15 de cada mês.

A mudança foi definida pelo Co-
mitê Gestor do eSocial e atende a so-
licitação de empresas e do Grupo de 
Trabalho Confederativo, do qual a 
CNA faz parte. A medida vale para os 
eventos periódicos, não periódicos e 

de tabela, como aquisição de produ-
ção rural, pagamentos de rendimen-
tos do trabalho e comercialização da 
produção rural pessoa física.

Segundo a Confederação, os pro-
dutores rurais devem fornecer todas 
as informações fiscais, previdenciá-
rias e trabalhistas ao sistema.  A CNA 
alerta que embora o prazo desses 
eventos tenha sido ampliado, os de 
recolhimento dos tributos e Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) permanecem os mesmos.

Os prazos diferenciados defini-
dos no Manual de Orientação do 
eSocial (MOS) também não muda-

ram. O evento de admissão (S-2200 
ou S-2190), por exemplo, continuará 
sendo informado até o dia anterior ao 
início da prestação dos serviços. Os 
prazos de afastamento por doença e 
desligamento permanecem até o dé-
cimo dia após a data da rescisão.

O presidente da FAESC José Zeferi-
no Pedrozo destaca que a Federação se 
encontra à disposição para orientar os 
produtores rurais por meio dos Sindica-
tos Rurais de cada município. “É impor-
tante que os produtores rurais catarinen-
ses enviem as informações ao eSocial 
dentro do prazo estabelecido para que 
fiquem em dia com a legislação”.

NOVA DATA
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LANÇAMENTO

PLANO SAFRA: RECURSOS PARA  
SEGURO, CUSTEIO E INVESTIMENTO

Ao analisar o recém-lançado Plano 
Safra 2019-2020, o presidente da FAESC 
e vice-presidente de finanças da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), José Zeferino Pedrozo des-
tacou que o conjunto de medidas anun-
ciado pelo governo beneficia os produ-
tores rurais e contempla vários pleitos 
apresentados pelo setor produtivo.

Para a próxima safra, os produtores 
rurais terão um volume de crédito de 
R$ 222,7 bilhões, dos quais R$ 169,3 bi-
lhões para custeio, comercialização e in-
dustrialização, R$ 53,4 bilhões para in-
vestimentos. Além disso, R$ 1,85 bilhão 
são destinados para o apoio à comercia-
lização e R$ 1 bilhão para a subvenção 
ao seguro rural. As taxas de juros con-
troladas variam de 3% a 10,5%. 

Entre as medidas anunciadas que 
trarão benefícios para o setor está o va-
lor de R$ 1 bilhão para a subvenção ao 
prêmio do seguro rural, o que permitirá 
atender mais que o dobro de apólices 
de 2019; medidas para recomposição 
do funding do crédito rural; R$ 500 
milhões para construção e reforma de 
casas no meio rural; permissão para seg-
mentar a propriedade rural como garan-
tia nos financiamentos agropecuários; 
incorporação do segmento de pesca e 
aquicultura ao Plano, entre outras.

Pedrozo apontou como uma das 
mais importantes medidas anunciadas 

pelo governo a ampliação das fontes 
de financiamento com a possibilidade 
de emissão de títulos no exterior para 
a captação de recursos de fundos inter-
nacionais que estão dispostos a investir 
no agronegócio brasileiro.  Com esta 
medida, a Cédula de Produto Rural 
(CPR) poderá ser emitida com corre-
ção cambial, permitindo o uso do Cer-
tificado de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) e do Certificado de Direitos 
Creditórios do Agronegócio (CDCA).

O dirigente elogiou, também, a 
inclusão dos agricultores familiares 
no plano. A unificação da agricultura, 
com pequenos, médios e grandes em 
um único plano, com a manutenção 
de taxas mais baixas para o Pronaf. As 
taxas de juros para agricultores e pes-
cadores são de 3% e 4,6% ao ano para 
pequenos; de 6% ao ano para os médios 
e pequenos produtores que não se en-
quadram no Pronaf; e, de 8%, para os 
demais. Outro ponto importante foi a 
ampliação para R$ 1 bilhão dos recur-
sos para o Programa de Subvenção ao 
Prêmio de Seguro Rural (PSR). A am-
pliação vai dobrar a área segurada no 
País. A medida terá impacto na atração 
de investimentos privados, inclusive in-
vestimentos internacionais.

Outra medida positiva é o patri-
mônio por afetação, que permitirá ao 
produtor dar como garantia a parcela 

da propriedade equivalente ao valor 
do financiamento. É uma reivindicação 
antiga. Atualmente, os produtores ru-
rais que buscam um empréstimo de R$ 
100 mil colocam em garantia um patri-
mônio de R$ 5 milhões, uma proprie-
dade inteira. Agora ele destina apenas 
uma parte e deixa as outras para buscar 
novas fontes de crédito.

A unificação do PAP, com a inclu-
são de agricultores familiares e dos se-
tores de pesca e aquicultura, foi outra 
vitória.  Depois de duas décadas, con-
seguiu-se abrigar sob o mesmo teto, pe-
quenos, médios e grandes produtores. 
Todos são empreendedores e podem 
se desenvolver em harmonia. O pro-
grama de seguro rural (PSR) terá R$ 
1 bilhão para a proteção às lavouras. A 
estimativa com esse montante é ter 15,6 
milhões de hectares de área segurada, 
com a contratação de 212,1 mil apólices 
e um valor segurado de R$ 42 bilhões.

O plano também trouxe medidas 
inéditas, como o retorno do finan-
ciamento da assistência técnica com 
recursos controlados do crédito rural 
para médios produtores, a destinação 
de R$ 500 milhões para a construção 
de moradias no campo no âmbito do 
Pronaf e o lançamento do Aplicativo 
Plantio Certo para acessar informações 
sobre o Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático (Zarc).

LANÇAMENTO

Lançamento ocorreu em Brasília com a presença de representantes da CNA Crédito

CNA Brasil

Atuam no universo rural catari-
nense 498 mil produtores e trabalhado-
res rurais, sendo que 84% são agricul-
tores familiares. Em 2018, os pequenos 
produtores catarinenses acessaram R$ 
3,2 bilhões em recursos do Plano Sa-
fra, que tem grande repercussão em 
Santa Catarina. Os produtores cata-
rinenses mobilizaram mais de R$ 12 
bilhões em recursos no último ano e a 
expectativa é de que isso se mantenha 
este ano. Uma agricultura forte passa 

por investimentos certeiros, em Santa 
Catarina há um agronegócio pujante e 
os produtores investem para melhorar 
seu processo produtivo, agregar valor e 
garantir uma melhor safra.

Em 2018, os produtores catari-
nenses acessaram R$ 12,3 bilhões 
em recursos do Plano Safra. Ao todo 
foram 135.632 contratos, somando 
agricultura familiar, médios e grandes 
produtores. Os agricultores familiares, 
enquadrados no Pronaf, mobilizaram 

R$ 3,2 bilhões, sendo que R$ 154 mi-
lhões foram investidos em agroindus-
trialização, R$ 1,7 bilhão em custeio 
e R$ 1,3 bilhão em investimentos. Os 
municípios com maior número de 
contratos são Guaraciaba, Palmitos e 
Concórdia. A agricultura empresarial 
(médios e grandes produtores) teve 
44.765 contratos de investimentos que 
passam de R$ 9 bilhões. Os municípios 
com maior número de contratos são: 
Canoinhas, Itaiópolis e Mafra.

SANTA CATARINA

O Plano Safra 2019/2020 prevê mais opções de financiamento para os produtores rurais. Algumas medidas 
no sentido de melhorar o acesso, aumentar a oferta de crédito e reduzir os custos financeiros serão implanta-
das por meio de uma medida provisória: CPR em dólar, o Fundo de Aval Fraterno, Patrimônio de Afetação e 
equalização de juros para cerealistas.

LCA
Os recursos da Letra de Crédi-

to do Agronegócio (LCA) para o 
crédito rural passaram para R$ 55 
bilhões, aumento de 21%. Desde o 
início do ano, o governo destravou 
os juros da LCA, já que, até então, 
40% das LCA’s direcionadas ti-
nham que ser emprestadas a juros 
de até 8,5%. Com a retirada dessa 
condição, aumentou a captação 
de recursos por meio desse título. 
Agora, com o aumento da captação 
e, consequentemente, da oferta de 
financiamento com recursos dessa 
fonte, a taxa varia de 8,5% a 10,5%, 
dependendo do tomador. A LCA 
emitida pelos bancos é lastreada 
em direitos creditórios do agrone-
gócio emitidos pelos produtores 
rurais e suas cooperativas. O gover-
no exige o direcionamento de 35% 
dos recursos dessa fonte para o cré-
dito rural. Umas das vantagens da 
LCA é que permite um “funding” 
(recursos para investimento) do 

crédito rural e não necessita de di-
nheiro do Tesouro Nacional para 
equalização de taxas de juros.

CPR EM DÓLAR
Por meio da medida provisó-

ria, a CPR poderá ser emitida com 
cláusula de correção pela variação 
cambial, ou seja, em dólar, antiga 
demanda do setor. Com esse me-
canismo, o produtor poderá se 
financiar com recursos externos. 
O banco adquire a CPR e antecipa 
o financiamento ao produtor ou à 
cooperativa, que se compromete a 
resgatar financeiramente o título 
no vencimento.

FUNDO DE AVAL FRATERNO
Com o fundo, a ideia é facili-

tar o acesso do produtor às linhas 
de crédito de renegociação de 
dívidas. No fundo solidário, um 
credor irá organizar grupos de 
devedores que farão aval cruza-
do. O Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social 
(BNDES) dispõe de uma linha de 
renegociação de dívidas no valor 
de R$ 5 bilhões.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
Permitirá ao produtor fracio-

nar seu imóvel para oferecer como 
garantia nos financiamentos agro-
pecuários. Atualmente, o produ-
tor precisa oferecer todo o imóvel 
como garantia, que, por vezes, 
vale cinco ou dez vezes mais que 
o valor do financiamento. Com 
esse desmembramento, a ideia é 
que ele possa tomar mais emprés-
timos.

CEREALISTAS
Outra medida é a equalização 

das taxas de juros para que as em-
presas cerealistas possam pegar 
financiamento para construção de 
silos e armazéns por meio do Pro-
grama para Construção e Amplia-
ção de Armazéns (PCA).

NOVAS OPÇÕES DE FINANCIAMENTO
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LÍDERES RURAIS

SEMINÁRIO, ASSEMBLEIA E
POSSE DA NOVA DIRETORIA

Em eventos que reuniram mais 
de uma centena de dirigentes rurais, 
a FAESC e o SENAR/SC desenvol-
veram vasta programação no mês de 
junho, em São José, na Grande Flo-
rianópolis: o Seminário Estadual de 
Líderes Rurais, a Assembleia Geral 
Ordinária e a solenidade de Posse da 
Diretoria e do Conselho Fiscal da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Santa Catarina. 

O ponto alto do Seminário foi a 
palestra “Planejando a Sucessão Fa-
miliar”, ministrada por Renato Viei-
ra de Ávila. Advogado, palestrante 
e consultor de empresas familiares, 
Vieira de Ávila também é mestre 
em administração e especialista em 
tributação internacional, direito tri-
butário e empresarial, professor de 
Governança Corporativa, Direito So-

cietário e Tributário.
Na sequência, o presidente José 

Zeferino Pedrozo conduziu a Assem-
bleia Geral Ordinária para prestação 
de contas relativas ao exercício de 
2018. Relatório de atividades, ba-
lanço financeiro patrimonial foram 
apresentados, votados e aprovados 
por unanimidade. 

A etapa final da programação 
consistiu da solenidade de posse da 
nova Diretoria, Conselho Fiscal e 
vice-presidentes regionais da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Santa Catarina para o qua-
driênio 2019/2023. 

Por determinação da Presidência 
e atendendo a preceito estatutário, o 
secretário de Estado da Agricultura, 
Pesca e Desenvolvimento Rural, Ri-
cardo de Gouvêa, assumiu tempora-

riamente a condução dos trabalhos e 
deu posse à Diretoria, ao Conselho 
Fiscal e aos vice-presidentes regio-
nais da FAESC 

Ao final, o presidente Pedrozo leu 
o termo de compromisso nos seguin-
tes termos: “Nós, abaixo-assinados, 
membros eleitos em 22 de março de 
2019 para Diretoria e Conselho Fiscal, 
efetivos, suplentes e vice-presidentes 
regionais, assumimos publicamente 
o compromisso de, no exercício de 
nossos respectivos cargos, respeitar a 
Constituição Federal, as leis vigentes, 
o estatuto social da FAESC, zelar pelo 
fiel desempenho de nossas atividades 
e lutar para representar condigna-
mente os interesses da Federação e de 
toda a classe produtora por ela repre-
sentada. Florianópolis, 19 de junho 
de 2019.”

LÍDERES RURAIS

A Federação foi fundada em 24 de março de 1948 
sob a denominação de Federação das Associações Rurais 
do Estado de Santa Catarina (Faresc). Em, 1967 a deno-
minação mudou para a atual FAESC.  É uma entidade 
sindical de grau superior com sede e foro na cidade de 
Florianópolis e base territorial em todo o Estado barri-
ga-verde. A FAESC pertence ao Plano da CNA – Con-
federação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– com sede em Brasília. A Federação congrega 99 Sindi-
catos filiados os quais reúnem mais de 42.000 associados. 
A classe produtora rural dos municípios onde não existe 
Sindicato Rural é representada diretamente pela FAESC, 
sendo que somados os associados dos Sindicatos e os de-
mais produtores, a Federação representa mais de 85.000 
integrantes da categoria econômica rural.

REPRESENTAÇÃO

A composição dos novos quadros 
de dirigentes da FAESC é a seguinte:

Conselheiros Efetivos
Rogério Pessi 
Valdemar Zanluchi 
Arny Mohr

Conselheiros Suplentes
Fabrício Luiz Stefani
Dionísio Scharf
Luiz Sérgio Gris Filho

CONSELHO FISCAL

Vice-Presidente Regional do Extremo Oeste:
Adelar Maximiliano Zimmer

Vice-Presidente Regional do Oeste:
Ricardo Lunardi

Vice-Presidente Regional Do Meio Oeste:
Clemerson José Argenton Pedrozo

Vice-Presidente Regional Do Planalto Norte:
Francisco Eraldo Konkol

Vice-Presidente Regional Do Planalto Serrano:
Márcio Cícero Neves Pamplona

Vice-Presidente Regional Do Vale Do Itajaí:
Lindolfo Hoepers

Vice-Presidente Regional Do Sul:
Edemar Della Giustina

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS

Presidente:
José Zeferino Pedrozo

Primeiro Vice-Presidente Executivo:
Enori Barbieri

Segundo Vice-Presidente Executivo:
Milton Graciano Peron

Primeiro Vice-Presidente de Secretaria:
João Francisco de Mattos

Segundo Vice-Presidente de Secretaria:
João Romário Carvalho

Primeiro Vice-Presidente de Finanças:
Antônio Marcos Pagani de Souza

Segundo Vice-Presidente de Finanças:
Vilson Antônio Verona

DIRETORIA

Uma centena de líderes rurais participou do evento

Seminário ocorreu em São José, na Grande Florianópolis

Diretores foram empossados

O secretário de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento 
Rural, Ricardo de Gouvêa, deu posse a nova diretoria



POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL 
PROMOVE OPERAÇÃO INSECTA

Realizar ações de polícia ostensiva 
ambiental, preventivas e repressivas, 
visando coibir a caça ilegal de ani-
mais silvestres, bem como fiscalizar 
as atividades de controle populacio-
nal do javali nas regiões Oeste, Meio 
Oeste, Planalto Norte e Serra catari-
nenses; foram os objetivos da Ope-
ração INSECTA I, FAUNA em latim, 
realizada pelo 2º BPMA, unidade que 
integra o Comando de Policiamento 
Militar Ambiental da Polícia Militar 
de Santa Catarina.

Na operação foram orientados 
moradores, produtores e alunos de 
instituições de ensino, das localida-
des rurais, sobre legislação e edu-
cação ambientais. “Por meio desse 

trabalho é possível fortalecer a inte-
gração das comunidades rurais com 
a Polícia Militar de Santa Catarina”, 
destaca o comandante 2º BPMA, te-
nente-coronel PM Adair Alexandre 
Pimentel.

Na operação foram utilizadas 
37 viaturas e 93 policiais militares 
mobilizados nas nove unidades que 
compõe o 2º BPMA. Ao todo foram 
realizadas 45 barreiras, 252 veículos 
abordados, 399 pessoas abordadas e 
um boletim de ocorrência foi lavra-
do solicitando limpeza de área de 
interesse ambiental. Além disso, 277 
alunos receberam palestras sobre 
educação ambiental, em escolas loca-
lizadas no meio rural e a CIDASC foi 

acionada para averiguar o transporte 
de alguns animais (bovinos).

Pimentel salienta que os setores 
de inteligência e planejamento do 2º 
BPMA analisarão os dados produzi-
dos nesta primeira edição da opera-
ção a fim de traçar novas estratégias 
para as próximas edições. “O intuito é 
proteger as pessoas e o meio ambien-
te com diferentes ações que possibi-
litem fiscalizar as atividades de con-
trole populacional do javali, inibir a 
prática da caça ilegal de animais sil-
vestres e que levem orientações sobre 
a legislação ambiental às comunida-
des rurais visando oportunizar uma 
melhor qualidade de vida ao homem 
do campo”.

Ações de segurança são promovidas para proteger
as pessoas e o meio ambiente, com o apoio da FAESC

Assim como a Operação 
INSECTA, a Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado 
de Santa Catarina (FAESC) é 
parceira e apoia as ações da Po-
lícia Militar de Santa Catarina 
em prol da segurança no meio 
rural. “A intenção é promover a 
aproximação dos órgãos de se-
gurança pública junto as comu-
nidades rurais e promover mais 
tranquilidade nas localidades”, 
observa Pedrozo.  

As ações em favor da segu-
rança no meio rural são pautas 
de constantes reivindicações 
da Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA) junto ao 
Ministério Extraordinário Da 
Segurança Pública e dissemina-
das nos Estados brasileiros por 
meio das Federações em parce-
ria com a Polícia Militar de cada 
ente da Federação. 

Pedrozo salienta que o foco 
é garantir segurança e tranqui-
lidade às famílias rurais através 
de iniciativas desenvolvidas de 
forma conjunta na prevenção 
e combate à criminalidade no 
campo. Segundo o presidente, 
estão sendo implantadas políti-
cas de segurança pública nacio-
nal, estaduais e municipais. 

“A FAESC vem discutindo 
esse tema com o Governo do 
Estado e também os órgãos de 
segurança. É importante que 
estejamos alinhados para que, 
juntos, possamos contribuir 
com a segurança nas proprieda-
des rurais”, reforça.

MUITAS MÃOS Moradores foram orientados pela PMA e Polícia Militar

Conscientização e educação em escolas

Policiais atuam em barreiras

Policia Militar e Polícia Militar Ambiental atuaram juntas

PREVENÇÃO PREVENÇÃO

Para o atual comandante do CPMA 
- Comando de Policiamento Militar 
Ambiental da PMSC, Coronel PM Mar-
celo Pontes, este tipo de operação serve 
como projeto-piloto para testar a capa-
cidade de articulação do CPMA, em 

realizar operações por todo o território 
catarinense. “Durante o período de re-
alização da operação INSECTA, está-
vamos realizando também a operação 
SERRA FITA em todo o estado de Santa 
Catarina; e com um bom planejamento 

e uma boa gestão dos nossos efetivos 
conseguimos gerenciar muito bem as 
duas operações, que devem continuar a 
serem executadas, juntamente com ou-
tras já previstas pelo CPMA, de acordo 
com o nosso plano de trabalho anual”.

PROJETO PILOTO
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MULHERES EM CAMPO

EMPREENDEDORISMO
FEMININO NO MEIO RURAL

Elaine Fatima Bircheuer deixou a 
vida na cidade para viver no campo. 
Há 11 anos foi trabalhar na proprie-
dade rural junto com o esposo e pas-
sou a viver uma nova realidade. “No 
começo não tinha nenhuma noção 
do trabalho na agricultura, mas hoje 
vejo o quanto valeu a pena”, relembra. 
Para ampliar os conhecimentos e em-
preender, a empresária rural está par-
ticipando do Programa Mulheres em 
Campo, promovido pelo SENAR/SC, 
órgão vinculado à FAESC, em Nova 
Itaberaba, no oeste catarinense. 

A turma de 15 mulheres foi mo-
bilizada por meio da Souza Cruz, 
empresa parceira do SENAR/SC em 
diversos treinamentos, e o Sindicato 
Rural de Chapecó. Durante cinco en-
contros as mulheres trabalharão com 
foco no empreendedorismo femini-
no no campo. “O programa tem feito 
enxergar o meu valor na propriedade. 

Mudei minha maneira de ver e tenho 
conseguido desenvolver um melhor 
planejamento e gestão na nossa ati-
vidade. O conhecimento enriquece e 
transforma nossas vidas”, destaca Elai-
ne que tem produção de leite e fumo 
em propriedade localizada na Linha 
São Paulo, interior de Nova Itaberaba. 

De acordo com a prestadora de 
serviço em instrutoria do SENAR/SC 
Rosa Marina Segheto, o programa 
tem como foco principal despertar 
nas mulheres do meio rural o olhar 
empreendedor e o protagonismo fe-
minino, desenvolvendo competências 
para a gestão de suas propriedades 
planejando e transformando a ativi-
dade produtiva em um negócio. “Elas 
são peças chave no dia a dia das pro-
priedades e precisam reconhecer o seu 
valor. O Mulheres em Campo também 
contribui para a valorização feminina”. 

Leonir Antônio Conferre, orien-

tador agrícola da Souza Cruz, mo-
bilizou as produtoras rurais para a 
participação no programa. “Somos 
uma empresa que se preocupa com 
o bem-estar e qualidade de vida dos 
produtores rurais. Sempre investimos 
em cursos, programas e palestras que 
venham a contribuir com o cresci-
mento das propriedades e dessa vez o 
nosso foco são as mulheres que dia-
riamente se dedicam ao lado de seus 
esposos”. Para Conferre, a parceria 
entre SENAR/SC e Souza Cruz é um 
sucesso e tem dado muitos resulta-
dos positivos. “Trabalhamos em prol 
de um mesmo propósito: melhorar a 
vida dos produtores rurais”. 

O supervisor do SENAR/SC na re-
gião Oeste Helder Jorge Barbosa des-
taca que o SENAR/SC atua em todo o 
Estado levando acesso à qualificação ao 
meio rural a fim de oportunizar melho-
ria na produção, na produtividade, na 

MULHERES EM CAMPO

Marli Barionuevo Felipe Chiella 
possui propriedade rural na Linha 
Cairu, interior de Coronel Freitas. Ao 
lado do esposo, os dois filhos e os pais, 
Marli produz frango e fumo e optou 
em participar do programa em busca 
de novos conhecimentos. Com frequ-
ência, a produtora rural participa de 
cursos oferecidos pelo SENAR/SC e 
afirma que o olhar muda a cada novo 
aprendizado. “O programa Mulheres 
em Campo me fez sentir ainda mais 

valorizada e reconhecer o meu papel 
dentro da propriedade. Além disso, 
os ensinamentos repassados estão 
auxiliando no planejamento e ges-
tão diária da produção. A cada dia 
implementamos mudanças e temos 
acompanhado a melhoria em nossa 
empresa rural”. 

A produtora rural Marizete Bo-
netti também possui produção de 
fumo e soja em propriedade localiza-
da na Linha Cairu. Com o auxílio do 

esposo, do filho e da nora, tem bata-
lhado para o crescimento da produ-
ção. “O programa tem sido excelente 
e contribuído muito para o desenvol-
vimento. Conseguimos identificar 
possíveis investimentos e melhorias e, 
aos poucos, vamos crescendo. Além 
disso, com o Mulheres em Campo fi-
cou ainda mais claro o meu papel de 
empresária rural e a importância da 
minha atuação para o sucesso de toda 
a família”, complementa.

NOVO OLHAR

Programa é realizado com produtoras de Nova Itaberaba

rentabilidade e, principalmente, na qua-
lidade de vida dos empresários rurais. 

Conforme explica o superinten-
dente do SENAR/SC Gilmar Antô-
nio Zanluchi, o programa desenvolve 
competências de empreendedorismo 
e gestão, orienta na descoberta do 
potencial de cada participante e na 
gestão da propriedade. Ensina a pla-
nejar e a transformar uma atividade 
produtiva em negócio.  

“As aulas são divididas em cinco 
módulos e iniciaram com diagnóstico 
de propriedade, planejamento, levan-
tamento de custos, comercialização e 
desenvolvimento pessoal e humano. 
No decorrer de cada encontro as mu-
lheres passam a visualizar suas pro-
priedades como verdadeiras empresas 
rurais e a identificar mudanças que 
contribuirão para o crescimento e de-
senvolvimento da produção”, observa 
a coordenadora estadual do progra-
ma, Nayana Setubal Bittencourt. 

O presidente do Sistema FAESC/
SENAR José Zeferino Pedrozo, ressal-
ta que a iniciativa possibilita reforçar 
o espírito empreendedor e, também, 
aprofundar questões voltadas à co-
mercialização dos produtos demons-
trando o potencial comercial das 
propriedades. “Elas são o alicerce não 
somente das famílias, mas também no 
trabalho no campo. Organizadas, dis-
ciplinadas e visionárias, elas desem-
penham um papel fundamental no 
sucesso do agronegócio familiar em 
Santa Catarina. Merecem todo nosso 
reconhecimento”, complementa.

Supervisor do SENAR-SC na região Oeste, Helder Jorge Barbosa, falou da importância da qualificação no meio rural

Programa é desenvolvido em parceria com a Souza Cruz e o Sindicato Rural de Chapecó

Programa Mulheres em Campo em Nova Itaberaba
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EDUCAÇÃO

SENAR/SC PARTICIPA DE FEIRAS DA 
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 2019

Para apresentar o trabalho desen-
volvido pelo Programa de Aprendiza-
gem Profissional Rural, o SENAR/SC, 
órgão vinculado à FAESC participou, 
em junho, das Feiras da Aprendiza-
gem Profissional 2019. Os eventos são 
de iniciativa do Fórum Catarinense da 
Aprendizagem Profissional (FOCAP), 
sendo uma ação da programação do 
Dia Mundial de Combate ao Trabalho 
Infantil e teve como objetivo divulgar 
o trabalho das instituições formadoras 
de aprendizes no Estado de Santa Ca-
tarina às empresas e aos jovens inte-
ressados em fazer um curso de Apren-
dizagem Profissional.

As feiras ocorreram nas unidades 
do SENAI em Itajaí, São Bento do 
Sul, Rio do Sul, Videira e Tubarão e 
tiveram como foco o combate ao tra-

balho infantil. O evento teve como 
público-alvo empresas contratantes 
de aprendizes e jovens entre 14 e 24 
anos em busca de uma oportunidade 
no mundo do trabalho. A programa-
ção contou com abertura oficial com 
a palestra “Aprendizagem Profissio-
nal e o combate ao trabalho infantil” 
com depoimento de uma empresa da 
região. Também ocorreu visitação 
nos estandes das instituições, além 
de oficinas de elaboração de currí-
culo e entrevista de emprego. Houve 
também plantão para sanar dúvidas 
sobre a legislação da Aprendizagem 
Profissional com equipe da fiscaliza-
ção do trabalho. 

De acordo com o Superintenden-
te do SENAR/SC, Gilmar Antônio 
Zanluchi, é fundamental participar de 

eventos que fomentam e disseminam 
a aprendizagem profissional. “O pro-
grama tem contribuído para a inserção 
de muitos jovens do campo na carreira 
profissional de maneira mais segura e 
capacitada. Para o SENAR/SC, é uma 
honra ser uma ponte de acesso ao 
mercado de trabalho por meio de nos-
so programa”. 

O presidente do Sistema FAESC/
SENAR, José Zeferino Pedrozo, ressal-
ta a importância da profissionalização 
no campo. “Os jovens são o futuro de 
nosso País e, para isso, precisam estar 
preparados para enfrentar as oportu-
nidades e desafios que o mercado ofe-
rece. Por meio do Programa de Apren-
dizagem Profissional Rural buscamos 
contribuir para a inserção dos jovens 
do meio rural nas vagas de emprego”.

EDUCAÇÃO

Feira realizada no Senai de Itajaí

O JAC tem como objetivo 
promover a formação técni-
co-profissional metódica com 
foco no desenvolvimento físico, 
moral e psicológico dos jovens. 
Conforme explica a coorde-
nadora estadual do programa, 
Aline Moser Lopes, o curso visa 
capacitar os aprendizes para o 
ingresso no mercado de traba-
lho, em condições especiais, sem 
prejuízo da escolaridade formal, 
por meio de atividades controla-
das, em ambiente protegido, de 
acordo com a legislação vigente. 
A intenção é garantir que o ado-
lescente cumpra, efetivamente, 
os três pilares do processo de 
aprendizagem – escola, trabalho 
e formação profissional – dentro 
dos princípios da proteção inte-
gral ao adolescente.

O SENAR/SC oferece os 
cursos de Auxiliar Administra-
tivo e Financeiro (960 horas) e 
Supervisor Agrícola (800 horas), 
sendo 50% de carga horária te-
órica e 50% de prática profis-
sional, sendo a parte teórica de 
responsabilidade do SENAR 
AR/SC, em parceria com os 
Sindicatos Rurais, e a prática 
profissional de responsabilidade 
das empresas empregadoras. A 
atividade diária é limitada em 
quatro horas e o cursos podem 
ter duração de até dois anos. To-
dos os participantes aprenderão 
sobre integração no trabalho; 
informática básica; gestão cor-
porativa; comunicação oral e 
escrita; cidadania; matemática 
aplicada; segurança, saúde e hi-
giene. Já os módulos específicos 
são relacionados à área de for-
mação de cada curso, sendo os 
conhecimentos adquiridos na 
teoria aplicados posteriormente 
durante a prática profissional.

SOBRE O PROGRAMA

Plantão com equipe da fiscalização do trabalho esclareceu dúvidas 
sobre a legislação da Aprendizagem Profissional para empresas

A supervisora do SENAR/SC na região Sul, Sueli Silveira Rosa, acompanhou o evento em Tubarão

Os supervisores do SENAR/SC Darci Wolmann (Vale do Itajaí) e
Stephanye Fanton (Planalto Serrano) participaram da feira em Rio o Sul

Em São Bento do Sul a supervisora do SENAR/SC no
Norte, Carine Weiss, participou da Feira de Aprendizagem

Em Videira participaram do evento os supervisores do SENAR/SC 
Helder Jorge Barbosa (Oeste) e Diego Visintin (Meio Oeste)
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NA PRÁTICA

SAÚDE DO HOMEM RURAL REÚNE 
200 PRODUTORES EM TIMBÉ DO SUL

Duzentos produtores rurais do 
município de Timbé do Sul participa-
ram do Programa Saúde do Homem 
Rural, promovido pelo SENAR/SC, 
órgão vinculado à FAESC, em parce-
ria com o Sindicato dos Produtores 
Rurais e a Secretaria de Saúde do mu-
nicípio, além da Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU/SC).

O evento contou com palestra 
sobre câncer de próstata com os mé-
dicos urologistas  Francisco Ribas 
Marconato e Paulo Sérgio Machado. 
Ao todo foram realizadas 50 consul-
tas, 200 coletas para exame PSA e Co-
linesterase e 200 testes rápidos HGT, 
além da aferição de sinais vitais. Os 
produtores rurais também receberam 
kits, café da manhã e almoço.  Os exa-
mes foram coletados pelo Laborató-
rio Bioanálises de Timbé do Sul que 
se dispôs a repetir o exame gratuita-
mente para os casos que apresenta-
rem problemas.

De acordo com a supervisora do 
SENAR/SC na região Sul, Sueli Sil-
veira Rosa, o programa apresentou 
excelentes resultados e os casos que 
houverem necessidade serão encami-
nhados imediatamente para tratamen-
to pela Secretaria Municipal de Saúde. 

“O evento é uma maneira de chamar a 
atenção dos homens para os cuidados 
com a saúde, principalmente por meio 
da prevenção”, destacou Sueli.

O superintendente do SENAR/SC 
Gilmar Antônio Zanluchi explica 
que o programa tem como intuito ge-
rar oportunidades de educação para 
promoção da saúde e prevenção de 
doenças de homens no meio rural, 
contribuindo para melhoria da qua-
lidade de vida. “Nosso intuito é sen-
sibilizar e conscientizar os homens 
sobre a importância do autocuidado 
e da prevenção de doenças por meio 

de palestras e consultas”.
Para o presidente do Sistema 

FAESC/SENAR José Zeferino Pe-
drozo, o programa contribui na dis-
seminação de informações indispen-
sáveis para o cuidado do homem no 
dia a dia. “A saúde é primordial para 
qualquer pessoa, principalmente no 
campo, onde os produtores rurais 
possuem uma rotina de trabalho 
braçal e mais pesada. Por isso, é in-
dispensável manter a saúde em dia 
com exames regulares e consultas 
médicas a fim de prevenir quaisquer 
problemas”, finalizou.

QUALIDADE DE VIDA

Médicos urologistas sanaram dúvidas durante palestras Produtores rurais foram orientados quanto aos cuidados com a saúde

Evento reuniu 200 produtores rurais

ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM 
AGRONEGÓCIO VISITAM A POLÍCIA 
MILITAR AMBIENTAL DE LAGES

Atuação da PMA foi apresentada aos futuros técnicos em agronegócio

Dúvidas referente ao trabalho desenvolvido no Estado foram sanadas

Turma conheceu a PMA de Lages

Os alunos do Curso Técnico em Agronegócio de La-
ges, desenvolvido pelo SENAR/SC, órgão vinculado à 
FAESC, visitaram a 1ª Companhia de Polícia Militar Am-
biental de Lages, unidade pertencente ao 2º Batalhão de 
Polícia Militar Ambiental. 

Foram recebidos pelo Cabo PM Ilton Agostini e co-
nheceram a estrutura da subunidade e as atividades de 
educação ambiental desenvolvidas pela Polícia Militar 
Ambiental no Estado. Na sequência, os alunos foram re-
cebidos pelo comandante da 1ª Cia do 2BPMA, Capitão 
PM Marco Antonio Marafon Junior, que explicou as ativi-
dades, organização, projetos, dentre outras ações da PMA 
em Santa Catarina. 

“Além dos projetos de prevenção e educação ambien-
tal, também atuamos com a rede rural de segurança a qual 
a PMA faz parte e está ajudando a implementar em SC. 
Foi uma visita importante para esclarecermos a forma que 
atuamos e deixar claro que somos parceiros dos produ-
tores rurais e estamos diuturnamente nas áreas rurais do 
Estado para trazer mais segurança. Queremos trabalhar 
juntos na prevenção, através da orientação ao homem do 
campo”, explicou Marafon.  

De acordo com o presidente da FAESC, José Zeferi-
no Pedrozo, o curso técnico em agronegócio aproxima os 
alunos e futuros profissionais da realidade do campo em 
Santa Catarina, demonstrando quais serão os desafios e 
oportunidades do setor. “É um curso que alia a teoria da 
prática. Dessa forma, os alunos tornam-se aptos a desen-
volverem ações que venham a contribuir com o cresci-
mento da agropecuária nas suas mais diferentes cadeias 
produtivas”. 

Para a aluna Dalciane Carvalho, a visita foi muito im-
portante para conhecer o trabalho da PMA. “A unidade 
de Lages possui viaturas preparadas para a ação em cam-
po, todas com kits de primeiros socorros, com material 
para suporte de guarnição e com pessoas capacitadas. 
Conhecemos todos os setores e pudemos perceber que 
estão executando um plano de trabalho didático e social 
de conscientização das pessoas na sustentabilidade, onde 
atuam principalmente na prevenção e segurança no meio 
rural. Demonstraram que têm a visão de que só teremos 
um mundo mais saudável se realizamos transformações 
de pessoas e de valores”, observou.



AQUI VOCÊ TEM BENEFÍCIOS

Como forma de retribuir
a sua confiança, o Sistema
CNA preparou o Bem+Agro,
um programa repleto
de benefícios para você,
que faz do agro um dos
setores mais fortes e
importantes do Brasil. 

bemmaisagro.com.br

CADASTRE-SE

Fortalecer
o agro só
te traz
benefícios
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