
Propriedade Sustentável - 10 anos

Transformar o programa Propriedade Sustentável em política 
de Estado para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná foi 
apenas um dos objetivos do 1º Simpósio de Gestão Sustentável do 

Agronegócio Familiar, realizado em São José, na Grande Florianópolis. 
O evento foi organizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura (Fetaesc). De acordo com o presidente da Federação, José Walter 
Dresch, o programa capacita agricultores da pequena propriedade para 
aumentar a rentabilidade da produção rural. “E ainda integra a família 
na produção e na convivência, proporcionando mais qualidade de vida 
aos trabalhadores rurais”, salientou. Ele destacou que a gestão sustentá-
vel do agronegócio familiar teve um papel extraordinário na organização 
das propriedades. “O mais importante nesses 10 anos foi o envolvimento 
das famílias durante todo o processo e esse é um grande momento para 
mostrar à sociedade que a agricultura se faz com gestão, planejamento 
e com ações voltadas às pessoas que vivem em propriedades rurais.” A 
intenção é que o Propriedade Sustentável seja ampliado e implantando 
em outras propriedades rurais com o apoio de universidades, secretarias 
municipais e estaduais de agricultura, bem como instituições privadas. O 
programa é aplicado atualmente em 240 propriedades rurais dos três es-
tados da região Sul, com assistência técnica e extensão rural em parceria 
com os grupos familiares, que aprendem na prática como administrar a 
propriedade rural e gerir a produção.

Partido novo Na segunda-feira (13), o 
deputado Natalino Lázare,  ex-PR, deve 
assinar ficha no Podemos, durante coleti-
va do presidente nacional da sigla, sena-
dor Alvaro Dias. O deputado, presidente 
da Comissão de Agricultura e Política 
Rural da Assembleia, é o responsável pela 
agenda de Dias no estado.

Resistência Magistrados de diversas re-
giões de Santa Catarina já contam com o 
apoio de técnicos especializados em Saúde 
para assessorá-los nas ações judiciais que 
envolvem o fornecimento de medicamen-
tos por parte do Estado. Por iniciativa da 
Procuradoria Geral do Estado (PGE-SC) 
e da Secretaria da Saúde foi criado, em 
abril, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), 
formado por servidores estaduais. O pro-
jeto piloto começou, no início do ano, em 
São José e Palhoça, onde houve substan-
cial redução no número de ações e limina-
res envolvendo medicamentos.

Agora o NAT foi estendido para mais 12 
comarcas: Pomerode, Gaspar, Porto Belo, 

Xanxerê, Fraiburgo, Jaraguá do Sul, 
Brusque, Itapema, Araranguá, Bombi-
nhas, Sombrio e Faxinal dos Guedes, além 
de São José e Palhoça. O Núcleo também 
foi estabelecido na Justiça Federal de Ita-
jaí e, em breve, assessorará a Justiça Fe-
deral de Criciúma.

Reconhecimento Deputado Mauro De 
Nadal (PMDB) indicou a empresa de Mó-
veis Henn, de Mondaí, para a Comenda 
do Legislativo Catarinense. A fábrica do 
Extremo-Oeste tem 25 anos de existência 
e se destaca na produção de móveis para 
quartos, cozinhas e quartos modulados e 
quarto infantil. Tem mais de mil colabo-
res diretos e indiretos e exporta para toda 
a América do Sul, México, Guatemala, 
Panamá, África do Sul, Quênia e Emi-
rados Árabes. “A indicação da Comenda 
é o reconhecimento do trabalho de uma 
comunidade que está instalada às mar-
gens do Rio Uruguai e entrega produtos 
de qualidade para várias regiões do pla-
neta”, justifica Nadal. A sessão solene de 
entrega da Comenda será no dia 20.
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Geosafra da banana
A inclusão da banana no sistema 
Geosafras, da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), foi de-
fendida pelo deputado federal Mau-
ro Mariani (PMDB-SC) em audiên-
cia com o ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi. Terceiro maior pro-
dutor nacional de bananas, Santa 
Catarina luta pela inclusão há anos. 
Essa ferramenta, segundo Mariani, 

dará suporte aos produtores na tomada de decisão, “pois saberão a hora de 
avançar ou recuar na produção, de acordo, por exemplo, com com o volume 
de produção e distribuição no espaço geográfico brasileiro, dados climáticos e 
outros fatores”. A reunião teve a participação também do deputado federal 
Valdir Colatto (PMDB-SC), prefeitos e produtores de todo o estado, princi-
palmente do Norte. Na foto, o ministro recebe produtos derivados da banana 
considerada a mais doce do Brasil, produzido em Corupá, o maior produtor 
estadual, representando 40% do total.
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