
Encadeamento Produtivo

Um projeto do Sebrae-SC, que vem sendo desenvolvido e aprimorado 
com a Cooperativa Central Aurora Alimentos no estado desde 2014, 
vai ser levado pelo Sebrae Nacional para ser aplicado em proprieda-

des rurais ligadas à cooperativa também nos estados do Paraná, Rio Grande 
do Sul e Mato Grosso do Sul. A informação é da mestre e doutora em En-
genharia de Produção Josiane Minuzzi, analista do Sebrae-SC. Trata-se do 
Encadeamento Produtivo Aurora Sebrae, uma evolução do Projeto de 
Desenvolvimento dos Empreendedores Rurais Cooperativistas, que come-
çou em 1998 e desde sua origem se destina a produtores de aves, suínos e 
leite. No dia 21 de agosto, em Chapecó, vai acontecer uma oficina de repla-
nejamento do projeto, envolvendo representantes do Sebrae-SC e Nacional, 
da Aurora e das 12 cooperativas que aglutina. Desde o início do projeto, 
aproximadamente 23 mil famílias rurais já receberam qualificação por meio 
do Encadeamento Produtivo, de um total aproximado de 70 mil ligadas à 
Coopercentral Aurora. Com a expansão para os outros estados, pelo menos 
mais 10 mil famílias devem ser beneficiadas. “É comum compradores exter-
nos virem visitar as plantas industriais da cooperativa e muitos fazem ques-
tão de conhecer também as propriedades. Por isso é importante a consciên-
cia das famílias para que se transformem em empreendedoras rurais, com 
conhecimentos de gestão e sustentabilidade, por exemplo”, explicou Josia-
ne. O programa envolve cursos e ações específicos para as atividades rurais, 
como Qualidade Total Rural, Sustentabilidade, Times da Excelência, acesso 
ao mercado por meio de rodadas de negócios e painéis de oportunidades.

Reação A classe empresarial catarinen-
se reagiu ao anúncio feito pelo governo 
federal de aumentar impostos sobre com-
bustíveis. A leitura é que a medida vai 
onerar a produção, reduzir a capacidade 
de compra da população e aumentar a 
inflação. O presidente da Federação das  
CDLs (FCDL-SC), Ivan Tauffer, foi enfá-
tico: “Não temos mais condições de arcar 
com aumentos de impostos para solucio-
nar questões do governo federal, sabendo 
que os cortes necessários para enxugar a 
máquina não estão sendo feitos”. O vice
-presidente da Indústria da Facisc, André 
Gaidzinski, também reclamou: “Já paga-
mos bastante e não temos retorno”.
 
Sem orçamento Como não poderia dei-
xar de ser, o presidente do PMDB-SC, de-
putado Mauro Mariani, falou das Agências 
de Desenvolvimento Regional (ADRs) 
durante roteiro do 15 em Movimento em 
Braço do Norte. Para ele, “o Brasil e San-
ta Catarina mudaram. O mundo mudou. 
Precisamos revisitar as regionais. Mas se 
for para ficar como estão, esvaziadas, sem 
orçamento, as ADRs devem fechar”. É 

bom lembrar que Mariani viveu o proces-
so de descentralização quando foi secretá-
rio estadual de Infraestrutura. 
 
Sem artimanhas  O juiz do trabalho 
e membro da Comissão de Redação da 
Reforma Trabalhista, Marlos Augusto 
Melek, esteve em Chapecó. Palestrou so-
bre a reforma trabalhista em evento do 
Sindicato da Indústria da Construção e de 
Artefatos de Concreto Armado do Oeste 
(Sinduscon-Chapecó). Disse que “não se 
pode tratar os desiguais de maneira igual” 
e que “é necessário crescer pelo trabalho e 
não por artimanhas”.

Iceberg Melek acrescentou que o Esta-
do, que nada produz, não tem o direito 
de atrapalhar quem o faz, e que a nova lei 
da reforma trabalhista incentiva a meri-
tocracia. “O problema trabalhista no 
Brasil é apenas a ponta do iceberg. Preci-
samos tratar de todo o resto. Espero que 
as autoridades constituídas tenham sen-
sibilidade para isso e que o povo brasilei-
ro pegue uma bandeira não só na época 
de Copa do Mundo.”

Por Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br

22 e 23/Jul/2017

Queijo serrano
O governador Raimundo Colombo assi-
nou a regulamentação da Lei do Queijo 
Artesanal Serrano. A lei existe há quase 
um ano e a regulamentação especifica 
pontos como inspeção sanitária, per-
centual de matéria gorda, umidade, cor 
e consistência elástica. Autor da lei, o 
deputado Gabriel Ribeiro (PSD) enfati-
za o aspecto social, pois o queijo está se 
tornando um pilar de sustentação para 
mais de duas mil pequenas propriedades 

na Serra catarinense e em alguns casos representa 70% da renda familiar. O 
queijo artesanal serrano é elaborado a partir do leite cru e tem mais de 250 
anos de história. Chegou ao estado com imigrantes portugueses, da Serra da 
Estrela, que tinham na Europa uma receita semelhante, mas a partir do leite 
de cabra. Com o tropeirismo, o queijo alimentou e também se tornou moeda de 
troca. Mas com o avanço das regras de vigilância sanitária se tornou um produ-
to proibido. A lei mantém as características originais e estabelece normas para 
produção e venda, permitindo um resgate seguro da tradição.
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