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A FORÇA DA AGROECOLOGIA
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SC MOBILIZADA CONTRA  DROGAS E 
insegurança em RODOVIAS federais

Em reunião realizada na Câmara de Blumenau, Fórum Permanente de Combate e Prevenção de Drogas defende atendimento especial aos usuários

Audiências apontam para necessídade de mais vagas para dependência química e medidas contra roubo de cargas nas estradas
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EXPO CONCÓRDIA SUPERA EXPECTATIVA DE NEGÓCIO

Deputados Moacir Sopelsa e Neodi Saretta com o governador Raimundo Colombo e o prefeito de Concórdia, João Girardi

CADERNO ESPECIAL

A Assembleia Legislativa abriu  
o segundo semestre de trabalhos 
com audiências públicas de im-
pacto social . No dia 2, o Fórum 
Permanente de Combate e Pre-
venção às Drogas, presidido pelo 
deputado Ismael dos Santos (DEM), 
realizou na Cãmara de Vereadores 
de Blumenau, dia 2, debate para 
identificar a realidade das drogas no 
município, que cobrou a ampliação 
de vagas em instituições de saúde 
para tratamento de dependentes 
químicos. A reunião integra ciclo 
de sete audiências. A próxima será 
realizada, dia 15, em Criciúma.

No dia 3, foi a vez da Comissão 
de Segurança Púbica, presidida pelo 
deputado Sargento Soares (PDT), 
tratar da situação das rodovias que 
atravessam os estados do Sul. O 
sentimento de insegurança de quem 
trafega pelas estradas foi alvo das 
discussões, que culminaram com 
algumas reivindicações; entre elas, 
a união de forças das polícias do três 
estados no combate às quadrilhas.
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SAÚDE: CULTURA DE PARTICIPAÇÃO 

ALIMENTOS ORGÂNICOS 

Aristóteles dizia que a melhor 
política é uma vida melhor para todos. 
Este ensinamento, que ainda marca os 
tempos atuais, torna-se complexo ao se 
deparar com o acordo entre as desigual-
dades humanas e a relação Sociedade, 
Estado e Mercado, pois o conflito de 
interesses individuais e coletivos se 
polarizam acirradamente. Todavia, é 
a vida na pólis que o cotidiano histó-
rico da civilização se pauta tanto pela 
democracia quanto pela participação. 

No Brasil a democracia é jovem 
e ainda está sendo consolidada. No 
processo de democratização do aces-
so à saúde e constituição do SUS, 
os determinantes do engajamento 
participativo-representativo em lutas 
históricas culminaram com a Lei n° 
8142/90, que definiu as instâncias 
colegiadas do SUS - Conferência e 
Conselho de Saúde. Estas instâncias 
privilegiam o direito e dever da parti-
cipação política dos cidadãos. 

Para o ano de 2011 está previsto 

a 14ª Conferência Nacional de Saúde, 
precedida das etapas estaduais e 
municipais, tem como tema: “Todos 
usam o SUS! SUS na Seguridade So-
cial, Política Pública, patrimônio do 
Povo Brasileiro”. Conferir e propor dire-
trizes para a formulação das políticas 
para o setor Saúde é um dos principais 
desafios para a participação.  

Sabemos que a qualidade da 
participação é complexa, pois remete 
para o cidadão a mobilização, vida 
associativa e partidária. Cada cida-
dão sabe de sua realidade, portanto 
não podemos perder este momento 
da história política da saúde. A vida 
parlamentar tem me mostrado que os 
determinantes da ação participativa 
deve ir além da identidade militante, 
pois afinal ser cidadão é participar da 
vida política da cidade em qualquer 
modalidade em questão. 

 
DEPUTADA ANA PAULA LIMA 

(PT) 

A produção de alimentos orgâni-
cos, apesar dos avanços nos últimos 
anos, poderia evoluir muito mais 
em Santa Catarina. Precisamos de 
investimentos fortes em políticas 
públicas de incentivo à atividade. 
Entre as medidas que entendo como 
fundamentais estão o aumento no or-
çamento da Secretaria da Agricultura 
em relação aos recursos direcionados 
para as pesquisas voltadas à agri-
cultura orgânica, e o fortalecimento 
significativo da extensão rural para 
os produtores orgânicos e para os 
produtores em processo de conversão 
ou interessados em aderir ao sistema 
de produção orgânica. Precisamos 
definir os incentivos fiscais para pro-
dutores e empreendimentos voltados 
para a atividade. 

Outra medida que também deve 
ser priorizada é o fortalecimento do 
mercado institucional através de le-
gislação exigindo percentual mínimo 
para a compra de produtos orgânicos 

na alimentação escolar, hospitalar 
e presídios em Santa Catarina. Já 
realizamos alguns encaminhamen-
tos na Assembleia Legislativa para 
viabilizar a concretização destas e de 
outras solicitações dos produtores, e 
nos próximos meses vamos perceber 
os primeiros resultados. 

A produção de alimentos orgâ-
nicos também deve ser incentivada, 
por se tratar de uma alternativa para 
agregar renda às nossas propriedades 
rurais e por ser uma alternativa de 
substituição de cultura, principal-
mente devido os problemas de preço 
e comercialização de outros produtos 
como por exemplo, o fumo, que na 
safra passada acabaram se tornando 
menos rentáveis. É uma boa alter-
nativa de gerar mais renda com a 
produção de alimentos que garantem 
mais saúde e qualidade de vida. 

 DEPUTADO ALDO SCHNEIDER 
(PMDB) 

Diretoria de Comunicação SocialMesa
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AGENDA

A retomada das atividades parla-
mentares nesta semana foi marcada 
pela estreia dos novos gabinetes dos 
deputados estaduais, resultado da 
reforma interna realizada de janeiro a 
julho no Palácio Barriga Verde. Com 
os espaços padronizados, cada par-
lamentar dispõe agora de 95 m², com 
sala de reuniões e sanitário próprio, 
ambientes antes inexistentes, já que 
no modelo anterior os gabinetes não 

passavam de 50 m². 
A reforma incluiu recuperação 

estrutural, manutenção e adequação 
dos sistemas elétrico e hidráulico do 
prédio, oferecendo segurança no uso 
dos equipamentos. Essa foi a maior 
reforma interna feita na sede do Par-
lamento catarinense, construído há 
quatro décadas, e atingiu também 
áreas de circulação da Casa Legisla-
tiva, num total de 5.900 m².

DEPUTADOS OCUPAM
NOVOS GABINETES

Dia 5, 8h – Exposição da Artista Plástica Patrícia Diloretto
Local: Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho

Dia 8, 13h30min – Seminário sobre a Lei 11.947 - Lei da Alimen-
tação Escolar
Local: Plenário

Dia 8, 19h – Ato Parlamentar Solene em homenagem aos muni-
cípios que implementaram a aquisição da alimentação escolar 
proveniente da agricultura familiar, conforme prevê a Lei 11.947/09
Local: Plenário

Dia 9, 9h – Sessão Especial em homenagem ao padre Hélio Cunha
Local: Plenário

Dia 10, 19h – Audiência Pública: “A Segurança Pública em Itajaí”
Local: Câmara Municipal de Itajaí

Dia 12, 15h - Comissão de Agricultura - Audiência Pública “A 
incidência de impostos na vitivinicultura de Santa Catarina”
Local: Auditório da Prefeitura de Palmitos

Gabinetes padronizados e com recuperação dos sistemas elétrico e hidráulico
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Os 180 anos de criação da im-
prensa catarinense e os 205 anos 
de nascimento do seu fundador, 
Jerônimo Coelho, foram lembrados 
dia 28 de Julho  com ato comemo-
rativo na Praça XV de Novembro, 
no Centro de F lor ianópol is . A 
solenidade, cuja data marca o lan-
çamento do jornal O Catharinense, 
criado por Jerônimo Coelho em 28 
de julho de 1831, foi promovida pela 
Associação Catarinense de Im-
prensa (ACI), Maçonaria de Santa 
Catarina, 14ª Brigada de Infantaria 
Motorizada, Instituto Histórico e 
Geográfico de Santa Catarina e 
Academia Catarinense de Letras. 

Na cerimônia, que contou com 
a banda de música do 63º Batalhão 
de Infantaria, representantes da 
imprensa e da maçonaria ressalta-
ram a trajetória do lagunense Je-
rônimo Coelho, que foi conselheiro 
do Império, deputado provincial e 
ministro da Guerra, destacando-se 
como um dos personagens mais 
importantes da história do estado 
e grande defensor da liberdade de 
expressão. 

O passado de Jerônimo Coelho 
como líder maçônico foi lembrado 

pelo grão-mestre do Grande Oriente 
do Brasil, Wagner Sandoval Barbo-
sa, que traçou um paralelo entre 
as histórias da instituição e da 
imprensa catarinense. “Jerônimo 
Coelho foi uma figura de grande 
envergadura, tanto política quan-
to intelectual, defensor de ideias 
liberais, o que lhe franqueou as 
portas na maçonaria”. Foram as 
doações de lojas maçônicas do Rio 
de Janeiro, acrescentou Barbosa, 
que tornaram possível a Jerônimo 
adquirir os equipamentos neces-
sários para o lançamento do seu 
jornal. “Assim surgiu a imprensa 
catarinense, que compartilhou com 
a maçonaria seus ideais libertá-
rios, e cuja história muitas vezes 
se confundiu”, afirmou. 

Pa ra o d i retor da Associa-
ção Cata r inense de Imprensa, 
Gonzalo Pereira, mais que uma 
homenagem, a solenidade deve 
marcar o compromisso dos meios 
de comunicação com os valores 
propagados por Jerônimo Coelho. 
“Este ato nos obriga a defender 
e manter os ideais de liberdade e 
de livre manifestação pelos quais 
lutou, condição fundamental para 

a manutenção da democracia”. Os 
ensinamentos propagados pelo 
patrono da imprensa catarinense, 
disse Pereira, apesar de transcorri-

dos quase dois séculos, continuam 
atuais e devem servir de baliza 
para todos os jornalistas. “Se ele 
está aqui, eternizado em bronze, 

é pelo muito que fez e ensinou à 
sociedade catarinense, mas ainda 
podemos ler e aprender com o seu 
legado”, completou. 

A Campanha Adoção – Laços 
de Amor  colocou à disposição o 
telefone 0800 644 4994 para aten-
der a comunidade. O atendimento 
gratuito, de segunda à sexta-feira, 
das 8 às 18h, é feito por psicólogos 
e assistentes sociais, integrantes do 
quadro de pessoal da Coordenadoria 
de Saúde da Assembleia Legislativa. 
O objetivo é prestar esclarecimentos 
e acompanhar os processos de ado-
ção até o fim de dezembro, quando 
a campanha termina. 

Realizada por intermédio de 

parceria entre Assembleia Legisla-
tiva, Ministério Público, OAB/SC 
e Tribunal de Justiça, a campanha 
tem o objetivo de reduzir o número de 
crianças abrigadas em instituições 
de acolhimento do estado, Santa Ca-
tarina tem cerca de 1600 crianças em 
instituições de acolhimento, muitas 
aguardando adoção. A maioria, no 
entanto, tem acima de oito anos, o 
que contraria o desejo da maioria 
dos interessados. Entre os que 
planejam acolher em seus corações, 
vidas e lares um filho adotivo, 98% 

querem uma criança de até três anos. 
Este fato foi a grande motivação da 
Campanha Adoção – Laços de Amor 
que promove a sensibilização social 
através de histórias reais, mostrando 
como os laços de amor nascem entre 
os novos pais e filhos. 

O Poder Judiciário está enga-
jado para garantir maior agilidade 
nos processos de adoção, e a sen-
sibilização social acontecerá para 
flexibilizar os planos de futuros pais 
e mães, ampliando seu olhar para 
crianças mais velhas. 

CAMPANHA DE ADOÇÃO LANÇA TELEFONE 0800

Parceria entre Assembleia Legislativa, Ministério Público, OAB/SC e TJ, busca incentivar adoção a qualquer idade

Autoridades acompanham ato comemorativo na Praça XV de Novembro, no Centro da Capital

Psicólogos, assistentes sociais e servidores legislativos prestam esclarecimentos à comunidade

ENTIDADES CELEBRAM OS 180 ANOS DA IMPRENSA CATARINENSE E 205 ANOS DE JERÔNIMO COELHO  

ASSEMBLEIA RECEBE INSCRIÇÕES 
PARA CERTIFICAÇÃO E TROFÉU 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Comissão de Certificação 

de Responsabilidade Social da 
Assembleia Legislativa recebeu 55 
inscrições de empresas e entidades 
com fins não econômicos que de-
sejam concorrer ao Certificado de 
Responsabilidade Social de Santa 
Catarina e ao Troféu Responsabili-
dade Social - Destaque SC. 

Segundo a assessora da Co-
missão, Elisângela Schappo, esses 
55 processos serão analisados, 
levando em conta parâmetros 
quantitativos nas áreas social, 
econômica e ambiental. Após a 
análise, empresas e entidades que 
cumprirem pontuação mínima terão 
seus nomes divulgados através do 
site www.alesc.sc.gov.br/responsa-

bilidadesocial. 
Uma vez divulgada a lista com 

o nome das empresas e entidades 
aptas à certificação, será aberto um 
prazo de cinco dias para que qual-
quer cidadão conteste a decisão 
da Comissão de Responsabilidade 
Social. Somente depois de encer-
rado o prazo de contestação e da 
consequente defesa dos inscritos, 
as empresas e instituições estarão 
aptas a receberem o Certificado de 
Responsabilidade Social. 

Dentre as empresas selecio-
nadas e depois de uma análise 
qualitativa dos projetos sociais e 
ambientais, serão escolhidas as 
ganhadoras do Troféu Responsabi-
lidade Social. 
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A vaca Dançarina, recordista 
brasileira em produção de leite, 
confirmou o favoritismo e venceu 
o Torneio de Leite da Expo Con-
córdia 2011, na categoria Jersey 
Adulto, com a marca de 52,535 
quilos de leite. Considerado o maior 
de Santa Catarina, o torneio contou 
com a participação de 15 animais, 
divididos em quatro categorias. 

Dançarina concentrava as ex-
pectativas do concurso por ter 
vencido recentemente a Mercolác-
tea, em Chapecó, quando produziu 
56,81 quilos de leite, o recorde 
brasileiro na categoria. O animal, 
que pertence a Itamar Parisi e 
Ivan Gomes, não atingiu a marca 
anterior provavelmente pelo estres-
se do ambiente, conforme explica 
Gomes. “Participar de uma exposi-
ção é desgastante para o animal. 
As vacas baixam a produção em 
função do estresse provocado pelo 
transporte, pela mudança de am-
biente e também pelo calor.” 

A raça Jersey produz menos 
leite que a Holandesa. No entanto, 
seu leite possui maior concentra-
ção de sólidos (mais proteínas), 
o que torna essa raça uma das 
preferidas na região.

 São vár ios os fatores que 
interferem na quantidade de leite 
produzido pelo animal, sendo o 
principal deles a genética. Confor-
me o proprietário, a vaca Dançarina 
é filha de uma mãe campeã e de um 

pai recordista mundial. Ela própria 
está disputando um campeonato 
de melhor vaca do estado. 

Outro fator determinante da 
quantidade e da qualidade do leite 
produzido é a alimentação, que 
segue uma dieta especial. Mantida 
em confinamento, Dançarina come 
diariamente 18 kg de ração, 5 kg de 
cevada, 20 kg de silagem e 2 a 3 kg 
de feno de alfafa. 

No torneio de leite, os animais 
são ordenhados quatro vezes no 
período de 24 horas, sendo a maior 
ordenha descartada e as outras três 
somadas, para obtenção do resul-

tado final. A entrega dos troféus 
aos proprietários acontecerá na 
noite de sábado, mas o tradicional 

banho de leite foi suspenso, pois 
a organização preferiu doar o leite 
armazenado durante o concurso. 

LISANDREA COSTA

Mais de 160 mil pessoas pas-
saram pelo Parque de Exposições 
Attilio Fontana durante os nove dias 
da Expo Concórdia, realizada de 23 
a 31 de julho. O volume de negócios 
concretizados foi de aproximada-
mente R$ 40 milhões, conforme le-
vantamento preliminar da Comissão 
Central Organizadora (CCO). 

“O objetivo de elevar ainda mais 
o orgulho de ser concordiense foi 
alcançado”, disse o presidente da 
CCO e vice-prefeito, Neuri Santhier 
(PT), na entrevista coletiva de encer-
ramento da feira. A mesma avaliação 
fez o prefeito, João Girardi (PT), 
que atribuiu o sucesso “ao trabalho 
coletivo da equipe de organização 
e à participação da comunidade”. 
Para ele, “a grandiosidade da festa 
foi um presente pelos 77 anos de 
Concórdia”. 

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Gelson Me-
risio (DEM), que prestigiou a Expo 
Concórdia três vezes no decorrer do 
evento, destacou a importância da 
feira para Santa Catarina se conhe-
cer e pela integração que o evento 
proporciona. “Uma feira mostra as 
potencialidades e a capacidade de 
organização de cada região. Santa 
Catarina é um estado diversificado, 
com polos industriais diferentes no 
Sul, no Norte e no Oeste. As feiras 
são uma forma de fazer com que 
Santa Catarina se conheça.” 

A participação institucional da 
Assembleia Legislativa, que man-
teve um estande próprio no evento, 
cumpre esse objetivo de aproximar 
e integrar o Poder Legislativo à 
realidade catarinense, na avaliação 
do presidente. 

A exposição deu visibilidade 
não apenas a Concórdia, mas a 
toda a região, conforme destaca o 
deputado Neodi Saretta (PT). “A 
feira é importante pelo aspecto 
econômico, porque divulga a região 
e pode resultar em investimentos, 
mas também cumpre a função 
de proporcionar lazer e diversão”, 
lembra. A Expo Concórdia ofereceu 
sete shows nacionais e abriu espaço 

para a apresentação de dezenas de 
artistas regionais, além de oferecer 
atrações gastronômicas e parque de 
diversões. 

Outro setor impulsionado pela 
exposição foi o de agronegócios, res-
saltado pelo deputado Moacir Sopelsa 
(PMDB). “Assim como a indústria e 
o comércio, a agropecuária também 
se beneficia de um evento como este. 
Mais do que a troca de experiências, 
a feira abre boas possibilidades de 
negociação.” Na pecuária, a venda 
de animais movimentou cerca de 
R$ 30 mil, volume que não foi mais 
significativo porque a maior parte dos 
animais, de elite, não estava à venda, 

mas participando de concursos e 
torneios, conforme explicou o coor-
denador da área, Valdecir Bonatto. 

O ponto alto do aniversário de 
emancipação política de Concór-
dia, que completou 77 anos dia 29 
foi o corte do bolo e da mortadela 
gigante, realizado no Centro de 
Eventos do Parque de Exposições 
Attílio Fontana. Os quitutes são 
tradicionais na festa de aniversário, 
mas pela primeira vez foram servi-
dos durante a feira. O município 
disponibilizou ônibus gratuito para 
transportar a população até o par-
que, já que são esperados cerca de 
30 mil visitantes durante todo o dia. 

Com população de aproximada-
mente 69 mil habitantes, Concórdia 
destaca-se como polo regional do 
Alto Uruguai. “A história do nosso 
município é feita de muito trabalho. 
Todos que ajudaram a construir a 
história do nosso município estão 
de parabéns hoje”, orgulha-se o 
prefeito João Girardi (PT). Para 
ele, o corte do bolo e da mortadela 
representa um momento de alegria 
e de partilha. 

O deputado Neodi Saretta (PT) 
destacou a importância do municí-
pio de Concórdia, que cada vez mais 
se destaca no cenário nacional, 
principalmente por seu potencial 
como produtor de alimentos. “O 
nosso município oferece altíssima 
qualidade de vida e está entre os 
100 melhores do país para se viver”, 
informa. 

Composto por 25 tabuleiros e 
pesando quase duas toneladas, 
o bolo de 77 metros foi produzido 
por confeitar ia local . Foram 15 
dias de trabalho, desde a compra 
da matéria-prima, organização do 
processo e fabricação das massas. 
A montagem e o recheio ocorrem na 
véspera, assim como a cobertura, 
conforme explica o empresár io 
Fernando Naibo, proprietário da 
Panificadora São Roque. A confecção 
do bolo resultou do trabalho de 20 
confeiteiros. 

Iguaria que condiz com a tra-
dição gastronômica e a vocação 

industrial da região, a mortadela 
foi produzida pelo maior frigorífico 
local. Com 1,6 mil quilos, exigiu 
20 horas de cozimento. “Fizemos 
77 blocos de um metro cada, que 
depois foram embalados e unidos 
com fita”, conta o gerente da uni-

dade da Brasil Foods em Concórdia, 
Alejandro Almirón. A mortadela foi 
servida em pedaços, acompanhada 
de pão. Cerca de 100 funcionários 
da empresa trabalharam volunta-
riamente no corte e distribuição do 
alimento.

Estiveram presentes na feira 144 
expositores, subdivididos nos seg-
mentos indústria, comércio, veículos e 
institucionais. Somente os expositores 
do setor externo da feira – que inclui 
máquinas e implementos agrícolas, 
equipamentos agroindustriais, veícu-
los e móveis –, contabilizaram R$ 31 
milhões em vendas, conforme levan-
tamento da coordenação da Comissão 
de Indústria, Comércio e Veículos. O 
presidente da Comissão Organizadora, 
Neuri Santhier, afirma que o resultado 
está acima do esperado pelos exposi-
tores. “Todos venderam acima do que 
tinham projetado.” 

Um dos segmentos que se des-
tacou no volume de vendas foi o de 
automóveis, com mais de 30 unidades 
vendidas. Alginei Camilo, gerente de 
uma revendedora, conta que a meta 
da empresa era comercializar dez 
unidades, número alcançado já no dia 
30, resultado que ele considerou muito 
positivo. A venda de veículos, por sua 
vez, impulsiona o setor de serviços, 
em especial o segmento financeiro. 

Apenas uma agência bancária que 
montou estande no parque financiou 
um volume de R$ 400 mil. 

Além da venda direta e da exposi-
ção da marca, o empresariado se be-
neficia da oportunidade de estabelecer 
contatos. Eloi Wolszin, gerente de uma 
empresa que vende equipamentos para 
gastronomia e exposição de alimentos, 
participou da Expo Concórdia pela pri-
meira vez. “Considero a feira bastante 
proveitosa. Fizemos alguns negócios, 
em torno de R$ 40 mil, e muitos conta-
tos. Minha expectativa não era vender, 
mas mostrar os produtos, então foi 
melhor do que esperava.”  

No ramo de produtos e serviços 
voltados ao agronegócio, o empresá-
rio Maicon Valmorbida destaca que, 
apesar de não ser uma feira específica 
para o setor, a Expo Concórdia atendeu 
a expectativa, tanto em vendas quanto 
em marketing e divulgação, já que  
serviu como uma grande vitrine. Ele 
levou para a feira sistemas de ordenha 
de leite automatizados e uma linha de 
resfriadores. “No último final de sema-

na o movimento aumentou porque as 
pessoas deixam para fechar (a compra) 
no final do evento”, revela. 

PÚBLICO MÉDIO DE 17 MIL PESSOAS POR DIA
A Expo Concórdia 2011 contou 

com público médio diário de 17 mil 
pessoas. O dia de maior movimento 
foi o primeiro domingo (24/07), dia 
da Festa Nacional do Leitão Assado 
(Fenal), quando mais de 40 mil 
pessoas passaram pelo parque de 

exposições. 
Na mostra da agricultura fami-

liar, o resultado também superou 
as expectativas. No café colonial, 
a Cooperativa de Produção Agroin-
dustrial Familiar de Concórdia (Co-
pafac) serviu 1.200 refeições em nove 

dias. De acordo com o coordenador 
da Subcomissão de Agricultura 
Familiar, Rui Scorteganha, foram 
vendidas mais de 800 cucas, 800 
quilos de bolacha e centenas de pro-
dutos orgânicos e litros de bebidas, 
movimento estimado em R$ 60 mil. 

EXPO CONCÓRDIA MOVIMENTA CERCA DE R$ 40 MILHÕES

TORNEIO DE LEITE CONFIRMA FAVORITISMO DA VACA 
DANÇARINA, A RECORDISTA BRASILEIRA

EXPOSITORES COMEMORAM NEGÓCIOS 

CONCÓRDIA CELEBRA ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS COM PARTILHA 
DE BOLO GIGANTE E DE MORTADELA 

Realizada no Parque de Exposições Atilio Fontana, feira garante visibilidade no agronegócio não apenas para Concórdia, mas para toda a região oeste

Merisio: potencialidade 

Vitrine para novos contatos Deputado Moacir Sopelsa troca ideia com criadores que participaram do torneio de leite na feira

Deputado Neodi Saretta, ex-prefeito de Concórdia, participa do parabéns

Durante nove dias, feira de agronegócios de Concórdia supera expectativa de organizadores recebendo 160 mil pessoas

PONTUAÇÃO

Jersey Adulta: 
Dançarina – 52,535 kg (Ivan 
Gomes) 

Jersey Jovem: 
Kenay – 40,660 kg (Norberto 
Marini) 

Holandesa Adulta: 
Margarida - 65,025 kg (Luiz 
Censi) 

Holandesa Jovem: 
Da Gruta - 65,364 kg (Norberto 
Marini)
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Com 30 mil pés de morango em 
sua propriedade, a gaúcha Letícia 
Weigert apostou no sonho trocando 
o ramo de publicidade pela vida no 
campo. Fechou a pequena agência 
que mantinha no bair ro Santa 
Mônica na Capital e adquiriu uma 
propriedade, de 22 hectares, em 
Rancho Queimado, considerada 
a Capital Catarinense do 
Morango.

Apostando no 
ideal de produzir 
frutas livres de 
agrotóxico, Le-
tícia colhe 2 hec-
tares de frutas or-
gânicas, que abastecem 
uma rede de supermercados tradi-
cional em Santa Catarina. 

Nada na vida de Letícia foi 
por acaso. Ela lembra que, como 
publicitária, foi chamada pelo en-
tão proprietário do sítio que mais 
tarde veio a adquirir para fazer os 
rótulos dos morangos orgânicos que 
produzia. “Nunca imaginei que eu 
iria produzir morangos”, confessa 
a empresária, que também conhe-
ceu o marido, Samuel Weiss,  na 
propriedade, com o qual constituiu 
família, tendo dois filhos, hoje com 
7 e 5 anos.

A grande guinada na vida da 
empresária aconteceu há cerca de 
oito anos quando, com apoio finan-
ceiro da mãe Ivone, decidiu comprar 
o sítio. “Na época, existiam aqui 6 
mil pés. Resolvi seguir os passos 
do antigo proprietário. E hoje, temos 
cinco vezes mais”, observa a empre-
sária, maior produtora de morangos 

orgânicos de Ranco Quei-
mado, contando com 

o apoio de outros 
q uat ro ag r icu l -
tores locais, que 
também destinam 

sua produção para o 
o Rancho EcoFrutícola 

da família Weigert.
“Aproveitei a experiência do 

meu marido que sempre trabalhou 
com morangos para investir nos or-
gânicos. Foram dois anos de muita 
dificuldade. Eu não sabia nada de 
agricultura”, relembra  Letícia, que 
também produz amora, framboesa, 
mirtilo, tomate, cebola e pimentão, 
todos sem adição de agrotóxico.

Aproveitando sua experiência 
como publicitária, a empresária 
confecciona os folders do Rancho 
EcoFrutícola e produz todo o ma-
terial  de apoio para divulgar o 
trabalho, apostando no diferencial. 

QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO
Para atender a demanda do 

mercado, o Rancho EcoFrutícola, 
administrado por Letícia, conta 
com a experiência do produtor rural 
Samuel Weiss, marido de Letícia, 
assessorado por dois funcionários.

Colhido o ano inteiro, o morango  
passa por rigoroso controle de quali-
dade, recebendo selo de certificação 
da Ecocert Brasil. Os melhores são 
selecionados e embalados, tendo 
como destino uma rede de super-
mercados. 

 As frutas são comercializadas 
in natura nas linhas clássica, nobre 
e chef, esta voltada para as confeita-
rias. Morango, amora e physallis são 
também vendidos na linha institu-
cional, devidamente higienizados e 
congelados para a indústria.  A sobra 
é congelada e comercializada para 
sorveterias.

Para produzir frutas orgânicas 
não basta apenas eliminar os adubos 
químicos e agrotóxicos. O conceito, 

explica Letícia, vai além. “Trata-se 
de um processo agroecológico, onde 
usamos técnicas de manejo para 
preservar e recuperar os recursos 
naturais, como água e solo”, observa, 
lembrando que os benefícios não se 
limitam exclusivamente ao consumi-
dor, mas também ao agricultor, que 
fica livre do risco de contaminação 
com agrotóxicos, e ao Planeta.

Dos 2 hectares de estufa, a 
família dedica 1,5 para os mo-
rangos. O restante fica para o 
cultivo de amora, framboesa, 
physalis  e do mirtilo,  que tem, 
segundo cientistas, as mesmas 
características do blueberry - a 
versão original da fruta.

As mudas de morango são 
importadas do Chile e Argen-
tina. Enquanto no método con-
vencional uma planta produz 
1,5 quilos, no orgânico chega a 
800 gramas. Além de fornecer 
frutas para uma rede de super-
mercados, a família também 
está presente na merenda 
escolar do município.

Com crescimento de 15 a 
20% ao ano, a produção agro-
ecólogica iniciada há cerca 
de 15 anos em Santa Catarina 
é uma realidade. A atividade 
que tem como princípio a 
exploração da diversidade 
produtiva da propriedade atrai 
cerca de dois mil agricultores 
familiares organizados em 60 
associações ou cooperativas, 
segundo radiografia desenha-
da pela Empresa de Pesquisa e 
Agropecuária e Extensão Ru-
ral de Santa Catarina (Epagri).

Os agricultores produzem 
hortaliças, cereais, frutas, 
espécies medicinais e condi-
mentares, produtos florestais, 
carnes e industrializados. 
Totalizando 60 mil toneladas 
ao ano, a produção gera em 
tonro de R$ 70 milhões.

Uma realidade que está 
sendo vivenciada pelos agri-
cultores das Encostas da 
Serra Geral, que tem em Santa 
Rosa de Lima um dos municí-
pios mais fortes na produção. 
Condição esta que deu à lo-
calidade o título de Capital 
Catarinense da Agroecologia, 
concedido pela Assembleia 
Legislativa. Um trabalho que 
tem como base o associatis-
mo e tem o apoio técnico da 
Epagri, oferecendo profissio-
nais qualificados para dar a 
assistência necessária.  Nessa 
linha, o caderno Especialida-
des de SC registra exemplos 
de culturas bem-sucedidas 
dentro do modelo da agroe-
cologia, como dos morangos 
de Rancho Queimado, das 
cebolas de Alfredo Wagner e 
das hortaliças de Santa Rosa.
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Samuel e a mulher Letícia não descuidam momento algum das estufas

Além de morango, a propriedade produz também amora, framboesa e mirtilo

Morangos recebem certificação

MORANGOS SEM 
AGROTÓXICO

Rancho Queimado aposta no orgânico
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Utilizando mudas importa-
das do Chile e da Argentina, 
a família emprega adubação 
orgânica produzida no próprio 
sítio a partir da compostagem e 
ainda biofertilizantes. Embora 
a produção/pé seja menor em 
relação ao método convencio-
nal, o preço  conquistado pelos 

orgânicos faz a diferença no 
bolso do produtor.

 “O agricultor parceiro re-
cebe R$ 1,75 pela bandeja de 
280 gramas, independente da 
época do ano. Já o convencional 
ganha R$ 0,50 e ainda tem que 
embalar em casa”, compara a 
produtora.

Com a produção de 12 toneladas/
ano, incluindo os morangos sele-
cionados (considerados nobres), o 
Rancho EcoFrutícola trabalha para 
ampliar o número de agricultores 
parceiros. “Hoje 90% da produção 
vêm do meu sítio, mas a ideia é atrair 
cada vez mais parceiros. Temos feito 
seminários para demonstrar as van-
tagens, mas ainda há resistência 
dos agr icultores tradi-
cionais em migrar do 
convencional para o 
orgânico”, lamenta 
Letícia Weigert.

O  cu s t o  da 
produção entre o 
método t radicio-
nal e o orgânico é 
praticamente o mesmo, 
admite a empresária. “O que 
no tradicional é gasto com os defen-
sivos químicos, no orgânico gasta-se 
com mão-de-obra”, observa Letícia, 
destacando a importância de o pro-
dutor dispensar um cuidado especial 
nas estufas, sempre capinando e 
roçando o mato.

Não muito distante da proprie-
dade fica o terreno arrendado pelo 
tio de Samuel Weiss, marido da 
empresária. Mesmo acompanhando 
de perto a evolução dos orgânicos de 
Letícia e Samuel, Dilseo Weiss e seu 
filho Douglas ainda não arriscam 

abandonar o método convencional. 
“No caso da produção de morangos,  
precisamos deixar a terra cerca de 
10 anos descansando sem receber 
fertilizantes para então migrar para 
o orgânico. A terra precisa estar 
equilibrada”, explica Douglas, es-
clarecendo que a família planta num 
terreno arrendado do avô Teófilo 

Weiss.
São cerca de 12 mil 
pés em 2.500 metros 

quadrados. A pro-
dução tem como 
destino o Ceasa 
de Florianópolis. 
“Um pé rende em 

torno de 1,2 quilos 
ao ano”, estima o 

agricultor, lembrando 
que cada muda dura em 

média dois anos. “Importamos elas 
do Chile”, observa.

A atividade mobiliza quatro 
pessoas da famíia. Os morangos são 
colhidos e embalados. “O atraves-
sador coloca apenas o selo”, explica 
Douglas, que calcula receber R$ 1,00 
pela bandeja. “Pretendo continuar no 
campo, vivemos melhor aqui com R$ 
2 mil/mês do que na cidade”, atesta 
o agricultor, que não descarta a pos-
sibilidade de fazer a transição para 
o método sustentável quando tiver 
uma área alternativa para produzir.

A TRANSIÇÃO PARA 
O ORGÂNICO

Produtores convencionais resistem à mudança

Douglas Weiss exibe as frutas produzidas no método convencional

Filho de Letícia posa para foto exibindo os morangos orgânicos

COMPOSTAGEM E BIOFERTILIZANTES

PERSISTÊNCIA GARANTE MAIOR RENTABILIDADE
Realizada profissionalmente, Letícia Weigert diz que 

jamais chegou a imaginar a guinada que sua vida fosse 
dar, trocando a publicidade pela vida no campo, 

confessa que o sucesso se deu através da persis-
tência. “Dá mais trabalho ser orgânico. Ainda 

mais  ouvindo muitas pessoas dizerem 
que não dá certo. Mas para o agricultor 
também é muito mais saudável, já que 
não corre mais o risco de ser contami-
nado com os defensivos químicos”, 
observa Letícia, destacando também 
o valor agregado que o produto possui 
em relação ao convencional.

Com a experiência de 21 anos na 
agricultura, Samuel Weiss, não se arre-

pende de ter migrado para os orgânicos há 
oito anos. “Nosso trabalho é muito mais valo-

rizado, garantindo maior rentabilidade”, destaca o 
produtor rural.

Exemplo de morango convencional
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A crise do fumo na década de 90 foi 
um mal necessário para que os produ-
tores rurais de Santa Rosa de Lima e 
municípios do entorno das Encostas da 
Serra Geral revolucionassem suas vidas. 
Organizados de forma associativa, agri-
cultores de oito municípios - Anitápolis, 
Grão Pará, Gravatal, Imbituba, Lauro 
Müller, Rio Fortuna, São Martinho e 
Santa Rosa de Lima - elegeram a agro-
ecologia como caminho para ganhar o 
pão de cada dia e melhorar a qualidade 
de vida de inúmeras famílias.

 O trabalho teve reconhecimento 
da Assembleia Legislativa, que, em 
2007, aprovou projeto de iniciativa dos 
deputados Padre Pedro Baldissera (PT) 
e Joares Ponticelli (PP) declarando San-
ta Rosa de Lima a Capital Catarinense 
da Agroecologia.

À frente do trabalho está a Asso-
ciação dos Agricultores Ecológicos 
das Encostas da Serra Geral (Agreco), 
criada em 1996 e coordenada pelo 
produtor rural Volnei Luiz Heidemann. 
“Temos hoje 70 produtores certificados 
e 300 em processo de certificação dentro 
de uma tecnologia diferenciada, em que 
se busca a sustentabilidade ambien-
tal”, explica Heidemann, professor de 
formação e ex-secretário de Educação 
no município de Santa Rosa de Lima.

A agroecologia deu os primeiros 
passos no início da década de 90. 
“Oitenta por cento dos agricutores da 
região produziam fumo e decidiram 
partir para a agroecologia. Mas faltava 
organização e muitas famílias já esta-
vam abandonando a atividade quando 
decidimos criar a Agreco”, lembra 
Heidemann.

FESTA DA VERDURA

A primeira iniciativa prática dos 
agricultores se deu em 1991, quando 
lançaram a Guemeszfest, Festa da 
Verdura, que passou a ser realizada a 

cada dois anos no mês de maio. “Ela 
representou um reencontro e o pontapé 
inicial para a organizar a venda em 
escala comercial”, lembra o presidente 
da Agreco.

A associação passou a organizar 
os produtores em torno do modo de 
trabalhar. “A agroecologia pressu-
põe uma produção feita de maneira 
natural utilizando os elementos da 
propriedade sem o uso de químicos 
e conservantes”, explica Heidemann, 
reconhecendo que, inicialmente, os 
agricultores tiveram dificuldades, mas 
acabaram se adequando às exigências 

do mercado.
Neste sentido, em 2003, a Agreco 

se viu às voltas com a necessidade de 
certificar os agricultores e os resulta-
dos começaram a aparecer. “A marca 
começou a ficar conhecida, conquis-
tando credibilidade e respeitando as 
normas de segurança alimentar”, 
observa.

Em busca da certificação, conce-
dida pela Ecocerte, os produtores  das 
Encostas da Serra Geral passaram 
a ter todo o processo de produção 
acompanhado. Amostras passaram a 
ser colhidas para análise. “Os grupos 

passaram a ter o autocompromisso da 
fiscalização”, lembra com satisfação 
o dirigente da Agreco.

De igual maneira, os produtores 
não descuidaram da essência que 
move a agroecologia, respeitando a 
diversidade produtiva das proprie-
dades. 

“Não tem como ser orgânico se 
não apostar na diversificação da 
propriedade”, ensina Heidemann, 
explicando, por exemplo, que tudo  
tem um destino certo: “O esterco 
do frango, por exemplo, serve de 
matéria-prima para a horta”. 

Santa Rosa de Lima se destaca 
na produção de hortaliças. Entre 
as maiores produtoras está Celita 
Schmidt, 57 anos, natural de San-
ta Rosa, que exibe com orgulho 
uma das hortas mais vistosas da 
região. Produzindo pepino, bró-
colis, beterraba, cenoura, alface, 
couve, a agricultora encontra na 
sua propriedade os ingredientes 
necessários para garantir o sus-
tento da família, longe dos riscos 
da atividade fumageira.

“Trabalhei 20 anos com fumo 
e sofri muito com a intoxicação”, 
lembra a agricultora, que tem seis 
filhos, e contabiliza uma renda 
de R$ 2 mil/mês com a venda das 
hortaliças. Celita aduba a sua 
plantação com esterco produzido 
por suas galinhas. Além de vender 

os produtos in natura, ela também 
destina parte do que colhe para 
as conservas, recebendo R$ 0,50 
por vidro. 

Com a produção certificada, 
a agricultora conta com a inspe-
ção técnica dos profissionais da 
Agreco. O coordenador da entida-
de, Volnei Heidemann, costuma 
utilizar a propriedade de Celita 
como exemplo bem-sucedido de 
agroecologia na região . “Com 
renda no campo, Celita cer ta-
mente vive muito melhor do que 
se fosse tentar a vida na cidade”, 
reconhece o dirigente.

Celita também tem a carta 
de aptidão de produtor rural con-
cedida pelo governo federal, que 
a credencia como fornecedora de 
merenda escolar.

Com cerca de 100 produtos 
orgânicos em escala comer-
cial, as 70 famílias certificadas 
vendem desde frutas e verdu-
ras in natura, como também 
frutas em compotas, doces, 
geleias, mel, frango orgânico, 
peixe, ovelha, produtos da 
cana-de-açúcar e panificados. 

Outros 300 produtores es-
tão em fase de transição. “Se 
conseguirmos captar metade 
deles, será um grande avanço. 
O primeiro passo é parar de 
usar produto químico”, explica 
o coordenador da Agreco.

São necessários cerca de 
três anos para que a terra se 
recupere, e fique desintoxica-
da e disponível para receber a 
plantação de produtos agroe-
cológicos.

Os produtos da agroecologia 
estão presentes no almoço das 
crianças do Núcleo de Educação 
Infantil da UFSC e dos servidores 
do Restaurante Universitário. 
“Estamos mantendo diálogo 
com diversas prefeituras”, afirma 
Heidemann, que se mantém em 
busca de novas parcerias.

Na esteira da busca da quali-
dade, a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis, que tem à frente o  
professor Cláudio José Amante, 
acatou a sugestão do professor 
Wilson Schmidt, diretor do Centro 
de Educação da UFSC, inserindo a  
agroecologia na educação infantil 

e no restaurante universitário. 
“Hoje ela representa de 10 a 15% 
da alimentação do restaurante 
e 100% do Núcleo de Educação 
Infantil, que tem 260 crianças de 
três meses a seis anos de idade”, 
explica Amante, satisfeito em ver 
a universidade cumprindo seu pa-
pel de indutora de parcerias com a 
comunidade. “Temos aqui um polo 
de desenvolvimento sustentável e 
a ideia é propor para a sociedade 
uma nova forma de se alimentar”, 
observa Amante que esteve em 
Santa Rosa do Sul liderando um 
grupo de professores para conhe-
cer a produção da região.

O casal  Valério Assing e 
Leda Maria Onning aliaram 
a produção orgânica com o 
turismo.  Valério e a mulher 
produzem derivados da cana-
-de-açúcar, como melado e 
açúcar mascavo. “São cerca de 
2 a 3 toneladas mês, que são 
comercializadas para o Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Rio 
de Janeiro”, estima o produ-
tor, que  também cuida com a 
mulher da pousada destinada 
ao agroturismo através do 
projeto Acolhida na Colina. 
Eles recebem grupos de até 15 
pessoas, que conhecem o modo 
de viver dos produtores.

Produtores rurais que abandonaram a cultura do fumo na década de 90 retiram da própria propriedade os recursos naturais para produzir desde hortaliças a peixes

SANTA ROSA DE LIMA, A CAPITAL DA AGROECOLOGIA EM SC

HORTALIÇAS SÓ RECEBEM 
ADUBO ORGÂNICO

Organizados de forma associativa em torno da Agreco, produtores cumprem normas de segurança alimentar 

Nas propriedades, turistas conhecem a diversidade produtiva da região Ao alto, coordenador da Agreco visita propriedade de Celita, inserida numa comunidade eminentemente rural

Agricultora Celita exibe com orgulho parte de sua horta orgânica

Cláudio Amante, da Pró-Reitoria: integração com a comunidade

DIVERSIDADE

PRODUÇÃO ALIMENTA CRIANÇAS DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA UFSC E RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
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O pequeno município de Ermo, 
no Extremo-sul catarinense, é celeiro 
na produção de arroz orgânico. À 
frente da empreitada está a bióloga  
Bárbara Topanotti, que encampou 
o ofício herdado do irmão, Rogério, 
funcionário de carreira da Epagri 
há 19 anos, morto prematuramente 
vítima de acidente de trânsito há 
três anos.

Rogério foi pioneiro nos estudos 
do arroz orgânico  na região e montou 
em 2001  uma empresa para cultivar 
e beneficiar o arroz. A primeira 
variedade na qual a família apostou 
foi a Arborio, um cultivare italiano 
indicado para risoto. “Após a morte 
de Rogério, encontramos no depósito 
meia saca da semente que ele tinha 
recebido da Itália. Resgatamos elas e 

decidimos apostar”, lembra Bárbara, 
que assumiu a missão de suceder o 
irmão nos negócios, comercializando 
hoje em torno de 5 mil quilos/mês.

Em outro ponta, Bárbara contou 
com a ajuda de seu irmão mais ve-
lho, Ângelo, que até então produzia 
tão-somente arroz convencional e 
migrou para o orgânico convencido 
dos benefícios que a mudança iria 
acarretar. 

Ângelo dedica 12 hectares de 
sua propriedade em Ermo para o 
arrroz da variedade Cateto, carro-
-chefe da produção da família. “O Ca-
teto é japônico, indicado para pratos 
orientais e bastante apreciado pelos 
que utilizam a dieta macrobiótica”, 
explica Bárbara, que acompanha do 
cultivo ao beneficiamento.

Na esteira da alimentação sau-
dável, o Sul catarinense, especial-
mente a região de Araranguá, tem 
se destacado na produção do arroz 
orgânico. Contando com apoio da 
Epagri, que tem realizado pesqui-
sa em busca de cultivares adequa-
dos ao solo e clima da região, os 

produtores vêm conquistando um 
nicho de mercado que preza pela 
qualidade.

Não é de hoje que o arroz en-
contra no Sul catarinense as condi-
ções ideais para se desenvolver. Foi 
a partir da década de 80, através 
do programa Pró-Várzeas, que o 

governo federal decidiu dar um 
caráter produtivo a essas regiões, 
lembra o chefe do Centro de Trei-
namento da Epagri de Araranguá, 
Luiz Carlos Piva. “O objetivo foi de 
garantir o aproveitamento de todas 
as áreas. Antes se plantava arroz 
sem tencologia. Com o projeto, os 
terrenos foram preparados para a 
cultura”, observa.

 Há cerca de dois anos a Epagri  
tem direcionado suas pesquisas, 
com apoio da Fapesc (Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina), para 
as variedades do sistema orgânico. 
Na estação, há uma área específica 
destinada ao projeto de manejo.

 “No sistema orgânico, não 
usamos adubo sintético, indus-
trializado Há toda uma mudança 
na concepção do manejo”, explica 
Piva, acrescentando que, como 
reflexo, há queda na produtividade, 
refletindo num preço mais alto no 
final. “O mercado consumidor ain-
da é  pequeno em relação ao arroz 
convencional, porque as pessoas 
ainda não têm noção que gastar 
mais representa mais saúde”. Piva 
prepara agora o lançamento no 
mercado do arroz vermelho agulha, 
desenvolvido pela Epagri.

SUL INVESTE NA PRODUÇÃO DE 
ARROZ ORGÂNICO

Família Topanotti, de Ermo, produz e beneficia arroz Cateto e outras variedades, embaladas a vácuo para garantir a conservação do produto

Luiz Carlos Piva, da Epagri de Araranguá, exibe arroz vermelho tipo agulha Bárbara processa e beneficia arroz orgânico, que tem consumidor certo

A família Topanotti ven-
de de 4 a 5 mil quilos de arroz 
ao mês. Do total, 80% são da 
variedade Cateto, o japônico, 
indicado para dietas macrobi-
óticas.  Sem contar com apoio 
logístico de representantes, 
os Topanotti têm como mer-
cado consumidor o Rio de 
Janeiro, Curitiba, Brasília e a 
região de Florianópolis.

Além de contar com a pro-
dução própria de 12 hectares, 
a empresa compra ainda arroz 
do assentamento rural do 
Rio Grande do Sul para dar 
conta da crescente demanda. 
“Temos capacidade para 
processar 4 mil sacas/ano”, 
revela Bárbara 

MERCADO

ERMO SE DESTACA NO CATETO

Epagri/Araranguá está à frente das pesquisas dos cultivares
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Água do açude livre de contaminação irriga lavoura da família

Bárbara e Angelo Topanotti observam marrecos (ao fundo) fazer a limpeza da lavoura de arroz

Cada hectare plantado rende de 70 a 80 sacas

Rogério, morte precoce

UMA OPÇÃO PELA VIDA
A família Topanotti está com-

pletamente envolvida na produção 
e comercialização do arroz orgânico 
em Ermo. Enquanto Bárbara bene-
ficia e comercializa o produto, o 
irmão Ângelo, 46 anos, continua 
seu ofício de produtor rural.

 Ângelo começou trabalhan-
do com arroz convencional, mas 
mudou o rumo no início do ano 
2000 porque se intoxicou com os 
defensivos que utilizava no méto-
do convencional. Lembra que foi 
estimulado à época a fazer a troca 
pelo irmão Rogério, que estudava 
as sementes na Epagri/Araranguá. 

“Rogério trouxe três sacas de 
semente de Uruguaiana (RS) e 
decidi mudar. Comecei primeiro 
com um hectare. No ano seguinte, 
passei para 10 hectares”, conta 
o produtor, que não se arrepende 
da opção.

SAFRA

Fornecedor exclusivo de Bár-
bara, Ângelo só planta a variedade 
Cateto, que representa 80% dos 
negócios do beneficiamento To-
panotti. “Minha melhor safra foi a 
de 2002, quando colhi 800 sacas. 
Hoje, em média, ela chega a 600 
sacas, comercializadas a R$ 50,00”, 
estima o produtor. A produtividade 

do orgânico por hectare é de 70 a 80 
sacas, enquanto que no convencio-
nal chega a 180 sacas.

 Sem gasto com defensivos 
químicos, o produtor conta com a 
ajuda da mulher Deusimar e de três 
filhos para cuidar dos 10 hectares. 
“Meu gasto é só com o trator. Meu 
negócio com a Bárbara é de irmão 
para a irmão”, observa o agricultor, 
que aposta no crescente consumo 
dos orgânicos.

A produção é completamente 
natural. A lavoura é irrigada com 
a água do açude. “À água é própria 
e não sof re a contaminação de 
vizinhos”, explica. 

Os marrecos também têm papel 
determinante na cadeia produtiva. 
Eles são soltos na lavoura para 
limpar os insetos e preparar o solo.  
Prova de que o sistema de produção 
é 100% orgânico veio de um laudo 
realizado através de uma pesqui-
sa Epagri/Petrobrás, gestões de 
Águas, em 2006. 

“Eles trouxeram f i lhotes de 
peixes e soltaram no açude. Depois 
de três meses, fizeram exame de 
sangue neles e contataram zero 
de contaminação”, orgulha-se o 
agricultor que semeia o arroz em 
outubro e colhe em abril. “Minha 
colheita é 100% mecanizada”, 
afirma.

Produtor trocou convencional pelo orgânico depois de intoxicação

Não fossem os incen-
t ivos do i rmão Rogér io, 
funcionário de carreira da 
Epagri/Araranguá, quem 
sabe Ângelo e a irmã Bár-
bara não tivessem migrado 
para o arroz orgânico.

Pela experiência nefasta 
que teve com o método con-
vencional, Ângelo já tinha 
se convencido da mudança  
há tempo. Bárbara adotou 
o arroz mais tarde, pouco 
depois da morte de Rogério, 
quando resolveu tocar o 
negócio. “Tínhamos muito 
arroz estocado no cilo  e 
resolvi assumir o desafio”, 
orgulha-se a empresária.

Na estrada da comerciali-
zação há cerca de dois anos e 
meio, Bárbara afirma que há 
um ano as vendas deram um 
salto, o que a levou à busca 
de novos fornecedores.  Para 
2012, a empresária tem em 
mente uma parceria com os 
produtores rurais de Praia 
Grande. Outra novidade é 
que a Topanotti vai colocar 
no mercado o arroz polido. 
“Estamos implantando o 
processo”, comemora.

O IDEALIZADOR

BOOM



A produção de bulbos e se-
mentes de cebola em sistema de 
agroecologia é uma realidade em 
Santa Catarina. O trabalho tem à 
frente a Epagri, através da Esta-
ção Experimental de Ituporanga, 
que realiza desde 2004 pesquisa 
nos municípios de Chapadão do 
Lageado, Atalanta, Ituporanga  
e Alfredo Wagner. A pesquisa 
é coordenada pelo engenheiro 
agrônomo Hernandes Werner, 
um especialista em agroecologia.

O trabalho, segundo Werner,  
tem o objetivo de colocar em 
prática os princípios de manejo 
ecológico testando as varieda-
des de cebola e selecionando os 
melhores materiais para o cultivo 
agroecológico nas propr ieda-
des de agricultores orgânicos. 
Destacam-se as variedades de 
cebola Juporanga e Bola Precoce, 
ambas da Epagri. 

São 18 famílias que traba-
lham diretamente com cebolas e 
hortaliças no sistema agroecoló-
gico na região compreendida pe-
los municípios de Alfredo Wagner 
e Bom Retiro. “Há ainda as que 
estão em transição do sistema 
tradicional”, explica o presidente 
da Associação dos Agricultores 
Familiares Agroecológicos de 

Bom Retiro e Alfredo Wagner, 
Fabiano de Andrade. 

Na produção, a cebola é o 
carro-chefe, totalizando 120 tone-
ladas/ano. No sistema agroecoló-
gico, cada hectare produz em tor-
no de 18 a 20 toneladas, enquanto 
no convecional chega-se até 50 
toneladas. Como reflexo, o preço 
final ao consumidor do orgânico 
é maior compensando a quebra. 
“Enquanto a cebola tradiconal é 
vendida a R$ 0,33 o quilo, nosso 
preço médio é de até R$ 1,50 
o quilo”, observa Fabiano, que 
migrou para a agroecologia por 
conta de intoxicação que sofreu 
lidando no sistema convencional. 

CONSCIENTE

De sua propriedade de 17,5 
hectares, 1,5 são destinados para 
a cebola, comercializada nas fei-
ras de São Paulo. “Nosso consu-
midor é aquele mais consciente, 
São pessoas que pagam mais, 
mas sabem que vão economizar 
em remédios”, observa Fabiano.

O agricultor diz que o próprio 
produtor do sistema convencional 
sabe dos r iscos do agrotóxico 
para a saúde. “Tanto é verdade 
que eles plantam um pouco de 

cebolas sem defensivo para con-
sumo próprio”, explica Fabiano.

Na produção agroecológica, 
uma das diferenças, ensina Fa-
biano, está na dedicação maior 
do produtor. “O orgânico depende 

de um cuidado pessoal. Deve-se 
ver o solo como ser um vivo. É 
preciso ter o conhecimento para 
tratar a causa do problema e não 
o problema”, sentencia o produ-
tor, que leva a informação aos 

agricultores através de reuniões 
e cursos promovidos pela Epagri.  
“Vivemos hoje um bom momento. 
Mas tivemos períodos críticos 
em que deu vontade la rga r”, 
confessa.
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A AGROECOLOGIA NA PRODUÇÃO DE CEBOLAS
Agricultores de Alfredo Wagner, Bom Retiro e Ituporanga aderem ao sistema que tem na ponta consumidor consciente

Dezoito famílias trabalham diretamente com cebolas e hortaliças no sistema agroecológico na região

APOIO TÉCNICO PARA PRODUZIR MAIS
Os técnicos da Epagri de Itu-

poranga atuam lado a lado com o 
produtor para aperfeiçoar os méto-
dos de produção. Como resultado, 
tem sido possível produzir de 15 a 
25 toneladas de cebola por hectare, 
produtividade semelhante à  média 
do sistema convencional no Estado. 

 Entre as técnicas, está a de 
controle na proliferação de ervas 
daninhas. A produção de mudas  
de cebola acontece sobre uma ca-
mada de folhas de jornal recoberta 
com composto orgânico. O trabalho 
também prevê cuidados especiais 
no manejo do solo. A ação inicia 
pela análise laboratorial de cada 
área, com aplicação de corretivos 
como o calcário e fosfato natural e 
a produção de adubos verdes para 

servirem de cobertura do solo. Com 
isso, permite-se o cultivo mínimo 
da cebola sem o revolvimento do 

solo, prática que também auxilia 
no manejo dos inços na lavoura, 
além de controlar a erosão.

Agrônomo Hernandes Werner exibe com orgulho resultado da colheita

Fabiano de Andrade produz cebolas e hortaliças agroecológicas
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A promotora de Infância e 
Juventude, Kátia Rosana Petti 
Armange, chamou a atenção 
para a grande a proporção de 
infrações relacionadas ao uso de 
entorpecentes. 

“Na maioria dos casos somos 
obrigados a solicitar internação 
psiquiátrica, porém a falta de 
vagas no Hospital Psiquiátrico 
de Blumenau nos deixa de mãos 
atadas. Resolver este problema é 
o primeiro passo. Com mais vagas 
estaremos tirando das ruas pesso-
as que necessitam de ajuda para 
se recuperar e voltar ao convívio 

da sociedade. Sem isso, fica invi-
ável trabalhar com a recuperação 
de dependentes”, explicou Kátia.  

Para o deputado Jean Kuhl-
mann, é necessário fortalecer a 
estrutura de atendimento aos 
dependentes. “As ONGs são 
fundamentais nesse processo 
de recuperação da sociedade”, 
destacou.

AGENDA

Dia 15 de agosto, Criciúma 
Dia 22 de agosto, Itajaí 
Dia 29 de agosto, Florianópolis. 

Promovida pela Comissão Segu-
rança Pública, presidida pelo depu-
tado Sargento Amauri Soares (PDT), 
audiência pública debateu dia 3 as 
condições de segurança no trajeto de 
Santa Catarina, Paraná e São Paulo.  
A reunião apontou as principais ca-
rências das rodovias que atravessam 
os três estados, em especial a BR-
153 e a BR-282. A audiência reuniu 
empresários, lideranças políticas e 
de representantes da Federação das 
Empresas de Transportes de Cargas 
e Logística no Estado de Santa Cata-
rina (Fetrancesc). 

Para inibir a ação de bandidos nas 
rodovias, a comissão vai encaminhar  
reivindicações para a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública. “A in-
tenção é unir autoridades e entidades 
de Santa Catarina e Paraná voltadas 

para o problema visando a integração 
do sistema policial”, destacou. 

Na condição de propositores da 
audiência, a deputada Luciane Car-
minatti (PT) e o deputado Mauricio 

Eskudlark (PSDB) apresentaram su-
gestões para intensificar os trabalhos 
da comissão, que realizará uma nova 
audiência pública, em Porto União, 
prevista para a primeira semana de 

setembro. “A falta de posto policial, 
torre de telefone, circulação de viatu-
ras ao longo da BR-153, entre outras 
carências, serão repassadas às três 
polícias para que em setembro os 
representantes possam comparecer 
à nova audiência com propostas 
prontas. Este é o nosso objetivo”, 
explicou Luciane. 

JURISDIÇÃO

Para Eskudlark, o primeiro passo 
para desarticular as quadrilhas que 
vêm agindo nos três estados é inte-
grar o trabalhos da polícia, uma vez 
que a jurisdição das rodovias tem sido 
um dos principais problemas. “Em 
muitos casos, por exemplo, o assal-
tou a um ônibus começa em Santa 
Catarina e termina no Paraná. Sem 

a integração da polícia a sociedade 
fica sem saber quem deve atender a 
ocorrência”, explicou. 

O presidente da Fetrancesc, Pedro 
Lopes, propôs uma ação conjunta en-
tre Segurança Pública e a Secretaria 
da Fazenda para trabalhar o confisco 
de bens roubados. 

“Estaremos atingindo aqueles 
que praticam o roubo e aqueles que 
adquirem mercadorias roubadas. Me-
didas como essas ajudam a reduzir o 
roubo e furto de cargas. Só no primeiro 
semestre de 2011 foram registradas 
287 ocorrências pela Polícia Civil de 
Santa Catarina, um aumento de 52% 
em relação ao mesmo período em 
2010”, mencionou Lopes. 

Também participaram da audiên-
cia os deputados Ismael dos Santos 
(DEM) e Reno Caramori (PP).

A ampl iação no quadro de 
vagas destinadas à reabilitação 
de dependentes qu ímicos em 
Blumenau foi uma das principais 
reivindicações apontadas durante 
a audiência pública realizada dia 
1º na Câmara de Vereadores. O 
quarto encontro promovido pelo 
Fórum Permanente de Combate 
e Prevenção às Drogas, presidido 
pelo deputado Ismael dos Santos 
(DEM), faz parte de um ciclo de 
sete audiências que estão sendo re-
alizadas em diferentes municípios. 

De acordo com o presidente 
do Fórum, a intenção é percorrer 
o estado para conhecer e analisar 
a realidade de cada região no que 
diz respeito à prevenção e combate 
às drogas, além de avaliar a fun-
cionalidade dos programas muni-
cipais, as opções de atendimento 
e internação. O objetivo, informa o 
parlamentar, é contribuir, a partir 
de políticas públicas, para sanar 
as carências apresentadas em cada 
localidade. 

DEBATE

“Nosso comprometimento é 
detecta r ao longo desses sete 
encontros as demandas, as difi-
culdades e os obstáculos para, 
junto ao governo estadual e federal, 
captar recursos que proporcionem 
a intensif icação do tratamento 
com qualidade. Estatísticas como 
a fa lta de vagas pa ra atender 
usuários de drogas em Blumenau, 
apresentadas hoje pelo Ministério 
Público, nos ajudam a perceber a 
dimensão do problema no estado”, 
explicou Ismael. 

O encontro, que durou cerca de 
três horas, gerou um amplo debate 

entre as autoridades locais, repre-
sentantes do Ministério Público, 
Judiciário, ONGs e a sociedade 
civil. Os dados apresentados pelo 
gerente do Conselho Municipal 
de Entorpecente (Comen), Mauro 
Medeiros, confirmaram a carência 
de atendimento aos usuários de 
drogas.

 Com uma população de 309 mil 
habitantes, Blumenau tem cinco 
mil dependentes químicos, 20 mil 
dependentes de álcool, além de 
um alto índice de assassinatos por 
envolvimentos com tráfico. 

“Nossa missão é atuar na pre-
venção e orientação aos usuários 
de drogas, porém o Comen não 
consegue atender este grande 
contingente de necessitados. “Pre-
cisamos de apoio para reverter a 
situação e acabar com o drama de 

inúmeras famílias que vêm sendo 
destruídas pelas drogas”, analisou 
Medeiros. 

Na condição de representantes 
de Blumenau no Parlamento ca-
tarinense, a deputada Ana Paula 
Lima (PT) e o deputado Jean Kuhl-
mann (DEM) manifestaram apoio 
à iniciativa do Fórum que abre 
oportunidade para a população 
reivindicar assistência.

 “Este fenômeno está deixando 
a sociedade doente e precisa ser 
estudado para ser revertido. Hoje 
muitos buscam qualquer tipo de 
droga para sua satisfação, desde 
a cervejinha, passando pelos re-
médios para dormir ou emagrecer, 
até o crack. Nosso desafio é cobrar 
do estado e da federação inves-
timentos para as comunidades 
terapêuticas”, ressaltou Ana Paula. 

BLUMENAU QUER VAGAS PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Fórum Permanente de Combate e Prevenção às Drogas realiza audiência em município que tem 20 mil alcoolistas

AUDIÊNCIA APONTA PRINCIPAIS CARÊNCIAS NA SEGURANÇA DAS RODOVIAS 
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Observada pelos deputados Jean Kuhlmann, Ismael dos Santos e Ana Paula Lima, promotora Kátia Armange destaca volume de infrações relacionadas às drogas 

Deputados Ismael, Luciane, Sargento Soares e Eskudlark na reunião
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O deputado Kennedy Nunes 
(PP) parabenizou o governo do Es-
tado pela parceria na implantação 
do programa Passaporte Digital, 
de iniciativa do parlamentar, que 
pretende promover a inclusão 
digital de adultos e pessoas da 
terceira idade. O programa possi-
bilita que pessoas com mais de 80 
anos acessem pela primeira vez a 
rede mundial de computadores e 
está funcionando em Içara, São 
Francisco do Sul, Itajaí, Laguna 
e Lauro Muller. 

O deputado Maurício Esku-
dlark (PSDB) elogiou a iniciativa 
do secretário de Turismo, Cesar 
Souza Jr, de investir, através do 
programa Forçatur R$ 7,5 mi-
lhões, na aquisição de materiais, 
equipamentos e viaturas para o 
policiamento das cidades catari-
nenses.  Eskudlark denunciou que 
a Guarda Municipal de Balneário 
Camboriú está sendo obrigada a 
realizar policiamento ostensivo, 
dada a falha na prestação desse 
serviço pela PM.

O deputado Reno Caramori 
(PP)  destacou, dia 2,  o desespero 
de empresários do setor moveleiro 
e têxtil com as importações.

  Na tribuna, Reno Caramori 
lembrou que os produtos chine-
ses são competitivos porque os 
salários dos trabalhadores são 
irrisórios se comparados com 
os valores pagos aos brasileiros. 
“Até quando os empresários vão 
resistir a este processo de desin-
dustrialização?”, questionou o 
parlamentar. 

A Comissão de Finanças e Tri-
butação, presidida pelo deputado 
Gilmar Knaesel (PSDB), recebeu, na 
manhã do dia 3, o secretário estadual 
da Fazenda, Ubiratan Rezende, que 
apresentou o relatório financeiro 
referente ao 1º quadrimestre de 2011. 

A explanação faz parte das 
obrigações determinadas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
e regimento interno da Assembleia 
Legislativa, que estabelece para 
o final de cada quadrimestre uma 
apresentação do Poder Executivo ao 
Legislativo demonstrando o cumpri-
mento das metas fiscais. 

Conforme o balanço apresentado 
pelo diretor de Contabilidade Geral, 
Adriano de Souza Pereira, o montante 
bruto arrecadado pelo governo no 
quadrimestre teve um acréscimo de 
16,12% em relação ao mesmo período 
do ano passado, passando de R$ 5,61 
bilhões, para R$ 6,52 bilhões. Destes, 
R$ 1,8 bilhão foram destinados para 
o Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica (Fundeb) e municípios, 
sobrando para o caixa do governo 
cerca de R$ 4,6 bilhões usados para 
investimentos, folha de pagamento e 
percentuais destinados aos poderes. 

Entre janeiro e abril de 2011, 
foram investidos R$ 425 milhões em 

saúde, R$ 65 milhões a mais do que 
no mesmo período do ano passado. 
Em educação, foram R$ 27 milhões 
a mais, de R$ 748 milhões para R$ 
775 milhões. 

Ubiratan Rezende destacou que 
os dados apontam o equilíbrio nas 
finanças do Estado, com cumpri-
mento dos limites nos gastos de 
pessoal, em conformidade com a LRF 
e pagamento da dívida pública. “As 
contas públicas continuam bem e 
vamos conseguir terminar o ano em 
equilíbrio financeiro e cumprindo 
as metas fiscais, tendo sempre a 
preocupação com a disponibilidade 
de caixa”, disse. 

QUESTIONAMENTOS

Diante dos números, os membros 
da comissão quesitonaram os percen-
tuais destinados à educação e saúde 
e com a política de renúncia fiscal. 
A deputada Angela Albino (PCdoB) 
ressaltou que os números seriam 
muito próximos aos apresentados 
no exercício financeiro anterior, o 
que apontaria o não cumprimento 
dos repasses obrigatórios à saúde e 
educação. 

O secretário esclareceu que os 
percentuais previstos para saúde e 

educação, respectivamente 12% e 
25%, não foram atingidos devido a 
uma distorção nos números geradas 
pela contenção de despesas feitas no 
início da gestão Raimundo Colombo, 
mas que haverá a compensação 
nos próximos meses para que os 
percentuais sejam atingidos até o 
final do ano. “Existe esta lacuna em 
virtude de cerca de R$ 1 bilhão que 
deixamos de executar no período. 
Mas estamos convictos de que as 
metas serão cumpridas em virtude 
do aumento de repasses que estamos 
fazendo”, disse. 

Os gastos com inativos, prosse-
guiu Ubiratan, também estão sendo 
desvinculados gradativamente das 
verbas destinadas às duas áreas, a 
uma taxa de 5% ao ano. Ele revelou 
ainda que o equilíbrio fiscal vem 
sendo mantido de forma cautelosa, 
tendo em vista que o crescimento da 
arrecadação do Estado esteve abaixo 
das expectativas.

Questionado pelo deputado Dir-
ceu Dresch (PT) sobre a política 
de renúncia fiscal, que somou R$ 4 
bilhões somente no último ano, e que 
estaria comprometendo a capacidade 
de investimentos pelo Estado, Ubira-
tan declarou que a medida tem des-
dobramentos negativos à economia.

O Projeto de Lei 266/2011, que 
autoriza o Poder Executivo a ceder 
ao município de Florianópolis o pré-
dio da Escola de Educação Básica 
Celso Ramos, foi aprovado  dia 3 em 
Plenário por unanimidade. 

A tramitação da matéria foi 
agilizada graças a rápida apreciação 
das comições. A Comissão de Cons-

tituição e Justiça, presidida pelo 
deputado Romildo Titon (PMDB), 
que aprovou a proposta no dia 2, 
seguindo  a matéria imediatamente 
para análise na Comissão de Finan-
ças e Tributação.

Na Comissão de Finanças, 
o projeto foi aprovado na manhã 
do dia 3, recebendo uma emenda 

aditiva, de autoria do relator, de-
putado Gilmar Knaesel (PSDB). A 
emenda prevê que a prefeitura faça 
as adequações necessárias para 
a implantação de uma creche e a 
entregue à comunidade no prazo 
de seis meses. Caso a medida não 
seja cumprida, o imóvel retornaria 
ao Estado. 

NA TRIBUNAFAZENDA PRESTA CONTAS

Kennedy: inclusão

Eskudlark: policiamento

Reno: desespero têxtil e moveleiro

Comissão de Finanças recebe relatório financeiro do 1º quadrimestre

APROVADA CESSÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA BÁSICA 
CELSO RAMOS PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

O deputado Darci de Matos 
(DEM) comemorou na tribuna, 
na sessão ordinária do dia 2, a 
implantação do projeto Revigo-
rar, que deve injetar cerca de R$ 
200 milhões na saúde. 

Um dos primeiros reflexos do 
Revigorar será o mutirão das ci-
rurgias eletivas.  Já  o deputado 
Neodi Saretta (PT) recomendou 
a cobrança de ações efetivas na 
saúde e a fiscalização contínua 
da aplicação dos recursos do 
Revigorar. 

REVIGORAR

PASSAPORTE DIGITAL

FORÇATUR

IMPORTAÇÕES 

Darci: R$ 200 milhões na saúde

Secretário estadual da Fazenda, Ubiratan Rezende, cumpre obrigação determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal

JO
N

A
S L

E
M

O
S C

A
M

P
O

S



COMUNIDADEAL Notícias. Santa Catarina, 4 de AGOSTO de 20118

TATIANI MAGALHÃES

A partir de aquisições e do-
ações espontâneas de artistas e 
apreciadores de arte, a Assem-
bleia Legislativa da Santa Cata-
rina compôs uma eclética coleção 
de obras. O início do acervo do 
Legislativo estadual confunde-se 
com a própria história do Poder 
e hoje conta 238 obras, com-
postas por pinturas, gravuras e 
esculturas de renomados artistas 
estrangeiros e brasileiros, entre 
eles muitos catarinenses.

 O Parlamento intensificou as 
doações com a aprovação da Reso-
lução 986, de 2002, que estimula 
os autores de obras expostas na 
Galeria de Arte Ernesto Meyer 
Filho, localizada no hall do Pa-
lácio Barriga Verde, a deixar um 
trabalho para ser exposto per-
manentemente nas dependências 
da Casa. 

Com mais de um século de 

existência, iniciado com a criação 
das Assembleias Provinciais, há 
177 anos, o acervo tem estilo 
heterogêneo, com obras de gran-
de valor artístico, pecuniário, 
histórico ou apenas estimativo. 
Visando preservar e valorizar este 
patrimônio artístico-cultural que 
pertence à sociedade catarinense, 
tendo como responsável por seus 
cuidados o Poder Legislativo, a 
Coordenadoria de Eventos, por 
intermédio da Gerência Cultural, 
faz a catalogação das peças, além 
de fotografá-las e divulgá-las com 
o respeito e o reconhecimento que 
seus autores merecem. 

Entre as obras de maior vulto 
do acervo estão “O Naufrágio”, 
do catarinense Eduardo Dias; 
“Cais Beira Mar”, do também 
catarinense Martinho de Haro; 
“Desterro 1700”, do artista Ro-
drigo de Haro; “Opus 1 e Opus 2”, 
da artista Maria Polo, natural de 
Veneza (Itália); e “A Conquista”, 
do espanhol Antonio Mir. Estes 
e outros trabalhos permanecem 
expostos nos corredores e demais 
ambientes da sede do Poder Le-
gislativo, transformando o Palácio 
Barriga Verde em uma grande 
galeria de arte. 

Distribuídos de maneira har-
moniosa pelas salas, corredores 
e gabinetes, as peças podem ser 
apreciadas por cerca de 2.000 pes-
soas por dia, média de visitantes 
recepcionados pela Casa. “Com 
isso, a Assembleia busca contri-
buir para a preservação e difusão 

da história e da cultura, disse-
minando a arte, homenageando 
a diversidade e desenvolvendo o 
senso artístico”, afirma a gerente 
cultural Magda de Araújo Narciso. 

Manter as obras protegidas 
contra os efeitos do tempo é uma 
das prioridades da Gerência Cul-

tural, que atualmente dispõe de 
um profissional qualificado para 
atuar na limpeza, conservação e 
restauração das obras. Tirando as 
perdas que o acervo teve em 1956, 
quando um incêndio atingiu as 
dependências da primeira sede 
própria do Legislativo, o Palácio 

do Congresso, a coleção segue 
intacta, zelando pela conservação 
das peças, entre elas uma das 
obras mais antigas do patrimônio, 
“A Constituinte de 1891”, pintada 
pelo carioca Galdino Guttmann 
Bicho, em 1920, hoje exposta na 
presidência da Casa. 

Entre as obras de destaque no acervo, “Cais Beira Mar” do catarinense Martinho de Haro, que está entre os trabalhos expostos nos ambientes do Legislativo

Magda: responsável pelo acervo

ACERVO DE ARTE DO LEGISLATIVO INTEGRA O 
PATRIMÔNIO CULTURAL CATARINENSE

Legislativo mantém 238 obras doadas por artistas e apreciadores, entre pinturas, gravuras e esculturas

Responsável pela manutenção 
do acervo de obras de artes da 
Assembleia Legislativa, o escultor 
Antônio Francisco Cervi, conhe-
cido como Kiko, explica que o 
principal objetivo da sua atuação 
é a conservação das peças. De 
acordo com o artista, o tratamento 
dos elementos físicos da obra e o 
cuidado com a interferência do 
meio ambiente através da adapta-
ção das condições externas - como 
temperatura, umidade, iluminação 
e qualidade do ar -, adiam o proces-
so de deterioração. Com cuidado, 
é possível favorecer os materiais 
constitutivos de cada peça. 

Já o processo de restauração, 
segundo Kiko, inclui os procedi-
mentos de conservação, uma vez 
que esses dois aspectos estão 
interligados, atrelados especifi-
camente aos valores históricos 
e estéticos da obra de arte. Na 
visão do artista, o ideal é con-
servar para evitar a restauração,  

sendo que esta prática exige uma 
formação bastante específica e 
criteriosa para resgatar os valores 
únicos do exemplar. 

Sem dificuldades para en-
contrar material apropriado para 
trabalhar com restauração, Kiko 
mencionou que a experiência e 
a dedicação são aliadas para a 

realização de um bom trabalho. 
Entre algumas obras do acervo 
de arte do patrimônio cultural 
do Parlamento restauradas, Kiko 
destacou as esculturas “A Guer-
reira” e “Anjo Guerreiro”, ambas 
do ar tista catar inense Paulo 
Siqueira, e a galeria com o retrato 
dos ex-presidentes da Casa.

CUIDADOS COM A CONSERVAÇÃO 

Escultor Antônio Francisco Cervi, conhecido como Kiko, restaura obras
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