Programa de Incentivo à Produção Orgânica

OBJETIVOS

O programa visa construir uma cultura de consumo e produção de alimentos saudáveis
em Santa Clara do Sul, tornando-se referência no setor.
Com produtos orgânicos, livres de agrotóxicos, o governo municipal promoverá saúde e
qualidade de vida à população.
Outro objetivo é estimular a educação alimentar, fazendo com que as pessoas sejam
mais exigentes ao comprarem alimentos.
E o terceiro eixo é a sustentabilidade, tanto ambiental quanto econômica. A exemplo de
2006, quando Santa Clara do Sul diversificou a economia com o cultivo de flores, o enfoque
agora é gerar mais renda aos produtores e ao município a partir da agroecologia.
Com um setor primário forte, a administração terá mais recursos para investir em
melhorias à comunidade. Trata-se, ainda, de uma opção de sucessão rural, pois o projeto
oferecerá subsídios aos jovens ficarem no campo. E melhor de tudo, sem agredir a natureza.

PASSO A PASSO DO PROGRAMA

- DIAGNÓSTICO: O governo municipal realizou um diagnóstico para identificar o perfil
populacional, áreas com potencial produtivo e mercado consumidor. Percebeu-se que Santa
Clara do Sul tem a produção de alimentos no DNA. Além disso, existe um amplo mercado a ser
explorado, tendo em vista os benefícios dos produtos orgânicos à saúde da população.

- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS: Um engenheiro agrônomo da Emater especialista em
agroecologia foi contratado pelo Executivo para coordenar o projeto e dar a assistência técnica
necessária, junto com uma bióloga e técnica em Agropecuária.

- PARCERIAS: Identificou-se parceiros para fortalecer o projeto, os quais têm papel fundamental
para o sucesso do programa. Entre eles estão o Ministério de Desenvolvimento Social; Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo; Embrapa; Sebrae, Emater e Univates.

- SENSIBILIZAÇÃO: Iniciou-se um processo de mobilização e sensibilização da população local
que culminou com o lançamento do projeto, em junho de 2017, no Clube Centro de Reservistas.
Centenas de pessoas participaram do evento. Afora isso, a administração realiza encontros com
a comunidade, professores, pais e funcionários públicos sobre a importância de uma
alimentação consciente.

- INCENTIVOS: Ainda em junho foi sancionada a lei de incentivos à produção orgânica. Entre as
ações estabelecidas estão o investimento municipal de R$ 100 mil para dar o suporte necessário
aos produtores iniciarem o cultivo. Além disso, a partir de 2018, 100% da merenda oferecida na
rede municipal será de origem orgânica. Outra ação é a assinatura do Termo de Intenções entre
a Embrapa e o Executivo com o intuito de promover a produção de alimentos saudáveis,
contribuindo para o aumento da renda familiar e fortalecimento da economia.

- CAPACITAÇÃO: A partir do lançamento do programa e inscrição dos empreendedores
interessados, começou o processo de capacitação técnica dos produtores idealizado pela
Secretaria Municipal da Agricultura e pela Emater do município. Foram realizados cursos de
qualificação, intercâmbio numa propriedade com certificação orgânica, visita a áreas produtivas
dos empreendedores inscritos no programa, reuniões para organizar a cadeia produtiva e
definição de possíveis canais de venda.

- PRODUÇÃO: O projeto está na fase plantio. Estima-se uma produção inicial de 971 toneladas
por ano numa área de 25 hectares.

- SITUAÇÃO ATUAL: Trinta famílias se credenciaram no programa e estão engajadas na iniciativa
municipal de produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos. Hoje 50% da alimentação consumida
na rede municipal de ensino já tem origem orgânica. Também é feito o trabalho de certificação
nas propriedades aderentes ao programa para que futuramente recebam o selo de produção
agroecológica.

