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III FESTA DO AGRICULTOR

Como forma de homenagear e reconhecer o
trabalho do homem do campo, a Prefeitura
Municipal de Rio do Oeste promoveu nos dias 20 e
21 de julho,
a III edição da “Festa do
Agricultor”. O evento aconteceu paralelo à I
Expofeira. Na programação deste ano, destaque
para a realização da 1ª Tropeada do Agricultor e
o 1º Encontro Municipal da Música Sertaneja,
além da tarde dançante da Melhor Idade e o Show
de Freestyle com Elton Becker e Pablo Ristov. A
alegria e a descontração estiveram presentes nos
bailes shows com João Luiz Corrêa e Grupo
Campeirismo no dia 20 de julho e com a Banda
Cavalinho no dia 21. A Prefeitura Municipal, a
C.C.O. e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
agradecem o apoio e a colaboração de todos, e
“Parabéns a todos os agricultores”!!!

INVESTIMENTOS
A Administração Municipal, em parceria
com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
através de convênios com o Governo Federal,
adquiriu um “Trator” e um “Espalhador de
Adubo Orgânico Líquido” pelo valor de
R$74.959,00;
um
“Caminhão
Caçamba
Volkswagen 24220 trucado” no valor de
R$185.277,00; um “UNO Fire 1.0 Flex” e um
“Fiat Strada 1.4 Flex” no valor de R$53.849,00,
totalizando um investimento de R$314.085,00.

CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL (CMDR)
Se quisermos seriedade na aplicação
dos recursos e um trabalho realmente voltado
para atender as necessidades dos agricultores,
precisamos de um CMDR forte e
comprometido. Em Rio do Oeste, o CMDR
tem sido fundamental na definição das
prioridades
dos
serviços
e
no
estabelecimento das normas para conceder
benefícios nos diversos Programas da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Em 2008 o CMDR que possui representantes
de cada comunidade do município, será
renovado e continuará tendo um grande
trabalho pela frente, desempenhando um papel
fundamental para o desenvolvimento da
agricultura e pecuária do município.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE
REFLORESTAMENTO

SUBSÍDIOS

A paisagem rural de Rio do Oeste está
mudando. Com o objetivo de despertar nos
pequenos
produtores
o
interesse
pelo
reflorestamento, capacitá-los para esta atividade,
contribuir para a diminuição da destruição da mata
nativa e despertar a preservação, temos o
Programa Municipal de Reflorestamento, que
neste ano aplicou R$7.900,00 para a aquisição de
mudas florestais. Em três anos, mais de 280
produtores participaram de treinamentos e até o
final de 2007, aproximadamente 120.000 mudas
estarão distribuídas em mais de 200 propriedades.
Lembramos que estamos entregando na Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente, as autorizações
para a retirada das mudas aos produtores
enquadrados nas normas do programa.

Para facilitar aos agricultores o acesso a
máquinas com baixo custo, para atender suas
necessidades e despertar a participação na busca de
soluções, temos em Rio do Oeste o Programa
Municipal de Subsídios. Em 2007 foram
aplicados R$15.000,00 e beneficiadas 116
famílias com o serviço de máquinas através do
programa.
SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE RIO DO OESTE
No ano de 2007, várias foram as
atividades desenvolvidas pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, entre elas destacamos: 650 Declarações de ITR (Imposto Territorial
Rural); - 400 DAP (Declaração de Aptidão ao
Pronaf); - Atualizações e transferências do CCIR
(INCRA); - Emissão de declarações de
Atividade Rural para: aposentadoria, auxílio
doença, salário maternidade; - Inscrição, auxílio
e cadastramento do Projeto Crédito Fundiário; CADASTROS DE USUÁRIOS DE ÁGUA
Estabelecimento de Convênios com a Prefeitura,
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Programa de Reflorestamento, Subsídio em
em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais horas de Máquinas e III Festa do Agricultor; realizou nos meses de agosto e setembro, mais de Agendamento via Internet para pedidos de
aposentadoria, auxílios doença/maternidade e
710 Cadastros de Usuários de Água.
perícias médicas; - Auxílio Integral ao processo
de aposentados de 1992 (meio salário).
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I EXPOFEIRA DE FLORES, PLANTAS
ORNAMENTAIS E MUDAS FRUTÍFERAS DE
LAURENTINO E RIO DO OESTE

A I Expofeira, uma parceria entre
produtores, a Prefeitura Municipal de
Laurentino, a Prefeitura Municipal de Rio do
Oeste e a Epagri, foi um sucesso. Além de
divulgar e mostrar a beleza, a qualidade e a
variedade de plantas produzidas nestes municípios,
foi possível reunir empresas fornecedoras de
equipamentos e insumos, atacadistas e
varejistas, produtores de toda região envolvidos
com esta atividade e muitos admiradores. O
objetivo foi alcançado e em 2008 o evento
acontecerá em Laurentino conforme planejado.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CALCÁRIO
Em três anos, a atual Administração de Rio
do Oeste, através do Programa Municipal de
Calcário, adquiriu 850 toneladas com recursos
próprios, beneficiando 77 famílias. Somente em
2007, para a aquisição de 350 toneladas, o
município investiu R$14.525,00. As famílias
beneficiadas foram indicadas por lideranças das
comunidades. Além de receberem o calcário
gratuitamente, os agricultores receberam
treinamento e orientação técnica. Neste ano, Rio
do Oeste também recebeu 1.200 toneladas de
calcário do Estado, totalizando para o município
1.550 toneladas que foram entregues para 123
famílias. Todo este calcário foi distribuído
obedecendo normas estabelecidas pelos próprios
agricultores através do CMDR (Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural).

AMOSTRAS DE SOLO GRATUITAS
Fazendo parte do Programa Municipal de
Calcário e com o objetivo de mostrar a importância
e a necessidade de se fazer análise de solo para
corrigi-lo e adubá-lo corretamente, a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente em 2007
beneficiou 200 produtores com o pagamento de
1 (uma) análise de solo por família. Para isso,
foram aplicados R$2.000,00 em recursos.
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RAINHA, PRINCESAS E GAROTA
SIMPATIA DA III FESTA DO AGRICULTOR

Foram eleitas em 30 de abril, a Rainha, as
Princesas e a Garota Simpatia da III Festa do
Agricultor de Rio do Oeste. A Eleição aconteceu
no Ginásio de Esportes Dep. João Bertoli.
Rainha: ANA PAULA LOCH. Princesas:
Vanessa Kuhlkamp e Eduarda Eloisa Pasold.
Garota Simpatia: Juliana Chiqueleiro. Estas
garotas estão representando o município nas festas
e nos eventos da região.

ARROZ IRRIGADO
Rio do Oeste possui aproximadamente 1.600
hectares cultivados em arroz irrigado. Para
atender os produtores envolvidos com esta
importante atividade, o município, através da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em
2007, realizou uma excursão para a Epagri de
Itajaí, orientou os produtores nas questões
relacionadas ao Licenciamento Ambiental
(TAC), viabilizou o cadastro da água, participou
de reuniões técnicas sobre a cultura, organizou
um encontro em agosto para os produtores com a
participação de pesquisadores da Epagri de Itajaí e
técnicos da região. Contribuímos para a aquisição
de Marrecos de Pequim e estamos colaborando
com a organização da 5ª Abertura da Colheita de
Arroz Irrigado, que acontecerá de 06 à 09 de
março de 2008 no município de Agronômica.

EXATORIA
Notas Fiscais de Produtor Rural
Durante o ano de 2007 foram emitidas
mais de 11000 Notas Fiscais de Produtor
Rural, sendo 6701 digitadas e 354 canceladas.
A agricultura é a base econômica do município,
com destaque, em ordem de importância, para o
fumo, o arroz irrigado, plantas frutíferas e
ornamentais, e o leite. Parabéns aos
agricultores que se empenharam na emissão
de notas fiscais.

Agricultores visitando a Epagri em Itajaí.

RECADASTRAMENTOS DE
PRODUTORES RURAIS
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
realizou durante este ano, 82 cadastramentos e
recadastrametos
de
Produtores
Rurais,
cumprindo com a legislação vigente, objetivando
um completo controle das Notas Fiscais de
Produtor Rural.
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PISCICULTURA EM RIO DO OESTE

Em
2007,
foram
atendidos
27
piscicultores, sendo este trabalho voltado à
assistência técnica, onde podemos destacar o
planejamento de novas áreas, cálculo de ração e
biometria. Também com objetivo de aprimorar a
piscicultura em nosso município, a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, promoveu uma
viagem de troca de experiências no município de
Agrolândia. Outra conquista foi o aumento de dias
em que o especialista em piscicultura atende ao
município, que passou de 2 para 3 dias por mês
em 2007.
MUDAS FRUTÍFERAS, PLANTAS
ORNAMENTAIS E FLORES
Para contribuir com a profissionalização,
promover a integração e a organização da
atividade, bem como divulgar o nome do
município e região com o intuito de fomentar
oportunidades de crescimento e fortalecer este pólo
produtor, criamos o Programa de Mudas
Frutíferas, Plantas Ornamentais e Flores. Em
2007, realizamos a I Expofeira de Flores e Plantas
Ornamentais de Rio do Oeste e Laurentino e várias
outras ações para fortalecer esta atividade tão
importante para muitas famílias de Rio do Oeste.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
PASTAGENS - MIRE PA$TO

O Programa Municipal de Pastagens, tem
como principais objetivos o melhoramento, a
implantação e a recuperação de pastagens. Este
Programa já beneficiou 23 famílias rurais com 85
toneladas de calcário nas comunidades de Serra
São Jorge, Alto Sumidor, Ribeirão Franzói,
Ribeirão dos Reis, São José e SC 302, além da
implantação de 3 áreas demonstrativas nas
localidades de Alto Sumidor, São José e SC 302.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE:
- DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 8H
ÀS 12H, E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN.
SOLICITAÇÃO DE
VETERINÁRIOS:

PROCEDIMENTOS

- DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 8H
ÀS 8H30MIN, E DAS 13H30MIN ÀS 14H.
Fones: (47) 3543-0688 ou 3543-0664
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SANIDADE ANIMAL

O Programa Nacional de Controle e
Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal
(PNCEBT) foi instituido em 2001 pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para
padronizar os procedimentos de diagnósticos
utilizados. O teste recomendado para diagnóstico
indireto de tuberculose é o Teste Cervical
Comparativo (TCC). No mês de maio, foram
adquiridos pela Prefeitura Municipal de Rio do
Oeste os equipamentos para realização deste
teste sorológico. Foram compradas duas pistolas
dosadoras e um cutímetro para realização de
sorologia para tuberculose. Até o mês de
novembro, foram realizados 454 exames em 60
propriedades.
É importante ressaltar que a Tuberculose e
a Brucelose apresentam baixa relevância e
incidência no Estado de Santa Catarina devido a
atuação de médicos veterinários da Defesa
Sanitária Animal ao longo dos anos. Entretanto,
essas duas doenças são zoonoses de distribuição
universal que acarretam problemas sanitários
importantes e prejuízos econômicos vultuosos.
Para continuarmos com essa baixa prevalência e
incidência, é importante a conscientização do
produtor de gado leiteiro, a fim de que o mesmo
realize esses exames nos animais que são
adquiridos, certificando a sanidade para sua
propriedade e Estado em geral.

EDUCAÇÃO SANITÁRIA

A Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente possui o Programa de
Bovinocultura de Leite para promover a sanidade
animal. Esse programa tem o objetivo de capacitar
produtores para realização de procedimentos
básicos como castração, mochação e vias de
aplicação de medicamentos. Foram realizados
treinamentos nas comunidades de Ribeirão Café,
Ribeirão Franzói, Dois Irmãos, Ribeirão do
Ouro, Ribeirão do Tigre, Alto Sumidor, São
José e Ribeirão Pisetta. Foram envolvidos nos
treinamentos 41 proprietários, totalizando
aproximadamente
96
participantes.
Os
procedimentos foram realizados em 85 animais.
Para a continuidade deste programa, é necessária a
conscientização e colaboração de todos os
produtores que solicitam este atendimento, para
que os mesmos possam realizar procedimentos
básicos
que
irão
surgir
em
suas
propriedades.
ATENDIMENTO VETERINÁRIO
Até o mês de novembro foram realizados
868 atendimentos clínico-veterinários. Dentre
estes, 92 foram procedimentos de castração,
mochação e procedimentos cirúrgicos.
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RIO DO OESTE

EDUCAÇÃO FISCAL EM 2008

“Área Livre de Cancro Cítrico”

Aconteceu no dia 01 de novembro de 2007, o
lançamento do Programa de Educação Fiscal
pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
em parceria com a Secretaria de Educação e
Cultura, que está em fase de planejamento com
início previsto para o primeiro semestre de
2008. A reunião de esclarecimento teve como
público alvo os professores da rede municipal de
ensino. Participaram também do encontro, a equipe
da Secretaria de Agricultura e da EPAGRI, tendo
como palestrantes os senhores Jaci José Bortolon e
Nilson Rosa, Auditores Fiscais da Receita
Estadual.

No dia 17 de outubro, Rio do Oeste
sediou o encontro de produtores e comerciantes
de mudas cítricas da única região do Estado
livre de Cancro Cítrico, uma das mais graves
doenças da citricultura brasileira que causa a queda
de folhas e frutos e impossibilita sua
comercialização. A reunião contou com a
participação do Prefeito Municipal, Sr. Odenir
Felizari e representantes da Secretaria Municipal
de Agricultura, Epagri e Cidasc. O principal
objetivo é alertar e adotar medidas para a
necessidade de se manter a região livre desta
doença. Só em Rio do Oeste são 30 produtores de
citrus, produzindo aproximadamente 500.000
mudas por ano.

O Programa de Educação Fiscal visa sensibilizar a
população do município de Rio do Oeste, quanto à
importância da emissão de Notas Fiscais de
Produtor Rural, bem como do comércio local,
com o intuito de aumentar o movimento
econômico, o que ocasiona maior retorno de
impostos e consequentemente mais investimentos
em saúde, educação, assistência técnica e social,
obras e serviços aos munícipes. É importante
ressaltar que a emissão de Notas Fiscais de
Produtor Rural garante a aposentadoria, auxílio
doença, auxílio maternidade, pensão em caso de
falecimento do cônjuge e comprovação de renda
para fins de obtenção de empréstimos agrícolas.
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MICROBACIAS 2
TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS MICROBACIAS
DO RIBEIRÃO SUMIDOR, RIBEIRÃO TOCA GRANDE
E ANGICO NO ANO DE 2007

No ano de 2007 foram desenvolvidas
diversas atividades nas comunidades pertencentes
às Microbacias. Nas Microbacias do Ribeirão
Sumidor e Ribeirão Toca Grande, foram
aplicados R$ 46.364,16, em várias práticas, sendo
elas: - 50 análises de água; - 6 construções de
fossas; - 2 distribuidores de calcário e adubo
orgânico sólido; - 4 construções de proteção,
armazenagem e distribuição de água grupal; - 22 ha
de reflorestamento comercial; - 2,5 ha de adubação
verde; - 97 ha de plantio direto; - 24 ha de
cobertura vegetal do solo; - 3 pás carregadeiras
para trator.
Na Microbacia do Angico foram aplicados
R$ 16.048,00 nas seguintes ações: - aquisição de 1
máquina de corte de forragem (ensiladeira); aquisição de 3 plantadeiras de plantio direto para
microtrator; - aquisição de 3 plantadeiras de plantio
direto de tração animal; - 21,5 ha de plantio direto.
Lembramos que o Projeto Microbacias 2 é
coordenado pelo Escritório Municipal da EPAGRI,
sendo o Eng° Agr° Irineu Bernardo Schuelter,
Secretário Executivo Municipal do Projeto.

PROGRAMA TROCA X TROCA
Em 2007, o município de Rio do Oeste, tem a
disposição, 1.185 sacas de sementes de milho
através do Programa Troca x Troca do Governo
do Estado. Deste total, até o momento foram
autorizadas 996 sacas, beneficiando 302 famílias
de produtores rurais. O Programa funciona nos
mesmos moldes dos anos anteriores, sendo que este
ano estão disponíveis diversas variedades,
contemplando algumas das mais modernas
sementes de milho para a nossa região. Diante da
expansão da atividade leiteira em nossa cidade, a
cultura de milho, seja para silagem, seja para
colheita em grãos, se constitui importante
instrumento para fomentar a atividade de produção
de leite e derivados.

EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS
No período de 01 de janeiro à 01 de
novembro de 2007, foram beneficiadas mais
de 28 famílias com empréstimos de
equipamentos (distribuidor de calcário).
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PROJETOS DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

PROJETO PIAVA

Nos últimos três anos, no município de Rio
do Oeste foram aprovados 80 projetos de crédito
para aquisição de terras agrícolas, num total de
R$ 3.200.000,00.

Desde 2005, o município de Rio do
Oeste participa do Projeto Piava. O projeto
tem como prioridade Recuperar as
Nascentes e Áreas de Preservação
Permanente
do
município.
Foram
implantados 40 projetos, num total de
14,9ha, abrangendo 37 famílias e 3
empresas. São parceiros neste trabalho a
Petrobrás, FURB, Comitê da Água, Epagri e
Projeto Microbacias 2.
COLETA 100% SELETIVA

CRÉDITO AGRÍCOLA
Até novembro de 2007 foram elaborados
140 Projetos de Crédito Rural, totalizando R$
1.907.000,00 de recursos disponibilizados pelo
Programa Nacional da Agricultura Familiar
(PRONAF). No mesmo período foram realizadas
52 supervisões a famílias beneficiadas.

O Programa Coleta 100% Seletiva este ano contou
com a participação das Agentes Comunitárias de
Saúde e com os professores do município nos
trabalhos de sensibilização. Foi entregue em cada
residência integrante do programa, uma carta
explicativa sobre o funcionamento deste, com o
intuito de informar a população como deve ser feita
a separação do lixo domiciliar. Além disso,
também aconteceram diversas visitas de alunos ao
Centro de Triagem. O custo do serviço de coleta,
separação e remoção do lixo, em 2007, foi de
R$140.334,35. O município arrecada com a taxa
cobrada junto ao IPTU, o valor de R$35.000,00
para a realização destes serviços.

MAIS INVESTIMENTOS DA
SECRETARIA EM 2007
Com o objetivo de melhorar a qualidade da
prestação de serviços e pensando no bem estar
das famílias de nossos agricultores, a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente no ano de 2007, investiu R$
9.370,00 na aquisição de Butijões-criogênicos
para sêmen e R$ 5.418,12 em equipamentos
de informática.
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SINDICATO DOS PRODUTORES
RURAIS DE RIO DO OESTE
O Sindicato dos Produtores Rurais de Rio
do Oeste realizou este ano no município, vários
cursos do SENAR para Formação Profissional
Rural e Promoção Social em parceria com o
Microbacias 2. Os cursos realizados foram: Pintura em tecido; - Conservação do solo; Embutidos e defumados de carne suína; - Produção
de massas congeladas; - Implantação e manejo de
pastagens; - Presuntaria e salamaria de carne suína.
Lembramos que o sindicato abrange, além de Rio
do Oeste, os municípios de Laurentino, Ibirama,
Presidente Getúlio, Dona Ema, José Boiteux,
Witmarsum e Vítor Meireles, onde realizou cursos
em parceria com diversas entidades.

BOVINOCULTURA LEITEIRA
RECEBE INCENTIVOS
O Banco do Brasil, em parceria com a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
Epagri, Cidasc, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Sindicato dos Produtores Rurais, Cravil,
entre outros parceiros, está implementando no
município de Rio do Oeste, a Estratégia DRS
(Desenvolvimento
Regional
Sustentável),
voltada à Bovinocultura de Leite. Trata-se de
um plano de negócios que não se preocupa
apenas em emprestar dinheiro aos produtores,
mas também, e principalmente, com o

desenvolvimento completo da atividade e dos
envolvidos no setor. A estratégia contempla o
levantamento, a discussão e as ações para
melhorar a produtividade e qualidade do leite,
com foco no manejo das pastagens e dos
rebanhos, sanidade e genética dos animais,
higiene e conservação dos produtos, na situação
econômica dos produtores e demais fatores de
qualidade de vida como saúde, escolaridade,
alimentação, cultura e lazer.
O DRS do Leite será implantado de forma
integrada, conta com a participação de 13 agências
do Banco do Brasil do Médio e Alto Vale do Itajaí
e pretende atender mais de 700 famílias que atuam
na bovinocultura leiteira. Os produtores contarão
com assistência
técnica, treinamentos e
acompanhamentos, fazendo a comercialização de
forma adequada, sem prejudicar o meio ambiente.
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Para melhorar a qualidade genética do
rebanho leiteiro, temos em Rio do Oeste 14 Postos
de Inseminação. Foram realizadas este ano 1.405
inseminações. Com a compra de nitrogênio foram
gastos R$2.164,85, e R$11.240,00 para pagamento
dos inseminadores, totalizando um investimento
de R$ 13.405,00. Em 2008, a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente pretende, juntamente
com os produtores e inseminadores, reformular
esta prestação de serviço, para melhor aplicar os
recursos.
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PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE































Programa Municipal de Reflorestamento.
Responsável: Eng.º Agr.º Dirceu Nones.
Programa
Municipal
de
Subsídios.
Responsável: Eng.º Agr.º Dirceu Nones.
Programa
Municipal
de
Calcário.
Responsável: Eng.º Agr.º Dirceu Nones.
Programa Municipal de Mudas Frutíferas,
Plantas
Ornamentais
e
Flores.
Responsável: Eng.º Agr.º Dirceu Nones.
Programa Arroz irrigado. Responsável:
Eng.º Agr.º Dirceu Nones.
Programa
Conselho
Municipal
de
(CMDR).
Desenvolvimento
Rural
Responsável: Eng.º Agr.º Dirceu Nones.
Programa Exatoria. Responsável: Tania
Michels.
Programa Bovinocultura de Leite –
Melhoramento de Pastagens. Responsável:
Eng.º Agr.º Antônio Cesar Padilha.
Programa Bovinocultura de Leite –
Melhoramento Genético. Responsável: Méd.
Vet. Cristina Cyane Pinho.
Programa Bovinocultura de Leite –
Sanidade Animal. Responsável: Méd. Vet.
Cristina Cyane Pinho.
Programa Bovinocultura de Leite –
Educação Sanitária. Responsável: Méd. Vet.
Cristina Cyane Pinho.
Programa Bovinocultura de Leite – serviço
de Inspeção Municipal. Responsável: Méd.
Vet. Cristina Cyane Pinho.
Programa Suinocultura. Responsável: Eng.º
Agr.º Antônio Cesar Padilha.
Programa Piscicultura. Responsável: Eng.º
Agr.º Antônio Cesar Padilha.
Programa Agroecologia. Responsável: Eng.º
Agr.º Antônio Cesar Padilha.

















Programa Crédito Fundiário. Responsável:
Eng.º Agr.º Irineu Bernardo Schuelter.
Programa Crédito Agrícola. Responsável:
Eng.º Agr.º Irineu Bernardo Schuelter.
Programa Epagri (calcário, sementes e
outros). Responsável: Eng.º Agr.º Irineu
Bernardo Schuelter.
Programa Microbacias-02.Responsável: Eng.º
Agr.º Irineu Bernardo Schuelter. Facilatadores:
Técn. Agr. Alexsandro Kniess e Engª. Agrª.
Raquel Melilo.
Programa Cidasc ( Inspeção, Defesa Sanitária
e Vigilância, Fiscalização, exames, GTA,
Educação Sanitária). Responsável: Méd. Vet.
Maria Alice Gerber Adami.
Programa Conselho Municipal do Meio
(COMDEMA).
Responsável:
Ambiente
Adelírio Heidemann
Projeto
Piava.
Responsável:
Adelírio
Heidemann.
Programa
Coleta
100%
Seletiva.
Responsável: Adelírio Heidemann.
Programa
Associação
de
Pequenos
Produtores Rurais. Responsável: Ari
Nardelli.
Programa de Educação Fiscal (em
planejamento). Responsável: Cristiane Cirico.
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SANTA CATARINA TERÁ REBANHO
100% IDENTIFICADO
Até o final de junho de 2008, Santa
Catarina, incluindo Rio do Oeste, terá 100% do
seu rebanho de bovinos e bubalinos identificado
através do Projeto de Rastreabilidade dos
Bovinos e Bubalinos de Santa Catarina (SRBovSC). Todas as propriedades que possuem esses
animais serão cadastradas e cada animal receberá
um brinco de identificação oficial do Estado com
características visuais e eletrônicas. A brincagem
deverá abranger um total de 3,5 milhões de
animais em Santa Catarina.
AMIGO AGRICULTOR
Estamos chegando ao final de mais um ano,
é o momento de avaliarmos nossos trabalhos e
replanejarmos nossas ações para 2008. O nosso
grande objetivo, na Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, é integrar as diversas entidades
que prestam serviços às nossas famílias,
principalmente do meio rural, e buscar formas
para atender as necessidades priorizando
sempre o coletivo sobre o individual e
aproveitar o máximo dos recursos humanos e
financeiros que dispomos.
A participação dos agricultores através de
seus representantes no CMDR (Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural) é
fundamental para a priorização dos trabalhos e no
estabelecimento das normas dos programas para
que os recursos públicos atendam com justiça os
interesses da maioria da população.
A Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente tem todo seu trabalho detalhadamente
planejado, onde o responsável e o objetivo do
Programa estão bem claros. O sucesso deste
trabalho dependerá do interesse dos envolvidos.
Todos os nossos programas, acima de tudo
têm caráter educativo, ou seja, as pessoas

recebem benefícios mas em contrapartida dão sua
contribuição através da participação em
treinamentos, colaboração em parte do custo,
comprometimento e interesse em procurar os
técnicos para esclarecer dúvidas, entre outros.
Temos certeza que com uma equipe
integrada, motivada, com planejamento e
agricultores participantes, mesmo com poucos
recursos poderemos fazer muito.
Agradecemos a todos que colaboraram
conosco em 2007 e desejamos que o Espírito do
Natal e do Novo Ano nos motive para
continuarmos em 2008 contribuindo para
construirmos um Rio do Oeste mais justo, onde
todos tenham oportunidade de serem felizes.
Eng.º Agr.º DIRCEU NONES
Secretário Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente

ODENIR FELIZARI
Prefeito Municipal

Que Neste Natal...
Que neste Natal a magia guardada durante
todo o ano, venha presente nos corações daqueles
que festejam o amor. Que não apenas seja uma
comemoração, mas um início para uma nova geração.
O Natal simboliza nova vida, pois nele comemoramos
o nascimento do Homem que modificou a nossa
maneira de ver o mundo, trazendo-nos amor e
esperança. Que neste Natal sejam confraternizados
todos os desejos de um mundo melhor. Que todos
estabeleçam um novo vigor de humanidade. E que
nada seja mais forte que a União daqueles que
brindam o afeto entre eles.
Feliz Natal e um Próspero 2008!!!!

São os votos de toda a Equipe da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente
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