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SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

Departamento Técnico divulga relatório de atividades
O engenheiro agrônomo Roberto Braz, do Departamento Técnico da Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou
ontem um relatório de atividades sobre as ações
na pasta da Prefeitura Municipal, responsável por
gerir questões relacionadas com o meio rural de
Sant’Ana do Livramento, principalmente no que
tange a aplicação e execução de políticas públicas de
âmbito municipal, estadual e federal. Políticas estas
que têm sempre um objetivo em comum, o de dar
condições favoráveis aos produtores rurais para o
desenvolvimento de suas atividades agropecuárias
e que obtenham como consequência, manutenção
de renda, garantia de trabalho e como resultado
final, espera-se que os mesmos e suas famílias tenham melhoria na qualidade de vida e crescimento.
Um dos setores da SMAPA que em muito contribui para isso, é o DTA, departamento composto por
equipe de técnicos e estagiários que pensam, desenvolvem e aplicam políticas públicas que visam
o desenvolvimento do meio rural como um todo,
não pensando apenas nas questões produtivas,
mas também, na conservação do meio ambiente,
da manutenção de pessoas trabalhando no campo,
na geração de divisas para o município, na produção de alimentos seguros e com qualidade sanitária
e nutricional, na agregação de valor de produtos,
na agro industrialização, na diversificação da produção, no fomento de atividades agropecuárias, na
formalização de parcerias institucionais, na organização de eventos do setor rural, entre outras linhas
de trabalho.
Braz relatou algumas das ações. Participação na
comissão organizadora do 4º Seminário Ovinos
da Campanha, que será realizado nos dias 19 e 20
de julho do corrente ano. Tal comissão é composta
por representantes do Sindicato Rural, SEBRAE, SENAR, Programa Juntos para Competir, Associação
de Ovinocultores de Sant’Ana do Livramento. Temos realizado reuniões semanais de planejamento
e organização do evento, nas dependências do Sindicato Rural.

Reunião realizada com entidades parcerias como
UERGS, EMBRAPA, IBGE e EMATER

Reunião do projeto de controle Capim Annoni em 15 de junho com representantes da Eletrosul e Embrapa Bagé

UERGS – com esta entidade
se tem realizado diversos diálogos visando a implantação
de projetos que envolvam ensino, pesquisa e extensão, via
celebração de convênio de cooperação técnica e que já está
em processo de formalização.
O mesmo terá como objetivo
a disponibilização de estruturas pertencentes a prefeitura
e vinculadas a SMAPA, neste
caso o Campo de Cooperação e
a Granja Municipal, para que
acadêmicos da UERGS dos cursos de Agronomia, Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial e Especialização em
Desenvolvimento Rural e
Agroecologia, possam desempenhar na prática atividades
agrícolas e pecuárias debatidas
em sala de aula. As atividades
sempre serão acompanhadas
por professores com apoio de
técnicos do DTA” - diz Braz.
Envolvendo a pesquisa,
conforme ele, pretende-se implantar em breve, experimento relacionado a produção de
ovinos de leite, que só depende
da oficialização da celebração
do convênio.
EMBRAPA – entidade
sempre parceira das ações da
SMAPA, principalmente em
atividades de pesquisa relacionadas a reprodução animal,
cadeia leiteira, controle de
capim-annoni e alternativas
forrageiras.
Atualmente, estamos participando através de parceria
institucional na formatação e
implantação de dois projetos
experimentais, nas áreas de

reprodução animal de bovinos de corte, onde pecuaristas
serão selecionadas para receberem ações do projeto, denominado ProGen, e na área de
criação em estacas de terneiras
de raças de leite.
Há reuniões periódicas para
tratar sobre os projetos.
EMATER – é a entidade com
a qual se realiza o maior número de reuniões, pois ambas
entidades tem uma grande
atuação em parceria junto aos
agricultores e produtores de
Sant’Ana do Livramento. As
reuniões e atividades em parceria envolvem atividades de
apoio e fomento, e em diversas atividades agropecuárias,
como produção de leite, produção de hortaliças e frutas,
produção orgânica, mercados
institucionais (PNAE e PAA),
Programa RS Biodiversidade,
organização de feiras e eventos,
entre outras tantas ações.
Dentre uma das ações mais
recentes, está o apoio ao RS
Biodiversidade, onde a SMAPA disponibilizou através
da patrulha agrícola uma
semeadora de plantio direto
para implantação de espécies
forrageiras de verão visando
o melhoramento de campo
nativo, de áreas de pecuaristas
familiares contemplados com
o projeto.
Na data de 17/05/16, equipe
do DTA se deslocou até a propriedade do pecuarista Léo
Malcorra no Passo do Forno,
para realizar regulagem da semeadora, para introdução de
aveia sobre campo nativo.

O objetivo do Departamento Técnico Agropecuário da SMAPA,
através da atuação de sua equipe técnica, coordenada pelo engenheiro agrônomo Roberto M. Braz, é a de dialogar com os agricultores que exploram ou pretendem explorar atividades agropecuárias
no território do município de Sant’Ana do Livramento. A busca é
por diagnosticar o andamento da exploração agropecuária, seja ela
de cultivo ou de criação, e a partir do resultado, buscar ferramentas
para fomentar e fortalecer determinada atividade. Atualmente, o
foco é estimular as seguintes ações como prioritárias:
• Agregação de valor aos produtos através da agro industrialização, seja de produtos de origem vegetal (doces, conservas, sucos) ou
animal (queijo, iogurte, rapadura, mel);
• Regularização ambiental das propriedades rurais, através da
execução do Programa Municipal de Açudagem para dessedentação animal;
• Fomento a Olivicultura e a outros cultivos frutícolas, como nogueira, citrus, etc;
• Produção de alimentos seguros, limpos e com qualidade sanitária, via estímulo a produção de alimentos agroecológicos, e
que estes possam ser acessados por um maior número de pessoas,
através da inclusão dos agricultores e consumidores via mercados
institucionais;
• Melhoramento genético de animais via programas de melhoramento genético de bovinos de leite e carne, e também de ovinos;
Secretaria de Agricultura, Associação de Ovinocultores, UNIPAMPA, UERGS planejam implantar e execução de projeto de pesquisa
em ovinos de leite e carne. Já está em execução, porém no aguardo
da formalização de convênio de cooperação técnica, projeto que visará a realização de trabalhos experimentais com ovinos de raças
de leite e carne. O projeto consiste em uma parceria interinstitucional, entre Prefeitura Municipal via Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Associação Santanense de Ovinocultores,
UERGS Sant’Ana do Livramento e UNIPAMPA Dom Pedrito, com
o objetivo de realizar pesquisas experimentais para estudar a viabilidade econômica da ovinocultura de leite em nossas condições
de clima, solo e ambiente.
Os estudos e experimentos serão realizados no Campo de Cooperação da Prefeitura Municipal. As pesquisas serão coordenadas pelos professores Leonardo Menezes da UERGS Sant’Ana do
Livramento e Gladys da UNIPAMPA Dom Pedrito, com acompanhamento da equipe do Departamento Técnico Agropecuário da
SMAPA. A condução dos experimentos serão realizadas por acadêmicos bolsistas de ambas universidades, que para isso, deverão
ficar hospedados nos alojamentos existentes no local.
O trabalho ainda esta em fase inicial, mas diversas reuniões de
planejamento tem sido realizadas nos últimos meses, inclusive,
na última, realizada dia 22 de junho nas dependências da UERGS,
além das entidades já citadas, houve participação de representantes da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO, que
colocaram a entidade a disposição para apoio ao projeto.
Na semana passada, os servidores da Secretaria de Agricultura
iniciaram um trabalho de revitalização do campo de cooperação
para melhorar as condições da infraestrutura em geral, como pintura do prédio que abriga o alojamento, sanitários, sala de aula, cozinha e refeitório, manutenção das cercas elétricas das áreas onde
serão conduzidos os experimentos, roçadas de campo, entre outras
atividades. Diretamente relacionado ao experimento, foram coletadas amostras de solo das áreas onde os ovinos serão alimentados,
tanto de campo natura, como de pastagens de inverno. Também
foi realizada medição do perímetro das áreas destinadas aos experimentos, com uso de estação total, com a finalidade de projetar a
divisão das áreas, em piquetes para pastoreio rotacionado em franjas. Ambas atividades já tiveram o acompanhamento de professor
e alunos da UERGS local.

