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Seminário Regional de Agroindústrias Familiares acontece na próxima semana 

em Espumoso 

Será realizado na quarta-feira (26/06), a partir das 8h30, no Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves, no 

município de Espumoso, o Segundo Seminário Regional de Agroindústrias Familiares. A atividade visa a troca 

de experiências entre agricultores e consumidores dos municípios, que compõe a região administrativa da 

Emater/RS-Ascar de Soledade, e munir as famílias com informações para o desenvolvimento das atividades das 

propriedades rurais, em especial daquelas que possuem agroindústria familiar . 

 

A programação inclui palestras e relatos de experiências de proprietários de agroindústrias da região que viram 

no empreendimento um incentivo para a sucessão rural. No período da manhã acontecem duas palestras. Na 

primeira, o professor da área de Gestão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) –  Campus Erechim, 

Sidnei Dal Agnol, fala sobre a “ Importância do marketing para as agroindústrias em tempos de mudanças na 

forma de comunicar e comprar” . Em seguida, será abordado o “ Sistema Unificado Estadual de Sanidade 

Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf): A experiência do município de Victor Graeff ” , 

pelo médico veterinário Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Ivanir Born. 

 

À tarde a programação tem continuidade com o relato de experiência da Agroindústria de Panificados Wenning, 

de Espumoso, e da Agroindústria de Laticínios Todo Dia, de Barros Cassal. Finalizando as atividades, o 

engenheiro agrônomo, doutor em agronegócio (UFRGS), Dieisson Pivoto, fala sobre “ Alimentos Diferenciados: 

como agricultores familiares podem agregar valor e melhorar a comercialização de produtos 

agroindustrializados” . Durante o evento haverá mostra de produtos das agroindústrias familiares e 

comercialização no período do almoço. 

 

O engenheiro agrônomo e assistente técnico regional da área de Organização Econômica da Emater/RS-Ascar, 

Olívio Pedro Faccin, destaca que na primeira edição do Seminário, realizada em 2018, em Vera Cruz, o evento 

abordou a implantação de agroindústrias, programas do Governo de Estado e  a legalização dos 
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empreendimentos. "Nesta edição vamos dar ênfase as questões que envolvem o Susaf uma vez que dos 39 

municípios que fazem parte do Regional Soledade apenas cinco aderiram ao sistema. Isso dificulta a 

comercialização dos produtos de origem animal, pois fica restrito ao município dificultando a expansão e 

crescimento dessas agroindústrias", explica Faccin. Nesse contexto a experiência do município de Victor Graeff 

foi escolhida por ser o terceiro município do Estado a aderir ao Susaf.   

 

O assistente técnico também ressalta que a comercialização dos produtos é outro foco do Seminário. "É outro 

tema bastante demandado pelos produtores e que precisa ser entendido por quem pretende atender necessidades 

de um público cada vez exigente e de um mercado em constante evolução", conclui. 

 

O Segundo Seminário Regional de Agroindústrias Familiares é promovido pela Emater/RS -Ascar, Secretaria 

Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e Prefeitura de Espumoso, com o 

patrocínio da Cotriel e do Sicredi e possui o apoio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) –  Campus 

Erechim, Prefeitura de Victor Graeff e Arranjo Produtivo Local (APL) de Agroind ústrias e Alimentos do Vale 

do Rio Pardo.  
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