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Agricultores participam de dia de campo
sobre planejamento das atividades
Foto: Epagri/Des

Fruticultores investem na
diversiﬁcação para ter renda
contínua

Por: MB Comunicação

Descanso
urante a Efapi, realizada em Chapecó, o sucesso
dos produtores de Descanso foram destaque em
um evento que reuniu 215 proﬁssionais, entre lideranças, fruticultores, técnicos, secretários de agricultura
dos municípios da região e empresários.
Para o extensionista rural da Epagri, Leonir Loro,
experiências positivas do setor de fruticultura são construídas junto com aos agricultores por intermédio de
acompanhamentos, avaliação das matérias de pesquisa
(cultivares), orientação técnica, manejo e controle de
praga, doenças e invasores.
Na região de Descanso, há uma produção de 46 hectares, são aproximadamente 25 produtores e o trabalho
no segmento é desenvolvimento há 22 anos.
Os resultados no município de Descanso são a redução do êxodo rural, pois a atividade mantém os ﬁlhos na
propriedade, garantia de renda e qualidade de vida, e os
produtores estão se tornando proﬁssionais na atividade.
Além disso, há reﬂexos na produtividade que varia
conforme a idade, cultivo e os cuidados do agricultor
com as plantas e o clima.
Em Descanso, os produtores contam com o apoio da
Prefeitura Municipal, do Banco do Brasil, das cooperativas, do Sindicato Rural, associações e extensão rural.
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Epagri realiza cursos de estudos para ajudar a manter o homem no campo
Descanso
Epagri local promoveu no dia 10, uma
excursão com 38 agricultores familiares ao Cetrec/
Chapecó para conhecer os
trabalhos que vem sendo
realizados na unidade desde a sua implantação á 3
décadas. A visita técnica
com recursos do SC Rural
foi positiva pela diversidade de assuntos tratados.
Os participantes pude-
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ram visualizar e observar
a importância do planejamento, pois a unidade do
Cetrec se assemelha em
muito a realidade de muitas unidades agropecuárias familiares. O assunto
que ganhou destaque e
grande discussão na
excursão foi os dois elementos que possuem grandes avanços na preservação e conservação, água e
solo.

Os monitores Sônia
Bortolanza e Thomé Broemer do Cetrec também
abordaram temas sobre a
produção de grãos,frutas,
pecuária leiteira, autonomia alimentar e reciclagem com abordagem sistêmica, onde tudo está
interligado solo/ planta/
animal/ homem.
O público avaliou a
excursão positiva pela
metodologia que foi utili-

zada, a qual facilitou a
compreensão dos temas
trabalhados e dos desaﬁos
que foram colocados para
as famílias rurais, às organizações dos agricultores
e de órgãos públicos.
A Epagri de Descanso
vem trabalhando na valorização do conhecimento
popular e do envolvimento das famílias na construção deste ambiente mais
equilibrado.
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