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A Prefeitura de Santa Clara do Sul realiza a 1ª edição da Semana do Agricultor entre os

dias 25 e 29 de julho. O evento busca valorizar o setor primário, estimular a inovação no

campo e enaltecer a importância do produtor rural. A programação conta com show do

"Badin, o colono", o 6º Encontro Regional de Jovens do Vale do Taquari e capacitações

voltadas aos agricultores. Além disso, a Semana do Agricultor prevê uso de tecnologias

para melhorar a produção no campo, palestra motivacional "Orgulho de ser agricultor",

produção orgânica, uso de técnicas sustentáveis para agregar valor às propriedades

rurais e a evolução do setor primário em Santa Clara do Sul.

Ao Redação no Ar desta quarta-feira (20), o prefeito Paulo Kohlrausch destacou que o

evento é uma iniciativa que visa proporcionar atividades que auxiliem os agricultores no

seu dia a dia. Além de valorizar os produtores rurais, será um momento importante de

discussão sobre os desafios do setor primário, a sucessão familiar e a tecnologia no

agronegócio.

"É um evento que foi pensado justamente no sentido de estarmos atualizados no

momento em que estamos vivendo. Nós vivemos um momento de amplo avanço da

tecnologia, em que a palavra de ordem é a inovação. Então, partindo desta ideia de

inovação, nós partimos do princípio da antiga Festa do Colono e transformamos isso em

algo maior em termos de amplitude, para nós pegarmos essa data e transformar em não

apenas um evento festivo, mas para trazer luz a debates e aos desafios que estão sendo

enfrentados diariamente pelos nossos produtores rurais", ressalta Kohlrausch.

Conforme o secretário municipal de Sustentabilidade, Edson Mallmann, o objetivo é

fomentar a atividade agrícola por meio de palestras, oficinas e show de humor. Prefeito

Paulo Kohlrausch e o secretário de Sustentabilidade, Edson Mallmann (Foto: Tiago Silva)

Programação completa

25/07 - Segunda-feira

Oficina - Café com PANC's
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Local: Salão Paroquial

Horário: 13h30

Inscrição - 3782-2265

26/07 - Terça-feira

Palestra - "Uso Racional e Alternativas de insumos para o novo cenário agrícola na

bovinocultura leiteira"

Parceria: Sebrae - Emater

Local: Auditório Prefeitura

Início: 14h

27/07 - Quarta-feira

"Oficina de Fabricação Artesanal de Bioinsumos"

Local: Propriedade de Gilmar Kluge - Nova Santa Cruz

Início: 14h

19h - Abertura da 1ª Semana do Agricultor

19h30 - Espetáculo "Badin, O Colono"

Local: ASER Sampainho

Ingresso: 1kg de alimento não perecível (pontos de troca: Departamentos de

Desenvolvimento Rural, de Obras, de Assistência Social e diretoria da ASER Sampainho)

28/07 - Quinta-feira

6º ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS DO VALE DO TAQUARI

Local: ASER Sampainho

9h - Recepção e café da manhã

9h30 - Abertura

Relatos de experiências na Sucessão Familiar:

10h - Roteiro Rural Sabores e Cafés da Colônia (Eduarda Rohr) - Produtos Lilien de

Picada Café

11h - Orgânicos Mãos na Terra (Maristela Finatto Ferro e Ronaldo Davi Ferro) - São



Domingos do Sul

12h - Almoço

13h - Aplicativo Gestor RP - Inserção de Tecnologia na Produção Leiteira (veterinário

Ronaldo Luís Pagliarini e agricultores Lucas Ahlert e Taila Hollmann, de Westáflia)

14h - Apresentação de Instituições de Ensino Técnico e Superior voltado ao setor agrícola

(Colégio Teutônia, Escola Família Agrícola de Santa Cruz, Uergs, Univates e Unisc)

16h - Encerramento

29/07 - Sexta-feira

Local: ASER Sampainho

8h30 - Recepção e café da manhã

9h - Abertura

9h15 - Palestra "Evolução e fortalecimento do setor primário de Santa Clara do Sul -

Paulo Kohlrausch - prefeito de Santa Clara do Sul

10h - Palestra "Energia Solar Fotovoltaica no Agronegócio" - Thiago Lemes de Sá -

Engenheiro Eletricista, especialista em Eficiência Energética

10h45 - Mesa Redonda: Sustentabilidade e Eficiência nas Propriedades Rurais:

Emater - Importância do Manejo e Conservação do Solo - Marcos José Schafer

Sebrae RS - Agregando valor comercial à propriedade por meio de estratégias

sustentáveis - Fabiano Nichelle

Univates - Biodigestor como alternativa de geração de energia e solução ambiental -

Odorico Konrad

12h - Almoço

13h15- Palestra "Programa de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA): Proteção de

Nascentes e Aproveitamento de Água" - Marcelo Luís Kronbauer, coordenador do

Programa Protetor das Águas de Vera Cruz pela UNISC

14h15 - Palestra motivacional "Orgulho de ser agricultor - Os desafios do campo - Ainor

Lotério

15h45 - Coffee break comemorativo

16h - Encerramento




