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Ref: Interação informativa entre pequenos produtores rurais dos municípios de Ipiranga e Castro, relativa a 
cultivo de orgânicos e convencionais e também sistema e métodos para comercialização. 

Informe aos pequenos produtores de 'piranga - PR 

Venho através deste, informar com muito orgulho que com a parceria realizada entre as 

Secretarias de Saúde e Educação, através dos setores de Nutrição e Vigilância Sanitária, houve 

um avanço importantíssimo nos quesitos que tratam da qualidade do alimento que está sendo 

disposto para nossa população, desde a sua produção até o consumo. Bem estar este, que diz 

respeito à segurança de uma alimentação saudável, como também no reconhecimento do 

empenho e trabalho dos produtores que demostram real interesse em evoluir no setor e também 

financeiramente. 

Tudo teve início com visita prévia do departamento de Vigilância Sanitária juntamente com 

o de Nutrição a alguns pequenos produtores, foram levantadas dúvidas e questões pertinentes à 

legislação, fiscalização, produção, comércio e consumo dos produtos por eles produzidos. 

Dessa forma, sentimos a necessidade de buscar mais informações sobre os assuntos a 

serem trabalhados e conseguimos ampliar nosso campo de visão com uma parceria realizada 

com o município de Castro, o qual possui um sistema muito funcional e já conhecido e 

reconhecido por várias entidades. 

Já em Castro, fomos recebidos e orientados por Rita de Cassia Goltz, a qual já foi 

Secretária de Agropecuária e é atual presidente da Associação das Colônias, responsável pelo 

planejamento da produção dos produtores, distribuição das entregas e orientação geral sobre 

Certificação Orgânica. Esta possui um grande conhecimento em todas as áreas do atual tema, 

desde a sua produção até o consumo. É também responsável por assessoria e implantação de 

sistemas de cooperativismo e associações entre produtores rurais em todo o Brasil. Também 

possui amplo conhecimento em produção de orgânicos onde trabalha já há 25 anos. Também 

realiza assessoria para prefeituras e produtores quanto à implantação da compra da agricultura 

familiar, chamadas públicas, licitações, feiras, e comércio dos produtos de modo geral. Ainda 

possui graduação universitária em Geografia e Contabilidade. 
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Nesta primeira visita, nos inteiramos de assuntos primordiais e que foram incentivadores 

para nossos pequenos produtores, informações estas, que foram repassadas em uma reunião 

realizada no município de !piranga, onde foram convidados vários produtores. 

Esta reunião foi de grande importância, pois a partir desta, fora agendada uma nova visita 

ao município de Castro, a qual foi realizada na data 23/08/2019, onde tivemos a participação de 

alguns pequenos agricultores e interessados, assim como, representantes das Secretarias de 

Agropecuária, Educação, Meio Ambiente, Saúde e também Emater. 

Após esta última visita, nossos pequenos produtores e interessados se sentiram muito 

motivados, tanto pela facilidade e benefícios que uma associação trairia ao setor, como exemplo 

a participação destes na chamada pública destinada à alimentação escolar e a lucratividade da 

realização correta desse pequeno agronegócio. 

Entretanto, sentimos ainda a necessidade de sanar outras várias dúvidas, tanto dos 

setores que regulam e fiscalizam, assim como dos produtores e interessados. Dessa forma, 

pedimos auxilio novamente à Rita de Cassia Goltz, a qual se dispôs a vir até nosso município 

palestrar futuramente para nossos convidados e convocados. 

A partir de agora, com todas essas novas informações e conhecimentos, estamos e nos 

sentimos mais preparados para pleitear, incentivar e informar de forma correta todos os 

participantes e futuros interessados nesse segmento de produção, distribuição, e aquisição de 

produtos por nossos munícipes produzidos. 

Dessa forma, agradecemos a todos pela participação e entusiasmo! 

Atenciosamente, 

o, e 
Paulo R. Volpi Jr. 	 cristiahd Gavleta 

Diretor de Vigilância Sanitária 	 Nutricionista 
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