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onsiderado referência nacional pelos expressivos resultados que traz, o Encadeamento
Produtivo Aurora Alimentos – Sebrae-SC: Suínos, Aves e Leite atenderá, nos próximos
dois anos, mais de 2.600 propriedades rurais dos três
estados do Sul e do Mato Grosso do Sul mediante
investimentos de R$ 11 milhões. A iniciativa tem por
objetivo contribuir com a melhoria dos índices de produtividade e competitividade, promovendo a inserção de pequenos negócios em
cadeias de valor de grandes empresas por meio de relacionamentos cooperativos.
O projeto é desenvolvido em Santa Catarina com as parcerias do Senar-SC, Sescoop-SC, Sicoob, Fundação Aury Luiz Bodanese, Cooperalfa, Itaipu,
Auriverde, Coolacer, Copérdia, Caslo, Cooper A1, Coopervil e Cooper Campos.
No Rio Grande do Sul, já conta com a parceria da Alfa, A1 e Copérdia, e os
parceiros do Sicredi-RS. No Paraná, podem participar as cooperativas Alfa,
Copérdia, Camisc, Cocari; e no Mato Grosso da Sul, Coasgo e Alfa. No Rio
Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, o programa também ocorrerá por meio
das parcerias dos estados e sob a coordenação das unidades federativas do
Sistema Sebrae.
O vice-presidente da Aurora, Neivor Cantonm, destaca que os 20 anos de relacionamento entre Aurora e Sebrae, por meio dos programas de qualidade que hoje integram as ações
do Encadeamento Produtivo, foram essenciais
para manter produtivas e competitivas as famílias rurais que formam a base produtiva da
Aurora Alimentos. “Houve evolução e graças
a isso nos mantivemos no mercado nacional e
internacional”. Para ele, a expansão do programa para os demais estados é fundamental
para elevar ainda mais a competitividade da
cadeia produtiva do agronegócio.
Entre os resultados estão o planejamento, a melhoria da gestão, a implantação de novas tecnologias de produção e processos inovadores que possibilitaram elevar o grau de competitividade das cadeias de suínos, aves, leite e
complementares. “Isso acontece porque houve incorporação de boas práticas de
gestão empresarial no campo e aplicação das tecnologias e desenvolvimento dos
padrões necessários para atender as demandas de mercado”, observa o coordenador regional Oeste do Sebrae-SC, Enio Albérto Parmeggiani.
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Conservação Entre os dias 31/7 a 02/8,
Florianópolis será palco do IX Congresso
Brasileiro de Unidades de Conservação,
que reúne especialistas para discutir o tema
Futuros Possíveis: Economia e Natureza,
compartilhar experiências e definir diretrizes para a implementação de políticas públicas de conservação. O Congresso, um dos
mais importantes encontros internacionais
sobre áreas protegidas e conservação da
natureza da América Latina, contará com
outros dois eventos: o Simpósio Internacional de Conservação da Natureza e a Mostra
de Conservação da Natureza. As inscrições
podem ser feitas até o dia 19 pelo https://
eventos.fundacaogrupoboticario.org.br/
Ensino O catarinense, ex-secretário de
Estado da Educação e atual presidente do
Conselho Nacional de Educação (CNE),
Eduardo Deschamps, é o novo presidente
da Comissão Bicameral da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) no CNE. A
nomeação foi terça-feira (3) após a renúnColaboração de Silvania Cuochinski e Ronaldo Ferro
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cia do conselheiro César Callegari do cargo.
Deschamps foi indicado pelos conselheiros
e eleito com maioria dos votos. O maior desafio será comandar as audiências públicas
sobre a base para o Ensino Médio, que norteará o documento que servirá de base para
a construção dos currículos de todas as escolas de Ensino Médio do país a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC).
Eficiência Empresas das classes Industrial, Comércio e Serviços, Poder Público
ou Rural, com CNPJ e que estejam em
dia com a Celesc, podem se inscrever no
Programa Bônus Motores para substituir
motores elétricos antigos por outros mais
eficientes, com até 40% de desconto. O projeto, que integra o Programa de Eficiência
Energética Celesc/Aneel e é executado pela
WEG, tem investimentos de R$ 7,6 milhões
e deve movimentar mais de R$ 21 milhões
na economia do estado. Para participar
basta realizar a inscrição no site http://
www.bonusmotor.com.br.

