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LABORATÓRIO DO LEITE

Mais um passo para
aprimorar o setor
Este é o único laboratório do Médio Alto Uruguai, que também
deverá atender o Norte e Noroeste do RS e o Oeste de SC

Letícia Waldow

A

defesa de que o funcionamento do Laboratório de
Análise de Leite é importante para a região do Médio Alto Uruguai é unânime entre autoridades e
lideranças regionais. Portanto, o cerimonial de inauguração do local,
marcado para hoje, 24, a partir das
10 horas, no Polo de Modernização
Tecnológica, em FW, é aguardado
com grande expectativa. Devem estar presentes lideranças do Ministério da Agricultura, da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia, bem
como prefeitos da região.
Nesta semana, a diretora-geral
da URI/FW, Silvia Regina Canan,
definiu o momento como um marco importante para o desenvolvimento da agricultura familiar e de
toda a região. Também passará a
funcionar o Laboratório de Análise de Alimento.
O objetivo é beneficiar, principalmente, os produtores do setor leiteiro, pois hoje estes necessitam enviar seus produtos para
municípios distantes e, a partir de
agora, poderão ter o serviço oferecido em um local mais próximo,
com economia e rapidez.
O professor e doutor em Química, Sandro Rogério Giacomelli, um
dos mentores do projeto e gestor
do Programa Polos Tecnológicos,
assinala que se a atividade leiteira já é promissora na região, com
o laboratório poderá se desenvolver ainda mais. “O laboratório que
realizará as análises é constituído por modernos equipamentos,
que se têm referência no mercado
mundial”, reitera.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

GERAL
UNIDADE COOPERBIO EM FW

Reunião pode definir data
de vistoria final da Fepam

C

om todos os equipamentos instalados, a vistoria final
para licença de operação das unidades de produção de
álcool e alimentos da Cooperbio, em FW, que era aguardada
para primeira quinzena de setembro, ainda não aconteceu.
Segundo Marcelo Leal, integrante da coordenação nacional
do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), a vistoria foi ratificada, porém, a Federação Estadual de Proteção
Ambiental (Fepam) não passou uma data para ela acontecer. Na manhã de hoje, 24, acontece reunião entre os representantes da Cooperbio e da Fepam. “O objetivo é justamente buscar uma data para vistoria, mas, a princípio, com base
em o que me disseram no dia 19, está mantida para o mês
de setembro”, ressaltou Leal. O início da produção tem um
prazo estimado para outubro.

CULTURA E ARTE NO MEU BAIRRO

Cufa realiza edição
especial da caravana
Objetivo é beneficiar os produtores do setor leiteiro, que poderão ter o
serviço oferecido em um local mais próximo, com economia e rapidez

Desafios a serem enfrentados
Com a oficialização do laboratório de análise de leite, se tem
mais uma ferramenta para enfrentar o grande desafio de viabilizar o processo industrial de boa
parte da matéria-prima do leite
produzido na região. Com isso,
pretende-se melhorar significativamente a apropriação de renda para os agricultores, cooperativas, associações de produtores
e seus municípios.
Além disso, esta é uma forma
de munir a região para que se possa, com o empenho de entidades
e setor produtivo, atender as determinações de normativas como
a 51 e a 62, do Mapa. Devem ser
atendidos, pelo menos, 34 municípios da região. Este é o único laboratório do Médio Alto Uruguai,
mas que também terá abrangência em outros municípios do Norte e do Noroeste gaúcho, e ainda
deverá atender a demanda do Oeste catarinense.

Acesso aos serviços
Tanto empresas e laticínios
como produtores rurais terão acesso aos serviços do Laboratório de
Leite. Inicialmente, o usuário se cadastrará pelo CPF ou pelo número de bloco de notas de produtor
rural. Independente de quem encaminha, haverá um identificador
para cada amostra. O software do
laboratório será utilizado de forma
integrada aos laboratórios de zoonoses, de alimentos e nutrição animal, de solos, de águas e afluentes.
Conforme o professor Sandro Giacomelli, o objetivo principal dessa implantação é monitorar
mais de perto a cadeia produtiva
do leite e munir o produtor rural
com essa ferramenta. “Se quisermos exportar o nosso leite, temos
que primar pela qualidade, seguir
a Normativa 61 e as normas internacionais. O principal diferencial é
o atendimento direto aos produtores”, pontua.
O laboratório conta com cerca
de 200 metros quadrados de área
construída, no Polo Tecnológico
da URI/FW, localizado na linha Faguense. Os aparelhos utilizados na
unidade são importados dos Estados Unidos e da Europa, e garantem precisão nos resultados.

N

a sexta-feira, 26, a magia do cinema da Cufa chega até o
distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen. A sessão irá acontecer no Ginásio Castelão, a partir das 18 horas,
e antecedendo à exibição cinematográfica, o público poderá assistir a apresentações culturais da entidade.
O projeto em questão foi criado com o intuito de disseminar a cultura e a arte entre a sociedade, com a justificativa de que por mais que hoje em dia muitas pessoas tenham acesso a filmes, seja na internet, locadora ou
até mesmo no próprio cinema, há uma grande parcela da
sociedade que não tem nenhum contato com essa realidade. Por esse motivo o Cinema Itinerante da Cufa é importante para resgatar e levar o conhecimento cultural e
artístico a todos, de forma gratuita, sem fazer nenhuma
distinção. Como o município mais próximo de FW a possuir cinema é Passo Fundo, localizado a 185 km de distância, viabilizar esse projeto da Caravana Cultura e Arte
se torna ainda mais relevante.
A entidade já realizou algumas atividades no distrito
de Castelinho, como a Copa das Comunidades, palestras
e oficinas. Ao perceber os resultados positivos que conseguiu ao executar as ações anteriores nessa localidade,
julgou interessante a ideia de aproveitar a oportunidade
para levar uma sessão de cinema até o local. A Caravana
Cultura e Arte no meu Bairro é um evento realizado pela
Cufa Frederico Westphalen, patrocinado pela Arbaza Alimentos, com apoio do governo do Estado, através da Secretaria de Cultura do Estado, e realizado através da Lei
de Incentivo à Cultura. A programação das demais sessões já agendadas para o ano de 2014 já foram fechadas e
em breve serão divulgadas.

