
Memória da reunião da Rede Consagro com a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura - FAO 
 
Dando prosseguimento as ações da Rede Consagro, conforme definido em seu 
recente Planejamento Estratégico, os representantes da Rede Consagro Eng. Agr. Luiz 
Verona (EPAGRI – Empresa de pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina ) e Prof. Sergio Martins (UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul) 
participaram de reunião no dia 10 de setembro, na Cepaf – Centro de Pesquisa para 
Agricultura Familiar, para estimular estratégias de apoio à Agricultura Familiar.  
O encontro, contou com a presença do Eng. Agr. Carlos Biasi (representante da 
Unidade da FAO para a Região Sul do Brasil), Prof. Joviles Trevisol (Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFFS), Eng. Agr. Ronaldo Martins em representação do 
CEADES (Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento), e do Eng. Agr. 
Wagner Lopes (prof. da Unichapecó – Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó).  
A reunião foi aberta pelo Eng. Florestal Dorli da Croce, gerente do Cepaf, que deu as 
boas vindas aos presentes e apresentou, resumidamente, o interesse da empresa em 
prestigiar o trabalho que vem sendo realizado pela Rede Consagro. 
Após a abertura do evento o prof. Sergio Martins reforçou o objetivo da reunião e 
apresentou a estrutura da Rede Consagro e suas atividades principais. 
O representante da FAO relatou as principais áreas de atuação e apoio da 
organização e das expectativas de interação com instituições da região sul do país, 
especialmente no que se refere a temas relacionados sanidade animal e vegetal, 
desenvolvimento rural sustentável, atividades sócio-produtivas, agroenergia, 
estimulo às políticas públicas, com vistas ao fortalecimento das redes de agricultura 
familiar.  
O prof. Joviles manifestou o interesse da UFFS em contar com o apoio da FAO para o 
fortalecimento das relações interinstitucionais.  
O diretor do Ceades, Eng. Agr. Ronaldo Martins, apresentou o trabalho do instituto e 
destacou as atividades de sucesso que já foram alcançadas e fortaleceu o apoio para 
os futuros trabalhos, que foram gerados nesta reunião. Encerrou a sua apresentação 
dando destaque ao evento que será realizado em novembro de 2013, comemorando 
os dez anos do instituto. 
Ao término da reunião ficou definido pelos participantes ações conjuntas de curto e 
médio prazo. 
 No que se refere a atividades de formação e capacitação foi destacada a 
possibilidade de um curso de especialização em Agricultura Familiar, a ser realizado 
em Chapecó, e liderado pela UFFS.  
A segunda ação relevante que estará sendo estimulada pela FAO é a identificação de 
experiências exitosas e consolidadas das “melhores práticas” desenvolvidas na região 
sul do Brasil quanto à produção de alimentos, segurança alimentar e nutricional, 
recursos naturais, conservação de solos e águas, Agroecologia, sanidade animal e 
vegetal, energias renováveis, desenvolvimento rural sustentável e inclusão sócio-
produtiva, com vistas ao acesso dos agricultores familiares, dos assentados da 
reforma agrária, povos indígenas e comunidades tradicionais.  



A Rede Consagro, através de seu coordenador prof. Sergio Martins, destacou sua 
disposição de apoio, no que se refere ao seu papel sinérgico e catalisador de ações, 
para as duas propostas de trabalhos geradas na reunião. 
Sendo o que havia para ser registrado, encerramos o relato desta reunião. 
 
 
Chapecó, 10 de setembro de 2013. 
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