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Qual o orçamento de sua Secretaria, para 2015?
Pelo orçamento, os recursos disponíveis são de R$ 438 milhões 

para a Secretaria, para a Emater e Ceasa. 
Quais os seus projetos prioritários à frente da Secretaria?
Estamos seguindo o orçamento aprovado no exercício anterior, 

com as prioridades e projetos que temos na Secretaria, como da agri-
cultura familiar, dentro da diversidade, entre outros, que são o nos-
so foco. A Secretaria possui dois focos fundamentais, motivos pelos 
quais foi criada, que é contribuir para o fortalecimento das economias 
de base familiar e a formulação de políticas voltadas aos ramos do 
cooperativismo. 

O senhor pretende dar sequência a esses programas?
Estamos avaliando a manutenção daqueles programas que estão 

em andamento e que não ti-
verem restrição em termos 
orçamentários. Não só va-
mos dar continuidade, como 
vamos buscar novas fontes 
de recursos para sua amplia-
ção. Existe uma diversidade 
de convênios com o governo 
federal, que temos que dar se-
quência e, da mesma forma, 
buscar programas com foco 
bem determinado nos ramos 
do cooperativismo, em fun-
ção da sua importância para o 
desenvolvimento econômico 
do  nosso estado. Da mesma forma, dentro da agricultura familiar, 
manter a juventude no campo também é um dos nossos grandes desa-
fios, assim como de todo o setor. Sabemos que a questão econômica 
é fundamental para permanência da juventude no campo e que isso 
afeta o social. Por isso, deve haver projetos para motivar e acabar com 
os fatores restritivos, que tiram o jovem do campo, como a questão 
da educação, comunicação, acesso à internet, além da qualidade da 
energia elétrica, entre outros.

Qual a participação da pequena produção rural na economia 
do Rio Grande do Sul?

Considerando os diversos segmentos da cadeia produtiva, a partici-
pação é hoje de quase 70% da produção total de alimentos. 

O pequeno produtor rural emprega?
Ele usa basicamente a mão-de-obra familiar, mas pode também 

utilizar a contratação de empregados, desde que proporcional ao nú-
mero de pessoas na família. Se firmar contrato de trabalho, o agricul-
tor familiar perderá a condição de segurado especial da previdência 
social. Se contratar dentro da proporcionalidade prevista (sempre um 
a menos que os membros da família), a Lei lhe faculta o acesso às 
linhas de crédito, especialmente ao Pronaf, mas ainda assim perde a 
condição de segurado especial. 

Qual o papel da Emater nesse processo? 
Temos mais de 224 mil propriedades ligadas à extensão rural e as-

sistência técnica da Emater. Percebe-se aí o contingente de pessoas 
envolvidas nesse processo. A Emater é executora das políticas públi-
cas, então tem um papel importante no interior do estado, com pre-
sença em 493 municípios e, em seguida, também em Chuí, passando 
para 494 municípios.


