
INCENTIVO A PRODUÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR SANTA-MARIENSE  

PRODUÇÃO DE PEPINO 

 

Na safra 2021/2022 a Prefeitura municipal de Santa Maria do Oeste através da 

Secretaria municipal da Agricultura fez parcerias com empresas para incentivar a a 

produção na agricultura familiar. Tendo como objetivo gerar renda, visto que, renda é 

qualidade de vida para os produtores rurais. Uma das parceiras é a Empresa Cantú 

Alimentos, unidade de produção de conservas do Município de São Jorge do Oeste-Pr. e 

Viveiro Baldissareli com sede em Marmeleiro-Pr. Em visita nas duas empresas o Prefeito 

Oscar Delgado Acompanhado do secretário de Agricultura Clemente Francisco Borecki 

e Técnico em Agropecuária Vagner Lopes Teles. Nessa visita foi discutido a   viabilidade 

posteriormente foi possível fechar parcerias com as mesmas. A Cantú alimentos garante 

a compra da totalidade da produção, com contratos de aquisição da matéria prima 

produzida pelos produtores santa-marienses. A matéria prima fornecida pelos produtores 

é o pepino tipo 1 de 5 cm até 7 cm e pepino tipo 2 de 7 cm a 9 cm.  

No Início serão 17 famílias de agricultores envolvidas, para o técnico Vagner 

Lopes Teles e Secretário de Agricultura Clemente Francisco Borecki é uma novidade, 

através de capacitações realizadas em parceria do Município com o SENAR-PR foi 

possível sanar diversas dúvidas dos produtores e fazer com que os mesmos iniciassem a 

produção. O desafio foi grande, dificuldades, uma vez que o ciclo produtivo da cultura 

que é 90 dias, mas o resultado final foi satisfatório.   

Já estamos em preparação para a segunda safra, onde estamos realizando as 

inscrições de novos produtores interessados, será realizado uma reunião técnica com 

técnico da Secretaria de Agricultura no Próximo dia 27 de julho, onde serão abordados 

diversos assuntos desde preparo de solo e instalação das estruturas até comercialização 

da produção. 

Texto de Vagner Lopes Teles, técnico agrícola do Município de Santa Maria 

do Oeste. 

Segue fotos em anexo: 





























 


