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POSICIONAMENTOS DOS CANDIDATOS AO SENADO POR SANTA CATARINA 

SOBRE QUESTIONAMENTOS DA ACAN 

 

RESPOSTAS DO CANDIDATO 

DÁRIO BERGER 

 

No dia 12 de setembro de 2014 a Associação Catarinense de Nutrição – 

ACAN contatou cada um dos candidatos ao senado por Santa Catarina, com ofício 

solicitando esclarecimentos sobre 10 perguntas relacionadas às políticas de saúde, 

alimentação e nutrição e da profissão de nutricionista e técnico em nutrição e dietética.  

O objetivo desta iniciativa é qualificar o debate eleitoral a cerca de 

questões diretamente relacionadas à formação e a prática profissional de nutricionistas 

e técnicos em nutrição e dietética, gerando um maior número de elementos para que 

cada cidadão possa decidir seu voto nestas eleições. 

A partir do momento que a ACAN recebe as respostas dos candidatos, a 

entidade tem se comprometido a divulgá-las através da sua fanpage 

(www.facebook.com.br/ACAN.ntr), do envio para o e-mail dos seus sócios, do 

encaminhamento para o Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª. Região e do 

Sindicato dos Nutricionistas de Santa Catarina, para que estas entidades também 

façam a divulgação para seus contatos. 

O candidato Dário Berger respondeu o ofício da ACAN no dia 16 de 

setembro de 2014. Abaixo, seguem as 10 perguntas feitas pela ACAN e, ao final, a 

resposta do candidato. 

 

Pergunta 01 

Qual a posição sua posição com relação à produção e comercialização em Santa 

Catarina, de alimentos geneticamente modificados, também conhecidos como 

transgênicos? Quais estratégias você defenderá para garantir a segurança alimentar 

da população catarinense e brasileira em relação ao consumo destes alimentos? 

 

Pergunta 02 

Quais as estratégias políticas que serão defendidas no seu mandato, no sentido de 

promover a produção sustentável de alimentos, de forma a garantir a segurança não 
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apenas dos consumidores, mas também dos produtores e do ecossistema como um 

todo? 

 

Pergunta 03 

Considerando o número de estabelecimentos da agricultura familiar no estado de 

Santa Catarina (168.544 de acordo com o último Censo Agropecuário do IBGE), bem 

como a relevância desta agricultura como responsável por 80% da produção de 

alimentos, quais serão as estratégias defendidas em seu mandato para gerar 

incentivos (financeiros, fiscais, de assessoramento técnico, de mercado institucional, 

entre outros) à esta agricultura? 

 

Pergunta 04 

A alimentação escolar da rede estadual catarinense tem sido alvo de debates e 

denúncias em relação à implantação da terceirização deste programa no ano de 2009. 

Quais serão os compromissos do seu mandato em relação à gestão da alimentação 

escolar em nível estadual e federal? 

 

Pergunta 05 

Ainda em relação à terceirização, também ocorreram denúncias sobre a precariedade 

e o não cumprimento do direito e segurança alimentar e nutricional do indivíduo 

hospitalizado e dos funcionários dos hospitais públicos do Estado, que tiveram sua 

alimentação gerida por este modelo de administração. Quais serão os compromissos 

do seu mandato em relação à gestão da alimentação e atenção nutricional em nível 

hospitalar? 

 

Pergunta 06 

A Constituição Estadual de Santa Catarina prevê que todos os conselhos estaduais 

sejam paritários (equiparando o número de representantes governamentais aos da 

sociedade civil organizada), contrariando a orientação de nível federal e as legislações 

que regem diversos conselhos que apontam a importância de representação não 

paritária, favorecendo assim, a participação da sociedade civil. Neste sentido, quais 

serão os compromissos do seu mandato para incentivo e viabilização da participação 

da sociedade civil nos conselhos de controle social, principalmente naqueles que 

discutem questões referentes à Segurança Alimentar e Nutricional? 
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Pergunta 07 

Santa Catarina encontra-se em fase final de elaboração do Plano Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional, o qual prevê uma seria de ações intersetoriais que 

envolvem desde questões sobre o acesso à terra; a produção de alimentos; condições 

de armazenamento e distribuição; acesso/ comercialização de alimentos; ações de 

educação alimentar e nutricional; e inclusive prevê ações específicas para 

quilombolas, povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais. Quais 

serão os compromissos políticos e financeiros de seu mandato para a execução deste 

plano no Estado? 

 

Pergunta 08 

Sabendo-se da existência do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, 

criada para ampliar e efetivar ações que orientam o desenvolvimento de ações 

sustentáveis na produção de alimentos, quais serão as estratégiasdefendidas em seu 

mandato visando regulamentar e implementar tais ações nas esferas estadual e 

federal? 

 

Pergunta 09 

Qual sua proposta para a implementação e gestão dos equipamentos públicos de 

segurança alimentar e nutricional, a exemplo dos restaurantes populares, cozinhas 

comunitárias, banco de alimentos e outros? 

 

Pergunta 10 

Considerando as inúmeras políticas que envolvem a questão da segurança alimentar e 

nutricional em Santa Catarina, abarcando diversos setores do governo, principalmente 

a Educação, Saúde e Assistência Social e, considerando o baixo número de 

nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética atualmente concursados no Estado, 

quais os compromissos de seu mandato em relação à abertura de concursos públicos 

para aumentar o quadro de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética no 

Estado? Além disso, quais os compromissos de seu governo para melhoria salarial e 

das condições de trabalho destes funcionários? 

 

Resposta Dário Berger 

Agradeço a oportunidade de me posicionar sobre os temas propostos por 

esta Entidade por acreditar ser dever dos gestores públicos pensar políticas e 
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práticas que garantam uma alimentação não apenas suficiente em quantidade e 

continuidade à população, mas especialmente, com qualidade e segurança à 

saúde dos que a consomem. 

Em relação à produção de bens de consumo alimentar sustentado em 

matéria transgênica em Santa Catarina, sou defensor e adepto da tese dos que 

entendem que a sua introdução na agricultura merece ser precedida de um 

regulamento que exija um estudo de impacto ambiental (EIA), no espaço 

físico e no entorno de onde se pretende a produção agrícola. Vejo como 

imprescindível também uma rigorosa fiscalização na transformação e 

comercialização dessa matéria prima, e repudio qualquer fase dessa cadeia 

que implique na agressão à biodiversidade ou à agricultura convencional. 

É importante fortalecer cada vez mais em nosso Estado políticas de 

incentivo ao pequeno agricultor e a propriedade familiar, sustentáculos da 

nossa produção agrícola, para manter as famílias no campo gerando riqueza. 

Que o setor público também reconheça na agricultura orgânica catarinense um 

meio de gerar alimentos com viabilidade econômica igualmente satisfatória, 

abolindo-se, com isso, os nocivos agrotóxicos. Essas políticas de incentivo 

podem iniciar por casa, com a facilitação do acesso do agricultor a uma 

tecnologia de produção moderna; com atitudes firmes na exigência de 

ingresso desses alimentos na rede  pública de ensino e hospitalar; com a 

disponibilização de técnicos para o acompanhamento da produção;  com 

parcerias na divulgação e  acompanhamento técnico na comercialização; e, 

especialmente, com constantes discussões dos problemas do campo diretamente 

com o agricultor. 

No Senado Federal estarei atento em defesa de uma rigorosa fiscalização 

na produção e comercialização de transgênicos, mas, acima de tudo, lutando por 

políticas fiscais e de fácil acesso na modernização do trabalho no campo 

que venham a favorecer o produtor rural. Serei uma voz constante na defesa 

de cursos técnicos para todas as áreas da cadeia produtiva, que aqui 

estamos nos referindo, pois entendo que o Estado de Santa Catarina tem 

condições de  resolver a maioria dos seus problemas urbanos, atendendo e 

incentivando a produção rural. Minha larga experiência na administração de 

duas cidades me credenciam a esta conclusão. 

 


