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O RiO gRanDe DO sUL COMeÇOU a COLHeR aQUeLa 
QUe DeVeRá seR a segUnDa MaiOR safRa Da HisTÓRia. 
É PaRa issO QUe sinaLiZa O LeVanTaMenTO ReaLiZaDO 
PeLa eMaTeR eM TODO O esTaDO. Os gaÚCHOs TenDeM 
a PRODUZiR QUase 32 MiLHÕes De TOneLaDas, 
COM DesTaQUe, CLaRO, PaRa a sOja. Página 4
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Covatti Filho – Secretário de 
Estado de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural

Iberê de Mesquita Orsi – Presidente 
da Emater/RS e superintendente 
geral da Ascar

eDitoRiaiS

O Rio Grande do Sul tem 333 mil es-
tabelecimentos rurais de base fa-
miliar, o que significa 91,2% das 
propriedades gaúchas, segundo 

o recente Censo Agropecuário do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Na gestão que se inicia, esse público diver-
so e de vital importância para o Rio Grande 
do Sul passa a ser atendido pela Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural, que tem nesta gestão uma estrutura 
fortalecida e com maiores responsabilida-
des. Temos, portanto, um desafio de manter 
e de aumentar a eficácia das políticas públi-

cas para incentivar o agricultor familiar e 
alcançar mais resultados.

A união de duas secretarias voltadas à 
produção primária em uma única estrutura 
marca um novo momento do setor no Rio 
Grande do Sul, repleto de desafios em dife-
rentes segmentos do agro e também na ges-
tão estadual, que enfrenta enorme crise fis-
cal e financeira. A agricultura é o setor que 
impulsiona e sustenta a economia nacional.

Nesta gestão, vamos buscar a melhoria con-
tínua de nossos processos e criar novos meios 
de valorizar ainda mais a agricultura familiar. 
Seremos incansáveis na busca pelo diálogo e 

por soluções que estimulem o empreendedo-
rismo rural, para apoiar os jovens e convencê-
-los de que o meio rural é uma excelente opção 
de negócio e de modo de vida.

Ao mesmo tempo, buscaremos ampliar 
convênios com o governo federal, com mais 
convênios e recursos, e dialogaremos de 
forma permanente com a Emater, para apri-
morar ainda mais os serviços de assistência 
técnica e de extensão rural. Nos próximos 
quatro anos, o agricultor familiar e suas en-
tidades representativas terão na Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural um parceiro forte e comprometido.

O mês de março, para a Extensão Ru-
ral e Social, é marcado por duas 
grandes feiras, envolvendo públicos 
importantes para o desenvolvimen-

to econômico de nosso Estado: o agronegócio 
e a agricultura familiar.

A Expodireto Cotrijal, que acontece em 
Não-Me-Toque há 20 anos, é considerada um 
grande palco de novas tecnologias, baseadas 
na construção de um modelo sustentável de 
produção. 

Com o tema “Semeando ideias para produ-
zir alimentos”, a Emater/RS-Ascar participa da 
Expodireto desde o início de sua realização, 
e neste ano apresenta 16 temas em 11 par-
celas: Meliponicultura e Apicultura, Florestas 
Comerciais, Piscicultura, Cooperativismo e 
Gestão, Armazenagem, Bovinocultura de Lei-
te, Horto de Plantas Bioativas, Casa da Família 
Rural – Cozinha Didática, Horticultura, Turis-
mo Rural, e a Parcela Integrada, que agrega 
Solos, Manejo de Culturas Agrícolas, Manejo 
Integrado de Pragas e Tecnologia de Aplica-
ção, Energia Fotovoltaica e Irrigação. Além 
disso, a Instituição está presente no Pavilhão 
da Agroindústria Familiar e apresenta, no 
Recanto Temático, “O Mundo da Erva-Mate”, 
relatando, através de cenários percorridos 

pelos visitantes, a história da erva-mate, des-
de os índios até os dias atuais. Nesse espaço 
estarão representados os polos ervateiros do 
Estado, abordando cultivo, colheita, indús-
tria, boas práticas agrícolas, embalagens, uso, 
enfim, tudo o que se refere à erva-mate. Vale 
a pena conferir! A Expodireto acontece de 11 
a 15 de março, no Parque da Cotrijal, em Não-
-Me-Toque, cidade conhecida como “Capital 
Nacional da Agricultura de Precisão”.

Na mesma linha, a 19ª Expoagro Afubra, 
feira de que também participamos desde o 
início, e que acontece de 26 a 28 de março 
em Rincão Del Rey, em Rio Pardo, com o tema 
central “Tecnologias para o Campo – Gestão”, 
a Emater/RS-Ascar apresenta, em 20 parce-
las, o tema “Gestão Rural e Sustentabilidade”, 
com destaque para as tecnologias digitais.

Além de apresentar as melhores técnicas 
produtivas da Avicultura Colonial, Agroin-
dústria, Apicultura, Jardinagem, Bovinocul-
tura de Leite, Comunicação, Cozinha Didática 
(saúde e alimentação saudável), Tecnologias 
no Campo, Fruticultura, Oficina de Proces-
samento de Carnes, Pecuária Familiar, Pis-
cicultura, Saneamento Ambiental, Secagem 
e Armazenagem, Segurança e Soberania Ali-
mentar, Solos, Turismo Rural, Artesanato Ru-

ral, Unidade de Cooperativismo e Erva-Mate, 
a Emater/RS-Ascar participa do novo Pavilhão 
da Agroindústria Familiar, que em 1.500 m2 

reúne 150 agroindústrias apoiadas pela nossa 
Instituição e que integram o Programa Esta-
dual de Agroindústria Familiar (Peaf). 

Em ambas as feiras, participamos de even-
tos, seminários, concursos, oficinas e dias de 
campo, que buscam apresentar alternativas 
de produção que valorizam a família rural e 
que incentivam os jovens a permanecerem no 
campo com renda e boas condições de vida.

Nesse momento em que nos preparamos 
para dar ainda mais visibilidade a nossas 
ações e ao trabalho abnegado dos exten-
sionistas e, principalmente, das famílias de 
agricultores, convidamos a todos que pres-
tigiem as feiras agropecuárias e conheçam 
o rico trabalho executado pelos extensionis-
tas, que fortalece e valoriza essa diversidade 
cultural e produtiva, que nos enche de orgu-
lho e gratidão e que é mantida por inúmeras 
famílias de agricultores em todas as regiões 
do nosso Estado.

É também nas feiras que comprovamos o 
comprometimento e a qualidade dos serviços 
de Assistência Técnica e Extensão Rural e So-
cial prestados pela nossa Emater/RS-Ascar!

Novo momento para a agricultura

Eventos fortalecem a Extensão Rural
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LINHA FARMALL
 FORÇA, ECONOMIA E FACILIDADE OPERACIONAL

N O V A

NOVO MOTOR TURBO INTERCOOLER

MAIOR RESERVA DE TORQUE

TRANSMISSÃO 12X12 E 20X12                        
COM OPCIONAL POWERSHUTTLE



Seleção     Secagem     Despoeiramento     Armazenagem de grãos
Axiais para gado confinado, aviários e postura

LeVanTaMenTO De 
safRa Da eMaTeR 

aPOnTa QUe 
COLHeiTa Vai CHegaR 

beM PRÓxiMO 
De 32 MiLHÕes De 

TOneLaDas

O Rio Grande do Sul caminha para a 
colheita da segunda maior safra de 
grãos da história. É o que revelou o 
levantamento realizado em feverei-

ro pela Emater/RS-Ascar. Os números foram 
divulgados durante café da manhã para a im-
prensa no segundo dia da Expodireto Cotrijal, 
em Não-Me-Toque, pelo presidente Iberê de 
Mesquita Orsi. Conforme ele, o Estado tende a 
colher 31,958 milhões de toneladas de grãos, 
entre arroz, feijão, milho e soja. A perspectiva, 
com o comportamento das lavouras ao longo 
do verão, é de que a temporada atual só fique 
atrás da safra 2016/17, que fechou em 33,64 mi-
lhões de toneladas.

A soja naturalmente figura como a grande 
vedete nesse cenário. Ela, sozinha, deve to-
talizar 18,545 milhões de toneladas nessa sa-

Lavouras de soja no Estado 
devem render cerca de 

18,5 milhões de toneladas 
no período 2018/19, conforme 

apontou o levantamento 
realizado pela Emater/RS-Ascar, 

com destaque para 
a produtividade

TalINE SChNEIdER

OInformativo Conjuntural 
da Emater/RS-Ascar, uma 
marca desta Instituição,  
completa 30 anos em 

2019. Desde o início, esta publicação 
semanal leva informações sobre a si-
tuação dos cultivos, criações, clima e 
preços, entre outros.

De acordo com o diretor técnico 
da Emater/RS, Lino Moura, em três 
décadas a publicação precisou pas-

coMUNicaÇÃo

Informação indispensável
infORMaTiVO 

COnjUnTURaL Da 
eMaTeR/Rs-asCaR 

COMPLeTa 30 anOs 
COM RefORMULaÇãO 

e exPansãO 
DO COnTeÚDO

acesse a publicação 
e cadastre-se para 

recebê-la no e-mail: 
Página do Conjuntural 

http://www.emater.tche.br/
site/info-agro/informativo_

conjuntural.php#.XHfnIMBKjZ5

Página para o cadastro:
http://www.emater.tche.br/site/
info-agro/pesquisa_perfil.php#.

XHfmLMBKjZ4

Cadastre-se 
aqui:

ções que ajudarão os agricultores 
e as empresas relacionadas com a 
agropecuária a tomar decisões e o 
governo a elaborar e adotar políticas 
públicas específicas”, explica Moura.

Então, para comemorar esses 30 
anos, a Emater/RS-Ascar preparou 
uma exposição de banners para 
contar toda essa história, a que os 
visitantes da Expodireto Cotrijal, em 
Não-Me-Toque, e da Expoagro Afu-
bra, em Rio Pardo, terão acesso no 
espaço da Emater. 

Além da exposição, O Informati-
vo Conjuntural também começou 
a ser mais divulgado, todas as quin-
tas-feiras, na página do Facebook, 
por meio de vídeos – com depoi-
mentos de profissionais da Casa e 
parceiros que produziram e ainda 

produzem a publicação – e recortes 
de memórias do conteúdo das últi-
mas três décadas. 

Moura conclui que, muito mais 
do simplesmente comemorar es-
sas três décadas, é necessário que 
se parabenize e valorize todos que 
se envolveram desde a primeira 
edição do Conjuntural até hoje, 
desde os escritórios municipais 
que coletam os dados até aqueles 
que fazem as análises finais e a re-
dação final no Escritório Central. 
“Porque sem o trabalho dessas 
pessoas nós não conseguiríamos 
chegar, a cada semana, a um do-
cumento sintético e ajustado para 
as necessidades das pessoas. E 
a cada dia os agricultores estão 
mais conectados e bem-
-informados. Por isso, pre-
cisam de informações 
mais consistentes para 
que consigam tocar 
os seus negócios, ter 
acesso aos merca-
dos e tomar a de-
cisão do que e de 
quando plantar”.

sar por diversas adequações, das 
quais muitos colegas participaram. 
“E isso fez com que ela se tornasse 
um documento muito procurado 
pela imprensa, por formadores de 
opinião e por atores que convivem 
e atuam na agricultura e no cenário 
rural gaúcho”, enfatiza.

Agora, o Informativo Conjuntu-
ral está sendo mais uma vez refor-
mulado. E um grupo trabalha para 
adequá-lo a um formato mais atra-
ente e acessível, com mais gráficos, 
tabelas e correlações entre a pro-
dução e os preços. “Deverá resultar 
em mais análises, além da informa-
ção bruta que se capta em todos os 
municípios do Estado, os quais são 
validados pelos nossos escritórios 
regionais e compilados pela nossa 
área de análise e estatística do escri-
tório Central: a Gerência de Planeja-
mento (GPL), que fará várias avalia-

SafRa

Grãos valiosos
fra, com 5,7% de aumento em relação ao ano 
passado. O salto de 4,89% na produtividade 
é outro ponto a comemorar, no caso da olea-
ginosa. Milho, com 22,32%; feijão da primeira 
safra, com 8,64%, e feijão da segunda safra, 
com 5,32%, igualmente registram avanços na 
produção. Apenas o arroz terá colheita menor, 
com recuo estimado em 7,24%, e deve fechar 
a temporada com 7,788 milhões de toneladas.

No conjunto, a safra de grãos deverá ter in-
cremento de 4,6% em relação ao ciclo 2017/18, 
que totalizou 30,551 milhões de toneladas. O 
impacto econômico bruto da colheita agrícola 
sobre a realidade gaúcha é estimado pela Ema-
ter em mais de R$ 31 bilhões. Conforme Orsi, 
três fatores mostraram-se fundamentais para 
que o Estado alcance essa produção significa-
tiva: o clima, que se comportou bem, apesar de 
perdas pontuais (em especial no arroz); o uso 
de tecnologias, fundamental para a obtenção 
de altas produtividades; e a expectativa de pre-
ços remuneradores na comercialização.

DesTaQUes O milho acaba por constituir 
um dos grandes destaques do ano, com cresci-
mento de 7,4% em área e sinalização de incre-
mento de 13,87% na produtividade, que pode 
chegar a 7.350 quilos por hectare. Uma vez que 
se trata de grão vital para as cadeias de criação 

animal (gado de corte e de leite, aves e suínos, 
entre outras), proporciona um panorama alvis-
sareiro para o abastecimento das necessidades 
internas no Estado. Já no milho destinado a 
silagem houve diminuição de 3,56% na área 
plantada, mas a produtividade compensa esse 
recuo e, com isso, a produção final ainda terá 
incremento.

No entanto, é mesmo a soja que agita o in-
terior gaúcho. Com a alta liquidez e os preços 
compensadores no mercado internacional, os 
produtores mais uma vez apostaram na ole-
aginosa. O avanço em área até foi discreto, de 
cerca de 0,8%, mas a boa combinação de clima 
e pacote tecnológico permitirá que a colheita 
seja 5,7% maior do que a do ano anterior.

Assim, só mesmo o arroz acabou ficando 
mais ofuscado em relação ao seu desempenho 
na safra 2017/18. Pela avaliação da Emater, os 
baixos preços praticados nas últimas tempora-
das e também o avanço da soja nas áreas baixas 
da Metade Sul gaúcha motivaram esse quadro. 
Com a interferência do clima, e a adoção de pa-
cote tecnológico de custo menor, a produtivi-
dade tende a recuar 3,2%, devendo fechar em 
7.600 quilos por hectare. No conjunto, porém, 
a colheita de grãos deverá ser a grande mola 
propulsora para a movimentação econômica 
do ano em todo o Rio Grande do Sul.
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eVOLUÇãO Das safRas gaÚCHas De gRãOs
PRODUTO Produtividade (kg/ha) Variação Produção (t) Variação
 2017/18 2018/19 %  2017/18 2018/19 %

Arroz 7.859 7.606 -3,22 8.396,57 7.788,63 -7,24
Feijão (1ª) 1.617 1.766 9,21 64.360 69.921 8,64
Feijão (2ª) 1.564 1.649 5,43 30.565 32.192 5,32
Milho grão 6.455 7.350 13,87 4.514.545 5.522.224 22,32
Soja 3.047 3.196 4,89 17.546.405 18.545.928 5,70
TOTaL __ __ __ 30.551.928 31.958.728 4,60

fonte: Emater/RS-Ascar.



Ventiladores centrífugos para 
silos e secadores de 1cv até 20cv

VENHAM CONHECER

NA DEMONSTRAÇÃO

ROVLER ESTÁ LANÇANDO 

NOVA MÁQUINA NA 

EXPOAGRO AFUBRA  2019

“SECADOR ROTATIVO PARA 

SECAGEM DE VEGETAIS”

– Caracol extrator de grãos para silos.
– Secadores de 60 e 100 sacas com caracol extrator de grãos 
– Secador rotativo para vegetais.

– Ventiladores centrífugos para silo-secador e secadores, com balanceamento eletrônico de rotores;
– Secadores desmontáveis de 15 sc, 30 sc, 45 sc, 60 sc e 100sc;
– Fornalhas sem fumaça de diversos tamanhos para silos e secadores;
– Limpador de grãos; 
– Roscas transportadoras normais e com pré-limpeza

Mudas
de Caqui
e Videiras
ViVeiro parceiro eMBrapa

Délcio E. Postay
(51)  3445.1103 • (51)  9.9698.6101 • (54)  9.9658.2940
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Estrada Morro das Baratas, 1230 • Alto Feliz-RS
viveiropostay@gmail.com

Viveiro PostayViveiro PostayCuias;
Carimbos;
Facas; e
Outros...

O casal Armando José e 
a esposa Lurdes Kroth, 
ambos com 67 anos, 
dedica-se à criação de 

peixes há mais de 15 anos no in-
terior do município de Segredo. 
Também trabalham com eles a 
filha Janete e o marido Felipe 
Siqueira. Neste ano, a família es-
pera tirar dos viveiros de 25 a 30 
toneladas de peixes, das quais 15 
toneladas só de tilápias. 

As outras espécies cultivadas 
são carpas, jundiá e traíra. O mo-
delo seguido na criação são o 
intensivo e o semi-intensivo. Os 
viveiros totalizam 3 hectares da 
propriedade de 15,7 hectares. O 
plantio de soja ocupa 9 hectares.  
Antes, plantavam tabaco e feijão.

O piscicultor conta que duran-
te a Semana Santa do ano pas-
sado não conseguiram preparar 
peixes suficientes para atender 
à demanda. Por esse motivo, 
aumentaram a produção de tilá-
pias para este ano. Calcula que o 
volume da espécie chegou a sete 
toneladas em 2018. Durante a 
Semana Santa, venderam cinco 
toneladas de peixes, das quais 
uma tonelada de filé de tilápias. 

Ainda fornecem filés de tilá-
pias para a Secretaria Municipal 
de Educação de Segredo. O pro-

PisCiCULTORes 
gaÚCHOs aDeReM à 

CRiaÇãO De TiLáPias, 
esTiMULaDOs PeLa 

MaiOR DeManDa e 
PeLO CResCiMenTO 
RáPiDO Da esPÉCie

PiScicUltURa

a favor da 
corrente

ClEONICE dE CaRValhO

Um sistema intensivo de 
criação de peixes vem 
sendo testado e disse-
minado pela Emater/

RS-Ascar. A maior preferência do 
consumidor pela tilápia é o prin-
cipal atrativo para os piscicultores 
investirem na criação da espécie 
mais produzida na piscicultura 
brasileira. “É uma carne branca, 
extremamente saborosa, e está 
sendo servida até na merenda 
escolar por não ter espinhas”, 
ressalta Adriano Dreher, técnico 
agropecuário e chefe do escritó-
rio da Emater/RS-Ascar no muni-
cípio de Sobradinho. Na região, 
ele acompanha 28 criadores de ti-
lápia e carpa. Os viveiros (açudes) 
ocupam cerca de 22 hectares.

“O mercado é extremamente 
positivo para a tilápia”, aponta 

Dreher. O Rio Grande do Sul com-
pra o peixe do Estado do Paraná 
para atender à demanda. A produ-
ção de tilápia também é mais uma 
alternativa para a diversificação da 
pequena propriedade. A atividade 
tem sido bem aceita junto aos jo-
vens agricultores. Atualmente, o 
modelo de criação mais utilizado 
é o de viveiros (açudes), mas tam-
bém pode ser feito em tanque-
-rede, caixa de água e em gaiolas. 

A maioria dos piscicultores ado-
ta o monocultivo de peixes. Segun-
do Dreher, há alguns experimentos 
com tilápia, carpa capim e jundiá. O 
manejo da tilápia é diferente do cul-
tivo de carpa. Em quatro ou cinco 
meses, a espécie já está pronta para 
ser despescada se a orientação in-
dicada para o sistema intensivo for 
seguida. A espécie cresce muito 
rápido, mas precisa ser alimentada 
três vezes ao dia e é sensível ao frio. 

Chefe do escritório da Emater/RS-
Ascar em Sobradinho, o técnico 
Adriano Dreher acompanha 28 
criadores de  tilápia e de carpa 

na região Centro-Serra, entre 
eles o produtor Armando Kroth, 

de Segredo, e salienta que o 
momento de mercado 

é muito bom para 
a atividade

“No frio ela estaciona, não aumen-
ta de tamanho”, acrescenta.

 Além de acompanhar os piscicul-
tores de Sobradinho e dos arredo-
res, o técnico coordena e monitora 
a parcela da Piscicultura no Espaço 
Casa da Emater na Expoagro Afu-
bra. Neste ano, o espaço do experi-
mento recebeu quatro tilápias por 
metro quadrado, o dobro do ano 
passado. Os alevinos de oito a dez 
centímetros (alevinões) foram colo-
cados no criatório em novembro de 
2018. Esse tipo de cultivo intensivo 
é o mesmo utilizado em outros es-
tados, como Paraná e Mato Grosso. 
O maior produtor nacional de tilá-
pias é o Paraná, com oferta de 123 
mil toneladas em 2018, de acordo 
com dados da Associação Brasileira 
de Piscicultura (Peixe BR). 

O custo para produzir é conside-
rado alto pelo técnico agropecuário 
da Emater. No sistema intensivo os 
gastos envolvem aeração artificial, 
com o objetivo de manter oxigênio 
na água; ração, adubação da água, 

energia elétrica e alevinos (em torno 
de R$ 0,40 a unidade). O maior valor 
é gasto com a ração específica para 
peixes. O uso de probiótico (bacté-
rias vivas) garante maior aprovei-
tamento da alimentação e diminui 
o volume de dejetos no viveiro. “A 
qualidade da água é fundamental 
para obter êxito na produção”, des-
taca. A presença de alga na água 
gera ôxigênio e alimento no viveiro. 

A expectativa do técnico da 
Emater é obter o dobro da pro-
dução no experimento que será 
demonstrado para os visitantes 
da Expoagro Afubra, em março de 
2019. O potencial de conversão 
pretendido é o de produzir um 
quilo de carne com um quilo de 
ração. Cada tilápia pesa em mé-
dia 750 gramas. No ano passado, 
os bem-te-vis pescaram parte da 
produção da parcela, contribuin-
do para uma queda de 17%. Neste 
ano, Dreher providenciou uma tela 
para proteger a criação e impedir a 
pescaria dos pássaros predadores.

Tem tilápia na merenda
TiLáPias PRODUZiDas 

PeLa faMíLia 
KROTH TaMbÉM sãO 
seRViDas a aLUnOs 

DO MUniCíPiO,
gaRanTinDO nOVO 
niCHO De MeRCaDO 

duto é servido na merenda dos 
estudantes do município. O ta-
manho de cada tilápia varia de 
meio quilo a um quilo. Também 
comercializam o pescado duas 
vezes por semana nas feiras ru-
rais do município vizinho de Ar-
roio do Tigre. Os peixes também 
são comprados na propriedade 
da família. Em 2017, inaugura-
ram uma agroindústria para pro-
cessar o pescado.

O preço recebido pelo qui-

A tilápia não é a espécie mais 
produzida no Estado, onde pre-
domina o cultivo de carpas, mas 
responde por mais de 50% do 
volume anual da piscicultura 
nacional. O cultivo de peixes no 
País chegou a 722.560 toneladas 
em 2018, de acordo com a Peixe 
BR. O setor piscicultor gaúcho 
produziu 23 mil toneladas em 
2018, com acréscimo de 4,5%, 
sendo 4,1 mil toneladas de tilá-
pias, 1,7 mil toneladas de espé-
cies nativas e 17,2 mil toneladas 
de outras espécies, que incluem 
as carpas, aponta a entidade.

Mais da metade

lo manteve-se entre R$ 12,00 e 
R$ 13,00 nos últimos três anos, 
conforme Kroth. Para este ano, 
acredita que deva variar entre 
R$ 12,00 e R$ 15,00. O quilo de 
filé de tilápia será vendido por 
R$ 30,00. O maior gasto é com a 
ração, cerca de R$ 5 mil por mês. 
Utilizam energia solar para dimi-
nuir os custos de produção, e os 
próximos investimentos serão 
em melhorias na agroindústria. 
(C.C.)
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esCaLaDa

anO  MiL TOneLaDas 
2014 578,8
2015 638,0
2016 640,5
2017 691,7
2018 722,5

fonte: Associação Brasileira de 
Piscicultura (Peixe BR)

PRODUçãO ANUAL DA 
PISCICULTURA BRASILEIRA

TiLaPiCULTURa

2017 2018 %
357.639 400.280 11,9%

fonte: Associação Brasileira de 
Piscicultura (Peixe BR).

PRODUçãO BRASILEIRA DE 
TILÁPIAS, EM TONELADAS

PisCiCULTURa
PRODUçãO BRASILEIRA DE PEIXES CULTIVADOS EM 2018

TOneLaDas Tilápia nativos Outros* Total 
Brasil 400.280 287.910 34.370 722.560 
Região Sul 160.900 7.300 30.400 198.600
Paraná 123.000 3.400   3.500 129.900
Santa Catarina 33.800 2.200   9.700 45.700
Rio Grande do Sul 4.100 1.700 17.200 23.000

fonte: Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR).



-  f i l m e s  e s t u f a ,  f i l m e  p a r a  s o l o ,
s a c o s  s e m i - h i d r o p ô n i c o s ,  

l o n a s  p a r a  s i l a g e m ,
s a c o s  p a r a  s i l a g e m  e n t r e  o u t r o s

-  a r c o s  d e  d i v e r s o s  t a m a n h o s
-  s i s t e m a s  d e  i r r i g a ç ã o

-  t e l a s  d e  s o m b r e a m e n t o
-  m á q u i n a s  e  i m p l e m e n t o s  a g r í c o l a s

Especialista em plástico
para a sua lavoura!
Plástico com preço direto de fábrica.
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MUDAS  FRUTÍFERAS - FLORESTAIS - NATIVAS - FLORÍFERAS  E  ORNAMENTAIS

BR 471, KM 156, s/n, interior  -  Santa Cruz do Sul (RS)  -  CEP: 96800-000
Facebook: https://pt-br.facebook.com/floriculturaeviveiroschvaickardt/

Fones: (51) 9.9656.9022  /  9.9710.4774
e-mail: viveiroschvackardt@hotmail.com

Planalto/Missões: Considerado o berço da 
erva-mate no Rio Grande do Sul. Participa-
ção ativa dos jesuítas desde a formação das 
reduções.

alto Uruguai: Tradicional produtor de erva-
-mate. Destaca-se pelo arranjo e pelo poten-
cial do parque industrial ervateiro.

Nordeste Gaúcho: Caracteriza-se por ino-
vação tecnológica, produtividade elevada 
dos ervais, investimento em pesquisa e tec-
nologia de cultivo. Forte organização asso-
ciativa na cadeia produtiva.

alto taquari: Caracterizado pelo tamanho 
da área e pela quantidade da produção, que 
chega a 60% do total produzido no Estado. 
Possui um numeroso parque fabril.

Vale do taquari: Tradicional e antigo pro-
dutor de erva-mate no Estado. Abriga a Ca-
pital Nacional do Chimarrão, Venâncio Aires. 
Fonte: Emater/RS-Ascar.

Novos ares na roda do mate
seTOR TRaDiCiOnaL 
enTRe Os gaÚCHOs  

bUsCa CaDa VeZ 
Mais inTegRaR 

esfORÇOs PaRa O 
DesenVOLViMenTO 

Da aTiViDaDe

BENNO BERNaRdO KIST 

Atuando com um produto 
tradicional do Sul do País e 
de países vizinhos, o setor 
da erva-mate busca meios 

de superar desafios, a partir de maior 
unificação do segmento, que busca 
uma proposta de desenvolvimento 
integrado e modernizado para as 
demandas atuais. Essa é a conversa 
presente nas rodas do mate entre os 
diversos elos da cadeia produtiva e 
de modo especial no Rio Grande do 
Sul, que, segundo o IBGE/PAM – Pro-
dução Agrícola Municipal, responde 
por quase metade da produção 
brasileira. Diversas ações vêm sendo 

Um setor em plena transformação
“Os preços nem sempre são aqueles 

que se espera, mas o certo é que se trata 
de uma atividade altamente viável e que 
oferece boas perspectivas”, avalia Alberto 
Tomelero, industrial do setor ervateiro em 
Santo Augusto e novo presidente do Institu-
to Brasileiro da Erva-mate (Ibramate), com 
sede em Ilópolis. Na sua opinião, o segmen-
to vai passar por uma transformação nos 
próximos anos, com aperfeiçoamento e 
profissionalização do produtor, que irá sair 
cada vez mais de uma situação de extrati-
vista para a de produtor profissional, tendo 
nesta atividade primária uma boa alterna-
tiva de renda para agricultura familiar.

O Estado, conforme suas observações, já 
mostra elevação de produtividade e de qua-
lidade com as ações desenvolvidas, onde se 
insere o programa estadual, e assim deve 
continuar. O Ibramate, que coordena a ca-
deia produtiva e integra instituições, está 
restabelecendo convênio de fomento, por 

eRVa-Mate

cisa acompanhar e compreender as 
mudanças dos tempos”, comenta 
Ilvandro. Diz que esse é um proces-
so contínuo e, no programa gaúcho 
em questão, já consolidado, pressu-
põe três bases: a técnico-científica, a 
organizacional e a produtiva. 

PLanOs Entram em pauta me-
lhorias em mudas, resgate e me-
lhoramento genético, transferência 
de tecnologia, onde a Emater/RS já 
atinge cerca de 1.500 produtores 
com boas práticas agrícolas por 
meio dos métodos de extensão 
rural, além de 145 trabalhadores 
de 120 indústrias já treinados em 
boas práticas de fabricação. O ob-
jetivo final é atingir a qualificação e 
a consequente valorização do pro-
duto, permitindo ampliar espaços 
no Brasil  e extrapolar fronteiras, 
considerando seu uso já em mais 
de 120 países. Atualmente, a expor-
tação brasileira, em maior parte rio-
-grandense, gira em torno de 35 mil 
toneladas de erva cancheada.

Entre as formas de alcançar 
mais qualidade, o técnico da Ema-
ter especifica a orientação de ado-
tar sistemas agroflorestais de culti-
vo, “onde a produção sob a sombra 
de outras espécies florestais torna-
-se ainda mais sustentável e gera-
dora de bebida mais qualificada 
quando o objetivo é o chimarrão”. 
Estes sistemas estarão em evidên-
cia na Expodireto Cotrijal, de 11 a 15 
de março, em Não-Me-Toque; e na 
Expoagro Afubra, de 26 a 28 de mar-
ço, em Rio Pardo, onde a erva-mate 
sempre tem espaço no incentivo à 
diversificação, diz o coordenador  
desta feira, Marco Dornelles. 

Ilvandro de Melo, da Emater em 
Passo Fundo, salienta que o apoio 
à erva-mate permite atingir outra 

grande meta: a de manter o jovem 
no campo, “o que se consegue 
com atividade familiar bem-con-
duzida, geradora de mão de obra 
em condições de trazer retorno 
econômico satisfatório e boa qua-
lidade de vida”.

empreendidas, com a integração de 
várias instituições e a renovação de 
expectativas.

“A ideia é envolver cada vez mais 
todos os agentes ligados neste pro-
pósito de juntos desenvolvermos o 
setor de forma estratégica e plane-
jada, com foco e objetivos comuns”, 
assinala Ilvandro Barreto de Melo, 
engenheiro agrônomo, assistente 
técnico regional na Emater/RS-As-
car em Passo Fundo, e coordenador 
técnico do Programa Gaúcho para 
Qualidade e Valorização da Erva-
-mate, que abrange os cinco polos 
produtivos no Estado, e do Fórum 
Florestal RS na Expodireto, em Não-
-Me-Toque. O evento programou 
painel setorial da cultura com o 
tema “Desenvolvimento e unifica-
ção do setor”, reforçando os papéis 
de cada segmento da cadeia pro-
dutiva ervateira para alcançar novos 
patamares na sua evolução.

“Uma cultura tradicional, com 
465 anos de história na América do 
Sul, desde o contato dos índios gua-
ranis com soldados espanhóis, pre-

Horizontes: nativa da América do Sul, a erva-mate vive ciclo de mudanças de manejo para assegurar renda

Os polos ervateiros
Fotos: Cássio Filter

meio da Secretaria de Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento Rural do Estado, 
para assim garantir recursos do Fundo de 
Desenvolvimento e Inovação da Cadeia 
Produtiva da Erva-mate (Fundomate) e 
reforçar ações em prol da atividade, como 
pesquisa, produção de mudas, incentivos 
ao produtores e cursos técnicos em par-
ceria com a Emater, com o objetivo de me-
lhorar a produção. “A meta é unir cada vez 
mais o setor e em conjunto divulgar os seus 
produtos”, resume Tomelero.

Ele verifica algum crescimento no consu-
mo junto a pessoas que ainda não tinham 
contato com os produtos do setor, indo além 
do tradicional chimarrão no Sul e valorizan-
do, por exemplo, o tererê, consumido gelado. 
Vê ainda potencial para entrada em mais es-
tados brasileiros e países, com outras formas 
de consumo e em função dos benefícios que 
oferece à saúde. O aumento na demanda 
de tererê é observado, também, por Álvaro 

Pompermayer, indutrial em Arvorezinha e 
presidente do Sindicato da Indústria do Mate 
no Rio Grande do Sul (Sindimate/RS). Isso 
ocorre, segundo ele, em especial nos dias 
de mais calor e junto aos mais jovens, para o 
qual o setor direciona maior divulgação, in-
clusive em escolas, por entender que se trata 
de “uma forma de vender um hábito saudá-
vel”. Além disso, confirma maior interesse do 
exterior, como a Europa, o que poderá signifi-
car novos negócios para a erva-mate.

Tudo isso é importante, conforme o di-
rigente industrial, pois é preciso equilibrar 
oferta maior com a procura. Pompermayer 
registra que o setor está se reequilibrando 
em função de dificuldades em anos recen-
tes, com a crise econômica que afetou de 
modo especial da classe média para baixo, 
onde se concentra o grande consumo do 
segmento, o que criou limitações nos pre-
ços e afetou o setor. Também houve cresci-
mento na industrialização e maior disputa 
pelo mesmo cliente. No entanto, ele nota 
que “parecem surgir novos ares, embo-
ra ainda tímidos, de melhorias na relação 
produtor-indústria-consumidor, o que, se 
concretizado, trará melhorias para todos”. 
E lembra ainda de ações da indústria para 
sempre evoluir em qualidade, a exemplo de 
adequações legais sanitárias. (BBK)
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Os eRVais DO RiO gRanDe
EVOLUçãO DE NúMEROS DA ERVA-MATE NO ESTADO (E PARTICIPAçãO EM % NO TOTAL NACIONAL)

anOs área – ha  Produção – t
1991 7.864 (76,0) 126.179 (75,8)
2001 40.045 (41,3) 252.045 (39,0)
2017 30.780 (40,6)  302.000 (48,8)

fonte: IBGE/PAM  -  elaboração: Fiergs/Sindimate-RS



GeStÃo

No controle 
da situação

PROgRaMa De
gesTãO sUsTenTáVeL 

bUsCa efiCiênCia  
e RenDa, e MiRa 

a sUCessãO 
nas PeQUenas 
PROPRieDaDes

CaRINa VENzO CaValhEIRO 
E TalINE SChNEIdER

A produção e a produtividade leiteira 
da propriedade da família Cassol, em 
São Domingos, dobraram nos últimos 
quatro anos. Em 2015, com 18 vacas 

em lactação, a família produziu 101,9 mil litros 
de leite, média de 4,1 mil litros por hectare, ge-
rando receita bruta de R$ 95,5 mil e média men-
sal de R$ R$ 7,9 mil. Já 2018 encerrou com um 
plantel de 26 vacas em lactação e uma produ-
ção de 202,8 mil litros, sendo 8,1 mil litros por 
hectare, totalizando renda bruta de R$ 253,6 
mil, ou seja, R$ 21,1 mil por mês.

A propriedade tem 37,5 hectares, sendo 4 
hectares para pastagens; 7 hectares de cultu-
ras anuais e 12 hectares de milho destinado à 
produção de silagem. A atividade leiteira é de-
senvolvida na propriedade há muitas décadas, 

mas em 2015, visando a sucessão familiar, foram 
realizados investimentos para ampliar as instala-
ções, aumentar o número de animais do plantel 
e reduzir a penosidade do trabalho familiar. 

De acordo com o jovem rural Joel Cassol, téc-
nico em agropecuária e filho do casal Domingos 
e Zelli, os principais fatores para o sucesso da 
propriedade foram a construção da sala de orde-
nha, o ajuste da dieta das vacas, de acordo com a 
produção de leite, a avaliação do escore corporal 
e o estágio reprodutivo dos animais. Além, é cla-
ro, da inclusão da família no Programa Estadual 
de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, 
garantindo a sucessão familiar. “Desde sempre, 
meus pais, junto com a Emater, me incentivaram 
a ficar na propriedade, e eu também sempre 

gostei de morar no interior e de estar ligado à 
agricultura”, comenta.

Para o extensionista e chefe do escritório mu-
nicipal da Emater/RS-Ascar de São Domingos, 
Henrique Guidini, o Programa de Gestão auxi-
lia a família com a anotação de todos os gastos 
dos custos e das receitas com a atividade leitei-
ra. “Dessa forma, com os dados obtidos, pode-
-se realizar investimentos pontuais e efetuar a 
comparação com os outros meses, melhorando 
assim a rentabilidade da atividade e o volume 
produzido”, ressalta. “O filho do casal é  o elo 
principal para os investimentos futuros na pro-
priedade, tornando a sucessão  familiar essen-
cial para o progresso das propriedades rurais e 
a viabilidade dos investimentos a longo prazo”.

Outro exemplo de sucesso é o 
conhecimento e a gestão que im-
pulsionaram a produção da família 
Hermes, na qual conciliar capacita-
ção técnica, lucratividade e redu-
ção da penosidade do trabalho é 
um dos fatores que fizeram o jovem 
Diego Fernando Hermes continu-
ar na produção de leite. Residente 
na localidade de Vila Palanque, 
interior do município de Venâncio 
Aires, o jovem de 23 anos é respon-
sável pelo fortalecimento da ativi-
dade leiteira na propriedade da fa-
mília, que conta com 7,74 hectares  
de área própria, adquirida por meio 
do Crédito Fundiário em 2003, e 7,5 
hectares de área arrendada, onde 
os Hermes cultivavam tabaco e 
mandioca e criavam gado de corte.

A diversificação da produção da 
propriedade foi discutida pelos pais 
Arno e Carmelita e pelo filho Diego 
no decorrer dos anos. “Tínhamos a 
intenção de que o Diego permane-
cesse na propriedade. Por isso, era 
importante uma atividade com a 
qual ele se identificasse”, lembra o 
patriarca, Arno. A produção de lei-
te da família Hermes iniciou-se em 
agosto de 2011, com a aquisição 
dos primeiros animais, sendo que 
no primeiro ano o rebanho era com-
posto por seis vacas, com média de 
produção de 2.162 litros mensais e 
12 litros por dia por animal. 

Para o desenvolvimento do po-
tencial que a atividade leiteira pos-

Muito campo para crescer

Conforme Joel Cassol, o primeiro investimento depois da decisão de ficar na propriedade foi 
a construção de um silo para armazenamento de grãos, o que garante qualidade ao produto 
armazenado e redução de custos, e se reflete em ganhos na produção. “Logo depois foi iniciada 
a construção do confinamento para as vacas, com sala de ordenha completa, e a aquisição de 
um gerador para caso de falta de energia. Também foi adquirido um trator maior, sempre com 
a orientação da Emater de São Domingo do Sul e dos técnicos da Cooperativa Santa Clara. O 
investimento total foi de cerca de R$ 300 mil”, explica o jovem produtor.

Sobre o Programa de Gestão, Joel afirma que as ações, de fácil operação, ajudam no con-
trole dos gastos da propriedade, e a geri-la da melhor forma possível. O resultado, na prática, 
é uma boa margem de lucro, a partir da qual é possível investir no que é necessário. “Tudo isso 
foi fundamental no incentivo para a sucessão familiar, porque, se tu não tem controle dos gas-
tos, tu não tem lucro, ou seja, tu não faz a propriedade funcionar”, frisa. “E o importante, para 
mim e para meus pais, é ver as receitas e as despesas, pensar só no que é realmente necessário 
investir para que funcione na propridade, tendo assim uma melhor qualidade de vida”. 

Para o extensionista da Emater/RS-Ascar e coordenador estadual do Programa, Célio Colle, 
esse resultado só reforça a importância da realização de um planejamento da propriedade, in-
ternalizado no plano de gestão. “Ou seja, as equipes da Emater/RS-Ascar visam planejar junto 
com a família a sucessão, os ajustes e/ou a mudança da matriz produtiva dos estabelecimentos 
com conhecimento, o que dará maior segurança na condução e na manutenção das atividades 
produtivas na propriedade”, assinala. 

Família tem mais clareza acerca dos gastos
A informática, a tecnologia e a internet proporcionam muitas ferramentas que estão ajudando a tomar 

melhores decisões. No meio rural, os extensionistas, com a utilização destas ferramentas, podem contar 
com uma série de aplicativos. Esses auxiliam em várias áreas, tais como previsão climática, cotações de 
commodities, adequação ao Código Florestal, identificação de pragas e doenças, recomendações de adu-
bação e calagem, entre outros. Visando auxiliar no trabalho dos extensionistas, a Emater/RS-Ascar criou 
um aplicativo para realizar uma análise econômica e um planejamento para os estabelecimentos rurais 
atendidos, o qual está em fase de teste e validação antes de ser aplicado a campo. 

A partir do diagnóstico, os extensionistas -– junto com a família – analisam os pontos fortes e fracos, elabo-
rando um Plano de Gestão, que é colocado em prática com as ações de Assistência Técnica e Extensão Rural 
e Social. No final de cada ano, os resultados de cada estabelecimento são avaliados e a equipe repactua 
junto à família. “Nossa avaliação é de que muitos estabelecimentos que se mostraram ineficientes no marco 
zero (diagnóstico) passaram a eficientes à medida em que a ferramenta indicou os problemas e as equipes 
municipais apresentaram as soluções”, afirma o extensionista Célio Colle, da Emater/RS-Ascar, coordenador 
estadual do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. “Com esse aplicativo, pretende-se me-
lhorar a coleta de informações, a geração de relatórios e de resultados. Com isso, gerar indicadores da evolu-
ção dos resultados econômicos, sociais e ambientais dos estabelecimentos rurais”.

E anuncia: “Em breve, o aplicativo auxiliará no atendimento das famílias que participam do programa. 
Essa ferramenta vai agilizar desde a coleta de dados até a avaliação dos resultados que, com o assessora-
mento constante das equipes de extensionistas, garantem conhecimento e mais renda para as famílias do 
meio rural”. Segundo ele, esse resultado só reforça a importância da realização de um planejamento da pro-
priedade, internalizado no plano de gestão. “As equipes da Emater/RS-Ascar visam planejar, junto com a fa-
mília, a sucessão, os ajustes e/ou a mudança da matriz produtiva dos estabelecimentos com conhecimento, 
o que dará maior segurança na condução e na manutenção das atividades produtivas na propriedade”, diz.

aplicativo da Emater/RS-ascar facilita a análise econômica de cada atividade

sui, a família focou na capacitação 
técnica e passou a integrar o Grupo 
do Leite de Mato Leitão e de Venân-
cio Aires. A proximidade da proprie-
dade da Família Hermes com os dois 
municípios proporcionou a partici-
pação nesses grupos, que, organiza-
dos pela Emater/RS-Ascar, visam a 
busca e a troca de informações entre 
os participantes e viabilizar a partici-
pação dos integrantes em cursos da 
área. Desde então, Diego já realizou 
cinco cursos voltados à atividade lei-
teira, sendo quatro promovidos nos 
Centros de Formação da Emater/
RS-Ascar de Montenegro e Teutônia 
e que abordaram temas como inse-
minação artificial, dieta para vacas 
leiteiras, melhoramento genético e 
bovinocultura de leite com foco no 
manejo do rebanho. 

O quinto curso foi organizado 
pela equipe do Escritório Municipal 
da Emater/RS-Ascar de Venâncio Ai-

res em 2018 e tinha como foco a ges-
tão das propriedades rurais, sendo 
destinado aos jovens do município. 
“Após o curso de gestão, comecei a 
organizar os dados da propriedade 
em planilhas de controle, que adap-
tei de acordo com a nossa neces-
sidade. Como tenho facilidade na 
área da informática, essa estratégia 
é ótima para o controle do rebanho 
e da produção”, comenta Diego. 

Em 2016, a família Hermes inte-
grou o Programa Gestão Sustentável 
da Agricultura Familiar, do Governo 
do Estado, o que passou a ser mais 
uma ferramenta de organização 
dos dados da propriedade rural. “O 
trabalho realizado pelo Programa 
de Gestão ajudou a família a orga-
nizar os dados e as informações que 
já existiam sobre as atividades da 
propriedade” explica o engenheiro 
agrícola da Emater/RS-Ascar, Diego 
Barden dos Santos. 

Atualmente, o rebanho da família Hermes é formado por 19 vacas, 
sendo 18 em lactação, oito novilhas e cinco terneiras. A produção de leite 
é desenvolvida em 13 hectares da propriedade, onde é realizado o cultivo 
da pastagem, a produção de silagem e a sala de ordenha. A alimentação 
do rebanho é realizada em sistema de pastoreio rotativo nos 18 pique-
tes em que a pastagem está dividida. Entre as espécies cultivadas estão 
milheto, Tifton e Capim BRS Kurumi no verão e azevém no inverno, bem 
como silagem e ração produzida em casa.

Com a dedicação da família, os resultados começaram a surgir. Hoje, 
a média de produção por mês é de 14.150 litros, sendo 26 litros por vaca 
por dia. Sobre o futuro da atividade, Diego é otimista. “Optamos pela pro-
dução de leite porque foi a que melhor se enquadrou na área que tínha-
mos disponível na propriedade. Acredito que a produção de leite possui 
um bom mercado e tende a melhorar”, avalia. Além da renda do leite, no 
último ano a comercialização de silagem excedente da propriedade pro-
porcionou à família uma fonte alternativa de renda.

Por meio do registro dos custos de produção e do valor obtido com a 
venda do produto para a cooperativa, a família observa os resultados 
positivos. “Se compararmos o valor obtido com a venda da produção 
dos últimos sete meses, de julho de 2018 a janeiro de 2019, já supera o 
valor de todo o ano agrícola anterior, que foi de julho de 2017 a junho de 
2018”, salienta Diego.

O extensionista da Emater/RS-Ascar, Diego Barden dos Santos, des-
taca ainda a organização da família. “Além do controle dos custos e do 
manejo do rebanho, a família Hermes possui um sistema de trabalho em 
que se revezam na atividade nos fins de semana. Assim, a cada 15 dias 
um deles tem folga no trabalho com os animais”, observa.

Resultados que animam

Família Hermes reserva 13 hectares da propriedade em Vila Palanque 
ao gado leiteiro, com o cultivo de pastagem e a produção de silagem 

Diego Hermes (com o laptop) e os pais Arno e Carmelita, em Venâncio 
Aires, recebem visita do engenheiro agrícola Diego Barden dos Santos

Seu Domingos e dona Zelli 
Cassol com o filho Joel, em 

São Domingos: família obteve 
incremento de renda graças 

ao salto na produtividade do 
rebanho leiteiro da propriedade

Silo para armazenar os grãos 
produzidos na propriedade 

foi uma das primeiras 
intervenções sugeridas por 

Joel aos seus pais
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inTeRneT HOje É 
UM MeCanisMO 

TãO ViTaL QUanTO 
as feRRaMenTas 

TRaDiCiOnais 
UsaDas na 
PRODUÇãO

ClEITON EVaNdRO dOS SaNTOS

A imagem do produtor sain-
do para a roça com a en-
xada no ombro nas pro-
priedades da agricultura 

familiar do Rio Grande do Sul está 
ficando no passado. Atualmente, 
ela dá lugar à versão que se resu-
me a um smartphone na palma da 
mão, pelo qual o agricultor acessa 
via satélite as informações em tem-
po real sobre sistemas de manejo, 
preços, disponibilidade e entrega 
de insumos, comportamento do 
mercado e do clima, e tira dúvidas 
variadas acerca de seus cultivos.

O aparelho também armazena 
aplicativos e planilhas que aju-

dam nas informações sobre as 
culturas e suas etapas, a comer-
cialização, o cálculo de custos, his-
tórico do clima na área, o controle 
da irrigação até o mapeamento de 
produtividades e das análises de 
solo, testes para identificar a de-
ficiência nutricional das plantas, 
entre outros exemplos. Em tem-
pos nos quais a agropecuária em-
presarial entra na fase 4.0 e no big 
data, com uso em escala da inteli-
gência artificial, máquinas opera-
das com controle remoto e diag-
nósticos por drones, as pequenas 
propriedades lançam mão de re-
cursos tecnológicos mais simples 
dos quais dispõem e abrem novas 
portas para o mundo.

No campo, o acesso à Internet 
nem sempre é fácil, mas sistemas 
de transmissão via satélite ofere-
cidos por valores razoáveis, onde 
às vezes não há sequer sinal de 
telefone, têm facilitado a comuni-
cação dos agricultores. Usada de 
forma racional, a rede global de 
dados deixa de ser passatempo e 
se torna ferramenta importante 
no agronegócio.

Este é o caso da família Purper, 
de Lajeado, no Vale do Taquari, 
que recebe acompanhamen-
to dos técnicos Andréia Tonin e 
Cláudio Boone, da Emater/RS. 
Há quatro anos, Marcos Purper, 
que produz e vende hortifruti-
granjeiros na feira municipal, foi 
convencido por um cliente a levar 
o negócio também ao mundo vir-
tual. E não se arrepende. Filho de 
Marcos, Mailor, de 19 anos, cuida 
do site www.hortapurper.com.br , 
da página no Facebook e do per-
fil no Instagran. “Além de vender, 
publicamos fotos da propriedade 
para o cliente ver onde e como 
são produzidos os alimentos que 
adquire”, explica Mailor.

Quando começou a quitanda 
virtual em 2015, a Granja Purper 
tinha dois clientes por semana. 
Agora, são em média 10 clientes, 
o que representa cerca de 5% das 
vendas. Essas pessoas não com-

pram na feira ou na propriedade 
por falta de tempo e recebem em 
casa ou no trabalho um kit de 
frutas e verduras. Um kit comple-
to, entre três opções, varia de R$ 
40,00 a R$ 100,00, mais a taxa de 
entrega, de R$ 7,00. O cliente pode 
formar sua própria lista na home 
page e pagar com cartão de crédi-
to. “É seguro para quem compra e 
para quem vende”, justifica Mailor.

O objetivo é agregar novos 
consumidores. A Granja Purper 
produz, vende e revende hortali-
ças e frutas, convencionais e orgâ-
nicas, além de produtos diversos 
de granja, como mel, queijos, ra-
paduras e ovos. A página é atua-
lizada diariamente com preços e 
produtos disponíveis e a entrega 
é agendada no endereço e no ho-
rário fornecidos pelo cliente, e os 
produtos saem direto da horta. 

OPeRaÇÕes Embora seja uma 
inovação importante, o uso da in-
ternet na rotina da Granja Purper, 
que fica no Bairro São Bento, não 
é novo. Parte das operações com 
os bancos é feita de forma ele-
trônica, bem como a aquisição 
de sementes, mudas e insumos. 
Afora isso, a busca de informações 
sobre determinados produtos, 
fornecedores e manejos de frutas 
e hortaliças é constante.

O mundo na 
palma da mão
coNectaDoS

Família Purper, de Lajeado, 
aproveitou o ambiente de 

internet para divulgar a sua 
produção de hortigranjeiros e 

incrementou os negócios

Fotos: Arquivo familiar

Em Lajeado, outra iniciativa com apoio da Emater/RS caminha 
para ter na internet uma ferramenta de vendas. A Organização de 
Controle Social (OCS) Orgânicos do Vale espera ter num futuro próxi-
mo o seu próprio site. leandro lange, membro do grupo de seis agri-
cultores que têm declaração de produção orgânica em Lajeado, Cru-
zeiro do Sul e Forquetinha, e que deve receber mais dois integrantes, 
explica que o novo passo faz parte da estratégia de vendas. 

Isso acontecerá após o grupo obter nível de certificação que confe-
re um selo e permite venda ao atacado. Atualmente, há venda direta 
ao consumidor na propriedade e nas feiras rurais. Tanto para se co-
municar com os técnicos da Emater/RS como para trocar informações 
no grupo, a OCS tem como ferramenta principal o Whatsapp, aplicati-
vo de conversação pela internet. 

“Trocamos muitas informações, mas também usamos para ven-
das de hortigranjeiros e compra de insumos”, diz Lange, que é músico 
e técnico em prótese dentária, mas se apaixonou pela agricultura or-
gânica e se tornou referência no Vale do Taquari.

Ele também usa a internet para buscar novidades sobre manejos, 
adubação, irrigação em sites especializados e ver as experiências de 
outros sistemas de produção, como controle de pragas e fertilização. 
Suas vendas, além das feiras, são feitas por Whatsapp ou Facebook. “A 
demanda é pequena, mas crescente. Trata-se de um público diferente, 
mais jovem, preocupado com saúde e bem-estar, com o meio ambiente, 
bastante conectado à internet e que prefere alimentos sem agrotóxicos, 
mas não tem tempo para ir à feira”, resume.

Cláudio Boone, da Emater/RS, frisa que são experiências que têm 
mostrado resultado e que tendem a ser copiadas. “O produtor está 
cada dia mais conectado com as tendências, com os recursos que a in-
ternet proporciona e como isso pode lhe favorecer, não só para produzir 
e reduzir custos, mas também para tornar mais eficiente a sua comer-
cialização e obter lucro”, diz. (CES)

Clic Orgânicos

A oportunidade de comer-
cializar flores recém-
-colhidas em datas es-
peciais, a exemplo do 

Dia das Mães e do Dia de Finados, 
levou a agricultora Maria Carvalho, 
do Passo do Moura, em Cachoeira 
do Sul, a entrar no mundo dos 
aplicativos móveis. Acostumada a 
usar suas redes sociais para rece-
ber encomendas de hortigranjei-
ros, rosas e outras flores que pro-
duz, Maria agora usa o aplicativo 
PhenoGlad Mobile em seu smar-

Flores para todoscoNectaDoS

aPLiCaTiVO Da 
UfsM Dá sUPORTe 
à DiVeRsifiCaÇãO 
COM fLORes PaRa 

fORTaLeCeR a 
eCOnOMia na 
agRiCULTURa 

faMiLiaR na RegiãO 
CenTRaL 

tphone para orientar-se na produ-
ção dos gladíolos, conhecidos na 
região como “palma” ou “palma-
-de-Santa-Rita”.

Ela dirige uma das quatro pe-
quenas propriedades que inte-

gram a terceira fase do Projeto 
Flores para Todos, em Cachoeira 
do Sul, sob orientação do técnico 
agrícola Silvio Wilhelm, do escritó-
rio local da Emater/RS. O projeto 
ocorre em 10 municípios da Re-
gião Central gaúcha e cerca de 30 
propriedades, numa parceria da 
Emater/RS com a Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM), que 
desenvolveu o aplicativo.

O modelo matemático que bai-
xou na internet e está instalado em 
seu smartphone permite que pro-
grame o plantio dos bulbos e iden-
tifique cada etapa e tratamento 
até a data prevista para a colheita. 
“Com base na época da colheita, 
programamos todas as outras eta-
pas”, resume Nereu Streck, pro-
fessor da UFSM e coordenador do 
projeto. As flores são todas comer-

Nereu Streck

Aplicativo fornece orientações diversas sobre a produção de gladíolos

EXPOaGRO
O PhenoGlad Mobile terá 

um espaço de destaque no 
estande dinâmico da Emater/
RS durante a Expoagro Afu-
bra, nos dias 26, 27 e 28 de 
março, em Rio Pardo.

 

ONdE BaIXaR
PhenoGlad Mobile
http://coral.ufsm.br/pheno-
glad/index.php/downloads
Simanihot Mobile
http://w3.ufsm.br/simanihot/
index.php/o-software

PáGINaS úTEIS
www.emater.tche.br
www.hortapurper.com.br
www.editoragazeta.com.br 
www.irga.rs.gov.br
www.farsul.org.br
www.fetagrs.org.br
www.al.rs.gov.br 
www.embrapa.br
www.ufsm.br
www.afubra.com.br

aPlICaTIVOS 
GRaTUITOS
A Embrapa oferece uma série 
de aplicativos gratuitos para 
agricultura e pecuária. O link 
de acesso para quem usa 
sistema Android é:
https://play.google.com/store/
apps/developer?id=Embrapa

QUEM USa 
SISTEMa IOS:
https://itunes.apple.com/
br/developer/embrapa/
id922604501?l=en

cializadas na Feira Livre Municipal, 
mas a meta é, no futuro, abastecer 
floriculturas, casas de eventos e 
supermercados. 

No município, 10 famílias já 
participaram do projeto e algumas 
seguem plantando gladíolos de 
forma independente. “Precisamos 
consolidar essa iniciativa e ter aces-
so a uma câmara fria, que permita 
a conservação das flores, tornando 
possível programar o plantio de 
gladíolos para atender a casamen-
tos e formaturas. Seria o passo se-
guinte”, explica Wilhelm. Para o Dia 
das Mães, Maria Carvalho plantou 
200 gladíolos. No total, cerca de 
1.000 foram cultivados nesta etapa 
em Cachoeira do Sul. “Ainda preci-
samos criar o hábito de as pessoas 
comprarem flores fora destas épo-
cas”, explica a agricultora. (CES)
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Otimismo marca início

da colheita no Estado
Página 4

grãos Produzir mais por área,

a aposta da atividade
Páginas 12 a 14

erva-mate Assistência técnica é

vital, diz Covatti Filho
Página 21

secretaria

PASTAGEM DE INVERNO

QUanDO sE aPROXiMa O OUTOnO, É CHEgaDa a HORa 

DE agiLiZaR a PREPaRaÇãO Das PROPRiEDaDEs 

RURais gaúCHas PaRa O PERíODO DO invERnO. 

O CUiDaDO É ainDa MaiOR na PECUáRia LEiTEiRa, 

na QUaL a OfERTa DE bOas PasTagEns É sinôniMO 

DE PRODUTiviDaDE E, CLaRO, DE REnDa. aLÉM DissO, 

O sOLO TaMbÉM agRaDECE. E RETRibUi. Páginas 8 E 9.

Pasto
é renda

ESPECIAL

IRRIGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CATUÍPE, NA rEgIãO DE IjUÍ, 

DECIDIU QUE ErA HOrA DE SE LIVrAr DA ANgÚSTIA 

DECOrrENTE DA AMEAÇA DE ESTIAgENS. A SOLUÇãO 

PASSArIA PELO INVESTIMENTO EM SISTEMAS DE 

IrrIgAÇãO. HOjE, QUASE 200 HECTArES SãO 

IrrIgADOS, bENEfICIANDO AS MAIS VArIADAS 

PrODUÇÕES. É O MAIOr ÍNDICE DE PrOjETOS DE 

IrrIgAÇãO NO ESTADO, COM gArANTIA DE ágUA 

QUE TrANSfOrMA AS PrOPrIEDADES E, CLArO, 

A VIDA DOS AgrICULTOrES. PágINAS 6 E 7

Fábrica
de chuva

Jovem de Canguçu faz

do campo o seu lugar
PágINA 4

SUCESSÃO Gado à sombra agrega 

renda em Santa Maria
PágINA 8

PECUÁRIA O futuro está no interior

em Cerro Grande do Sul
PágINA 10
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ESPECIAL: PECuárIA fAmILIAr

o preço elevado dos grãos e a falta de uma sucessão rural planejada 

fazem com que, em algumas regiões do rio grande do sul, a pecuária 

em pequenas e médias propriedades perca  espaço para as plantações 

PágInAS 12 A 15

 A lavoura 
avança sobre a 

mangueira

A cidade que é a 

Capital da Lavanda 
página 6

Turismo A história dos primos 

que viraram sócios
página 8

agroindúsTria Aplicativo para saber o 

melhor dia de plantio
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A tecnologia que muda 

a vida de quem produz
Página 08

LEITE Vem aí uma safra de 

resultados bem doces
Página 10

CITRICULTURA Quando a soja faz as 

vezes de uma hortaliça
Página  12

ALImEnTAção

ROTAÇÃO DE CULTURAS

aPesar dos Preços Pouco convidativos 

nos últimos anos, cultivos de inverno são 

considerados fundamentais também Para 

que a safra de verão transcorra com mais 

tranquilidade. as oPções de Plantio são várias, 

e entre elas consta o trigo. Páginas 4 e 5

Para esperar 

o inverno editoragazeta.com.br
comercial@editoragazeta.com.br
(51) 3715 7963  e  3715 7964

ANUNCIE
CONOSCO!

A Expoagro Afubra é a vitrine tecnológica da pequena propriedade.
E o sucesso dessas tecnologias no campo você vê no Jornal da Emater.

TIaGO Bald

Quando pensamos na 
citricultura, a primeira 
imagem que nos vem à 
cabeça é a de laranjas e 

bergamotas bem amarelas, doces 
e prontas para o consumo. Mas no 
Vale do Caí, para além das frutas já 
citadas, muitos agricultores têm 
investido no cultivo de lima ácida 
da variedade Tahiti, também cha-
mado de limão Tahiti. Conhecido 
por ser o “limão da caipirinha”, o 
fruto tem despertado o interesse 
por ter boa produtividade, regula-
ridade no que diz respeito à produ-
ção, facilidade de manejo e preços 
compensadores.

Não é por acaso que a área 
plantada de limão Tahiti no Esta-
do já chega a 600 hectares, sendo 
450 deles concentrados no Vale do 
Caí. “Na região, são 350 produtores 
que cultivam, juntos, mais de nove 
mil toneladas do fruto”, comenta o 
assistente técnico regional em Sis-
tema de Produção Vegetal da Ema-
ter/RS-Ascar, Derli Bonine. Os nú-
meros praticamente dobraram nos 
últimos anos e estão relacionados 
ao aumento do consumo (na culi-
nária, em cosméticos e na medicina 
alternativa) e também pelo fato de 
o Estado de São Paulo – principal 
produtor nacional – estar exportan-
do a fruta para outros países, o que 
enxuga o mercado interno.

Produtor de limão desde sem-

Luizinho e Maria Lizete com o neto Vicente: o limão assegura boa receita

fRUticUltURa

Não tem nada de azedo
CULTiVO De LiMãO 

TaHiTi TORna-se 
aLTeRnaTiVa PaRa 

PRODUTORes DO VaLe 
DO Caí, QUe VeeM a 

DeManDa aUMenTaR 
a CaDa anO

Hoje, a área total plantada é de cerca de 50 hectares que, juntos, ren-
dem anualmente 900 toneladas de limões, com mercado garantido. E 
como a produção é durante o ano inteiro, com picos no inverno, o preço 
da caixa de 25 quilos ao agricultor, dependendo da época do ano, pode 
variar de R$ 8,00 a R$ 110,00. “Nesse sentido, não pode haver fruta me-
lhor para produzir” sorri Luisinho Liell. Ele explica que um pomar bonito 
não se “constrói” do dia para a noite. “Foi muito erro e acerto, participa-
ção em cursos, e a consciência da necessidade de se estar presente no 
pomar diariamente”, observa, explicando que suas plantas são trata-
das naturalmente, com calda bordalesa e extrato pirolenhoso.

 Sobre o manejo, Derli Bonine comenta que é menos complicado do 
que o das bergamoteiras, por exemplo, por exigir menos tratamento. 
“Importante é observar as podas, as adubações regulares e a colheita em 
períodos adequados, já que o mercado rejeita frutos que não sejam ver-
des”, frisa. Ainda assim, o técnico lembra os “aventureiros” que podem se 
empolgar com o preço pago ao agricultor sobre a necessidade de se diver-
sificar a produção, o que garante a estabilidade e a compensação entre 
as cultivares. “E se houver um aumento grande no número de pomares, 
inevitavelmente ocorrerá redução no valor pago ao agricultor”, pondera.

Manejo é bastante simples

A diversificação é o que é possível encontrar no pomar do citri-
cultor evandro Leite, da localidade de Angico, em São Sebastião 
do Caí. Em meio a bergamoteiras e laranjeiras, quatro hectares 
de limão Tahiti têm destaque pela produtividade, pela garantia 
de mercado (e pelas folhas verdes e viçosas). Para ele, enquanto 
outras frutas sofrem com os preços baixos pagos ao produtor – 
num comparativo, as caixas de 25 quilos de laranjas alcançam no 
máximo R$ 13,00 – o limão vive um momento “favorável”. “Nas 
últimas semanas, o preço está fixado em R$ 40,00”, comenta. Bo-
nine completa dizendo ser esta outra vantagem: a de que o preço 
mínimo pago ao agricultor tem se mantido alto.

Ainda é cedo para se estabelecer quais serão os caminhos da-
qui para a frente ou mesmo como reagiria o mercado caso outros 
agricultores resolvessem investir no limão Tahiti. O que se sabe, 
atualmente é que, com manejo adequado, atenção ao pomar e 
respeito ao ciclo da fruta – especialmente à floração, que inicia em 
setembro/outubro –, é possível ter renda e qualidade de vida. “É 
claro que nem sempre é fácil. Já houve uma série de frustrações. 
Mas hoje não podemos nos queixar”, frisa.

Garantia de mercado é atrativo

pre, como diz, o agricultor José 
Luís Liell, da localidade de Morro 
Tico-Tico, em Bom Princípio, pas-
sou a investir mais fortemente na 
variedade Tahiti há cerca de 25 
anos. “Na verdade, tínhamos um 
pomar de citros e tivemos muitas 
perdas por doenças, como o can-
cro, que atacava as laranjas”, re-

corda. Foi após a implantação de 
500 mudas em cerca de um hecta-
re de área que Luisinho – como é 
conhecido – percebeu o potencial 
da fruta. “De lá para cá, fomos in-
vestindo e aumentando o pomar”, 
explica a esposa Maria Lizete Liell, 
que acompanha o marido nas ati-
vidades diárias.
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Uma questão de respeito
nO Mês Da MULHeR, 

eMaTeR/Rs-asCaR 
LanÇa COMPROMissO 

De aÇÕes COM O 
MOViMenTO “eLes 

POR eLas” e esTiMULa 
O engajaMenTO

TalINE SChNEIdER

No intuito de combater as 
desigualdades de gêne-
ro, buscando continua-
mente romper com as 

barreiras institucionais, de forma 
a evitar a violência, o assédio e a 
discriminação das mulheres, a 
Emater/RS-Ascar aderiu ao movi-
mento ElesPorElas (HeForShe) no 
final de 2018. E neste mês, na vés-
pera do Dia Internacional da Mu-
lher, comemorado em 8 de março, 
a Instituição lançou o Termo de 
Referência da Emater/RS-Ascar, 
que norteará, em linhas gerais, o 
desenvolvimento de ações insti-
tucionais que cooperam para a 
autonomia, a promoção, a eman-
cipação e a organização das mu-
lheres, tanto internamente como 
em relação aos assessorados e às 
parcerias estabelecidas.

Dessa forma, a Instituição – que 
atualmente emprega 2.131 pes-

soas, sendo 1.169 homens e 962 
mulheres, ou seja, 46% do corpo 
funcional é feminino – assumiu 
o compromisso com a causa da 
equidade de gênero, propondo-
-se articular adesões individuais, 
evidenciando homens e mulhe-
res líderes de setores estratégi-
cos da política, da economia, da 
cultura e da sociedade; promover 
atividades de mobilização do mo-
vimento em municípios, empre-
sas, universidades, associações 
e clubes com foco no empodera-
mento das mulheres; desenvolver 
ações que levem à eliminação do 
machismo e de outras formas de 
discriminação e violência; revelar 
experiências concretas e novas 
práticas de igualdade de gênero 
e empoderamento das mulheres, 
bem como estimulando o debate 
público sobre tais temáticas.

Para a diretora administrativa 
da Emater/RS, Silvana Dalmás, a 
Instituição está alicerçada num 

viés social, reconhecida pelo tra-
balho que desenvolve com milha-
res de famílias em todo o Estado, 
como a defesa e a garantia de di-
reitos, além da inclusão social e 
produtiva dos assistidos. Por isso, 
o propósito requer o compromis-
so de tratar a questão de gênero 
internamente, entre colegas e na 

sociedade como um todo. “Sou 
mulher, sou feminista, sou pro-
fissional. Sou filha, esposa e mãe. 
Sou pelo respeito, pela igualdade, 
pela reciprocidade e pela empatia 
entre homens e mulheres”, frisa. 
“Como diretora da Emater, estou 
tendo a oportunidade de traba-
lhar este tema na Instituição.” 

De caráter global e lançado pela ONU, o Eles por Elas é um movi-
mento que une esforços das mulheres e dos homens na abordagem 
da equidade de gênero, reunindo ambos os sexos para o benefício 
de todas e todos. O movimento também inclui identidades de gêne-
ro além das definições de sexo, levando em conta que gênero não é 
binário e que a igualdade deve ser construída para todas as pessoas, 
independentemente de sexo, gênero, raça, etnia ou classe social.

O movimento Eles por Elas

Silvana Dalmás refere que o feminismo não é a defesa unilateral das 
mulheres. “É bem mais amplo. Dialoga com o novo modelo de socie-
dade que todos nós, homens e mulheres, queremos. Está presente na 
relação de pai para filha, filho para mãe, de marido para esposa, de 
amigo para amiga, de colega para colega. É garantir as mesmas opor-
tunidades, respeito e igualdade, direitos comuns a qualquer cidadão”, 
ressalta. “Convido em especial os homens para que sejam Eles Por Elas. 
Adote o movimento e pratique ações no seu cotidiano. Juntos, teremos 
a oportunidade de nos tornarmos melhores enquanto cidadãos e ainda 
estampar mais esta marca para a nossa Emater”.

O engenheiro agrônomo Francisco Manteze, coordenador de Coope-
rativismo da Emater/RS-Ascar, afirma que a participação dos homens 
é essencial nessa caminhada, para ter relações de trabalho e pessoais 
com mais respeito às diferenças, buscando a superação das barreiras 
que impedem as mulheres de atingir todo o seu potencial. “Por isso a 
Emater aderiu ao movimento Eles Por Elas, com o objetivo de engajar 
homens e meninos na busca de novas relações de gênero, combatendo 
atitudes e comportamentos machistas. Vamos todos juntos construir, 
com a nossa prática diária, no ambiente que nos cerca, uma sociedade 
com equidade de gênero entre homens e mulheres”.Lançamento do Termo ocorreu na véspera do Dia Internacional da Mulher

Uma forma de superar barreiras

jORnaL Da eMaTeR
A agricultura familiar em destaque –

Parceria entre a Emater-RS/Ascar 

e a Editora Gazeta

EXPEDIENTE
eMaTeR-Rs/asCaR

Covatti Filho
Secretário de Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural 
Iberê de Mesquita Orsi

Presidente da Emater/RS e 
Superintendente Geral da Ascar

lino Moura 
Diretor Técnico da Emater/RS e 

Superintendente Técnico da Ascar
Silvana dalmás

Diretora Administrativa da 
Emater/RS e Superintendente 

Administrativa da Ascar
Raquel aguiar 

Gerente de Comunicação 

da Emater/RS-Ascar

Rua Ramiro Barcelos, 1.224 
CEP 96.810-900, Santa Cruz do Sul (RS)

Telefone: 0 55 (xx) 51 3715 7940
Fax: 0 55 (xx) 51 3715 7944

E-mail: redacao@editoragazeta.com.br
Site: editoragazeta.com.br 

Editor: Romar Rudolfo Beling
Conteúdo: Equipe de jornalistas da 

Editora Gazeta – Benno Bernardo Kist, 
Cleiton Evandro dos Santos, Cleonice de 

Carvalho e Romar Rudolfo Beling
Projeto gráfico e diagramação: 

Márcio Oliveira Machado
arte de capa: Márcio Oliveira Machado

arte-final, tabelas e gráficos: 
Sadraque Lenz Veiga

Comercial: Jerusa Assmann
Marketing: Gabriela Kaempf da Silva, 

Janaína Langbecker 
e Suzi Montano

distribuição: Bruno Gabe Moreira
Impressão: Gráfica da Gazeta do Sul, 

Santa Cruz do Sul (RS)
Tiragem: 8 mil exemplares.

Distribuição dirigida.

É permitida a reprodução 
de informações deste jornal, 

desde que citada a fonte.

Santa Cruz do Sul, março de 2019.

COLabORaRaM 
nesTa eDiÇãO:

Taline Schneider, Marcela Buzatto, 
Rejane Paludo, Carina Venzo 
Cavalheiro, Vanessa almeida 

de Moraes, Tiago Bald, 
adriane Bertoglio Rodrigues,

Rogério Fernandes e andreia Calistro.

1514 JORNAL DA 
EMATER

MARÇO DE 2019

JORNAL DA 
EMATER
MARÇO DE 2019



TalINE SChNEIdER

Neste ano, a Emater/RS-Ascar volta a inte-
grar a Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). En-
tão, nada melhor do que uma conversa 

com o novo titular da pasta, Covatti Filho. Mas an-
tes vamos conhecer um pouco mais do secretário. 
O jovem de apenas 31 anos é deputado federal, 
reeleito pelo segundo mandato. Licenciou-se do 
cargo na Câmara dos Deputados para assumir 
uma das principais secretarias do governo Edu-
ardo Leite. Covatti Filho é natural de Frederico 
Westphalen, filho da deputada estadual Silvana 
Covatti e do ex-deputado federal Vilson Covatti. 

Na Câmara dos Deputados, Covatti Filho foi 
o parlamentar gaúcho que mais apresentou 
projetos na área da agricultura e da pecuária no 
mandato 2015-2018, entre eles a modernização 
do crédito rural (PL 10499/2018). Também pre-
sidiu a Comissão de Finanças e Tributação e foi 
coordenador de Política Agrícola da Frente Par-
lamentar da Agropecuária (FPA). Filiado ao PP, 
presidiu a Juventude Progressista Gaúcha por 

quatro anos. Tem propostas que dificultam a en-
trada de produtos importados, determinando 
limite máximo de resíduos de agrotóxicos nos 
alimentos importados (PL 8892/2017) e estabe-
lecendo restrições nas importações de produtos 
que não observem normas e padrões de prote-
ção ao meio ambiente, compatíveis com a legis-
lação brasileira (PL 9988/2018).

Para Covatti Filho, não se deve colocar agri-
cultores em lados opostos tendo como base o 
tamanho da propriedade, pois ambos são vi-
tais para a economia local, para o ambiente e 
para o desenvolvimento regional e estadual. 
“O agricultor familiar, que ocupa a expressiva 
maioria dos estabelecimentos rurais no Rio 
Grande do Sul, contribui muito para o desen-
volvimento do campo e a produção de ali-
mentos”, frisa. “De outra parte, o agronegócio 
tem papel fundamental na produção de com-
modities, na geração de uma cadeia gigantes-
ca de valor”. Conforme ele, é o agronegócio 
que gera divisas ao Brasil e que tem contribu-
ído para uma balança comercial equilibrada. 
“Penso que temos de conciliar as políticas pú-

blicas para atender a todos os segmentos de 
nossa agricultura”, salienta.

Em relação às principais pautas a serem de-
finidas para a agricultura familiar, o titular da 
SEAPDR afirma que serão mantidas, fortaleci-
das e aprimoradas as políticas de Estado que já 
existem. “Sabemos da importância da assistên-
cia técnica e da extensão rural e social prestada 
pelo Estado para os agricultores por meio do 
convênio com a Emater, mas entendemos que 
podemos fazer ainda mais”, ressalta. “Também 
queremos incentivar a legalização de agroin-
dústrias com novo modelo de adesão ao Siste-
ma Unificado Estadual de Atenção à Sanidade 
Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno 
Porte (Susaf-RS). Queremos mais municípios ap-
tos a legalizar os empreendimentos.” 

O secretário menciona a importância do Pro-
grama de Gestão Sustentável da Agricultura Fa-
miliar, que tem a capacidade de dar ao agricul-
tor nova visão sobre a propriedade, melhorando 
processos e gerando mais renda. “Temos uma 
série de programas em execução, e vamos con-
tinuar trabalhando com eles”, afirma.

GoVeRNo

Os planos de 
Covatti Filho

Em suas primeiras manifestações 
como secretário da Agricultura, 

Covatti Filho ressaltou a 
relevância da assistência 

técnica e da extensão rural para 
o excelente desempenho da 

agricultura e da pecuária

COVaTTi fiLHO 
assUMe a seCReTaRia 

Da agRiCULTURa, 
e eMaTeR/Rs-asCaR 

VOLTa a inTegRaR 
essa PasTa DO 

gOVeRnO DO esTaDO

Nessa gestão, Covatti Filho anuncia que serão mantidos e absorvidos os cinco departamentos da extinta 
Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), dando continuidade e fortalecendo 
suas ações. “Acredito que temos, por exemplo, condições de ampliar a parceria com o governo federal, bus-
cando mais recursos para aplicar no campo. Vamos manter nosso gabinete aberto para receber as entida-
des representativas do setor, dialogar e buscar, em conjunto, melhorar nossas políticas públicas”, frisa. 

Ele também quer que o agricultor gaúcho fique tranquilo, pois a missão é criar melhores condições para 
que se produza mais e melhor. “Como afirmei, as políticas públicas já existentes de Estado continuarão, com 
o objetivo sempre de buscar resultados para o produtor rural e para o Estado. Estamos avaliando com nosso 
quadro técnico outras ações a serem implantadas”, comenta. 

E em relação à parceria com a Emater, o secretário é taxativo ao afirmar que a instituição tem papel 
primordial no apoio aos agricultores. “Vamos manter o convênio, porque a empresa é o braço do Estado na 
assistência técnica e na extensão rural, uma atividade de que não podemos prescindir. Estamos começando 
nossa gestão e avaliando que melhorias poderemos implementar”, assegura.

“Emater tem papel primordial no Estado”

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini
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