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Projeto que tem a ParticiPação da 
emater/rs-ascar vai maPear o Potencial 
de cultivo do lúPulo no estado, insumo 

emPregado na fabricação de cerveja.  
seis ProPriedades de cinco municíPios 

sediam as Primeiras ações, ao longo 
de um ano, Para a observação do 

comPortamento da Planta.Páginas 12 e 13
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EDITORIAIS

O ano de 2020 vai entrar para a história 
como um ano desafiador... De muitas 
dificuldades em função da pandemia, 
mas também de muita superação e 

criatividade. No caso específico do agronegócio 
gaúcho, onde tivemos um ano de trabalho in-
tenso e de enfrentamento das dificuldades, com 
estiagem, enchente, geada, gafanhotos, agora 
temos alguns bons motivos para comemorar: a 
previsão da maior safra de grãos de verão da his-
tória do Rio Grande, o fim da vacinação contra a 
febre aftosa no Estado, a celebração dos 50 anos 
do Parque de Exposições Assis Brasil e a manu-
tenção da nossa querida Expointer, em novo for-
mato e em nova data.

Depois de muitos debates com as entidades 
promotoras, se chegou a uma proposta que con-
templasse a todos, respeitando os protocolos 
de saúde e o distanciamento social: a Expoin-
ter Digital 2020. Sem público, a feira aconteceu 
de 26 de setembro a 4 de outubro, em formato 

híbrido: presencial e virtual. Entre os principais 
eventos estiveram o Freio de Ouro, a final do Cam-
peonato de Equinos Árabes Domados do Pampa 
2020 e o Congresso Nacional de Laço Comprido 
da Raça Quarto de Milha.

E a feira virtual aconteceu através da transmis-
são ao vivo de todos estes eventos, que ocorre-
ram no parque, além de outras programações. 
E em quatro canais: Canal Expointer, Canal da 
Pecuária, Canal do Agro e Canal de Shows. O pú-
blico pôde assistir notícias, debates, entrevistas, 
provas técnicas, leilões, shows, exibição de ma-
quinário, além de salas de negociação e canais 
diretos com os expositores para a geração de ne-
gócios no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mun-
do. Em 2019, a feira atingiu a marca de R$ 2,7 bi-
lhões em vendas, 17,37% a mais do que em 2018.

A agricultura familiar, sempre um destaque 
na Expointer, e que em 2019 registrou aumento de 
13,51% nas vendas, passando dos R$ 4,5 milhões, 
também se fez presente física e virtualmente, com 

venda de produtos online e através de WhatsApp 
e drive-thru. Os 420 mil visitantes que estiveram 
no Parque de Exposições em 2019, 13% a mais do 
que em 2018, e tantos outros que puderam partici-
par virtualmente neste ano, acompanharam tudo 
o que acontecia na feira através da Plataforma 
Digital da Expointer 2020 e celebraram junto este 
momento tão importante do agro gaúcho e do 
parque, que completa 50 anos.

Em uma edição que marcou a história, a feira 
encerrou as atividades em 2020 contabilizando 
187 mil visualizações pelo site oficial. Já a plata-
forma de negócios Expointer Digital – Máquinas 
Agrícolas, contabilizou mais de 70 mil acessos de 
todo o Brasil, além de 38 países. O legado desta 
edição é permanente. Mesmo em meio à pande-
mia, a participação foi positiva, foram 1.019 ani-
mais de 18 raças diferentes expostos. Já a agri-
cultura familiar, utilizando o sistema drive thru, 
chegou próximo dos 10% do total comercializa-
do em 2019.

Tradicionalmente durante a Expointer é 
lançada uma edição do Jornal da Ema-
ter, em parceria com a editora gazeta. 
Neste ano, diante da pandemia da Co-

vid-19, quarentena e isolamento social, se faz 
necessária uma adaptação ao “novo normal”. 
Então, o maior evento do agronegócio da Amé-
rica Latina teve de ser transferido e modificado 
e, consequentemente, o lançamento desta 19ª 
edição acompanhou o calendário.

Este é um projeto inédito no Rio Grande do 
Sul. Pela primeira vez a Emater/RS-Ascar este-
ve presente de forma totalmente online, para 
nos adaptarmos à Expointer Digital 2020 e le-
varmos, mesmo à distância, aos públicos as-
sessorados pela Instituição e àqueles que cos-
tumam visitar o nosso espaço todos os anos, 
informações técnicas e sociais, em consonân-
cia com a proposta da feira deste ano, que teve 
como foco o fortalecimento dos processos de 
comercialização, negócios e geração de renda.  

Também viabilizamos a comunicação com o 
público de todo o país, que teve a oportunida-
de de nos acompanhar em tempo real ao longo 

de todos os dias da feira, de 26 de setembro a 
4 de outubro. Para isso, foram preparados 15 
eventos virtuais de temas variados, em parce-
ria com a Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), 
que contemplaram os interesses dos agriculto-
res assessorados, como agroindústria familiar, 
bioinsumos, juventude rural e inclusão digi-
tal, mercados institucionais e cooperativismo, 
olivicultura e pecanicultura, política agrícola 
e crédito rural, povos e comunidades tradi-
cionais, rastreabilidade de produtos vegetais, 
saneamento básico, segurança e soberania ali-
mentar e segurança do trabalhador rural. 

As transmissões foram realizadas todos os 
dias, através do canal do Programa Rio Gran-
de Rural da Emater/RS-Ascar no Youtube e 
na página da Instituição no Facebook, além 
do Canal Agro da Expointer Digital 2020.  Em 
cada evento, além de nossos extensionistas, 
tivemos a participação de técnicos e autori-
dades para abordagem dos temas. Contamos 
com a participação de especialistas de várias 
partes do Rio Grande do Sul e do país, para le-

var conhecimento de qualidade aos trabalha-
dores do campo. 

Mas, apesar da adaptação ao novo normal, 
a mídia impressa se mantém inalterada e de 
mesma qualidade; por isso, temos aqui mais 
uma edição do Jornal da Emater, que traz um 
pouco dessa adaptação nos serviços de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) 
diante da pandemia; a nova forma de contrata-
ção da Instituição com a Seapdr, que garantirá 
os serviços de Aters gratuitos e com qualidade; 
a estimativa da Safra de Verão 2020/2021; a 
Feira Virtual da Agricultura Familiar (Fevaf) e o 
Estado livre de aftosa. Além de outros diversos 
assuntos, como a Semana da Água, a Semana 
da Alimentação, o 1º Concurso Virtual de Arte-
sanato de Lã Ovina, o projeto para produção de 
lúpulo no Estado; a educação e a defesa sanitá-
ria animal; o aumento da oferta de pastagem; e 
a horta de um casal com deficiência.

Que todos façam uma boa leitura, e que 
possam ter vivenciado uma boa experiência 
neste modelo inédito de Expointer!

Uma boa reta final de 2020 para todos!

Presencial e digital, uma nova Expointer

Para o novo normal, a Expointer digital

Covatti Filho 
Secretário da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural

Geraldo Sandri  
Presidente da Emater/RS e 
superintendente-geral da Ascar
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Com o objetivo de se tornar a empresa referência em Boro no Brasil, a Sulboro foi criada 
em 2001. Próxima de completar 20 anos, nosso foco é o setor agrícola e nosso objetivo 

é fazer com que os produtores do Brasil conheçam e aprovem nosso produto.

É um produto nobre e diferenciado
especialmente desenvolvido para a agricultura.

Maior concentração de Boro 20,5%

Maior solubilidade 9,5 % P S

Ph neutro

Sódio na formulação

Baixa lixiviação

Melhor absorção e transporte
na planta

Compatível com herbicidas/
inseticidas

Maior produtividade e mais
qualidade em diversas culturas

Representante no RS - José Cechet: 55 999.645.193
51.3019.0895 | comercial@sulboro.com.br

        /SulboroAumentandoaProdutividade/ | www.sulboro.com.br

Sulboro, sua melhor opção em Boro.
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DAS 17H ÀS 19H

outubro
de  202026  a 29

A edição deste
ano do YAMI será

on-line!

Estamos felizes
em ver você mais uma vez!



feira virtual torna-
se alternativa Para 
a geração de renda 

e Para o escoamento 
da Produção 

na agricultura 
familiar

Os produtores rurais também podem contar com um canal exclu-
sivo e gratuito para comunicar sobre possíveis perdas de alimentos 
ocasionadas por problemas na comercialização em função da pan-
demia da Covid-19. O acesso ao número de contato feito por meio de 
WhatsApp, disponibilizado pela Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo (SAF), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), está disponível dentro da plataforma digital da 
Feira Virtual da Agricultura Familiar (Fevaf).

O atendimento do Disque Perdas será iniciado automaticamente 
com o envio de perguntas essenciais para que a situação de cada 
agricultor familiar seja analisada individualmente. Lembrando que 
o novo serviço é nacional e não exclusivo da Fevaf; portanto, os agri-
cultores também podem utilizá-lo mesmo sem serem cadastrados 
na plataforma da Feira Virtual pelo (61) 9 9873 3519.

Disque Perdas

TalinE SChnEiDEr

Depois que começou a 
pandemia, a gente teve 
mais clientes novos co-
nhecendo e comprando 

os nossos produtos e as vendas 
aumentaram mais de 50%”, afirma 
Roberto Parisotto, proprietário da 
Agroindústria Família Parisotto, de 
Bento Gonçalves, que produz mas-
sas, molhos e biscoitos, e é umas 
das mais de 900 cadastradas na 
Feira Virtual da Agricultura Familiar 
(Fevaf) da Emater/RS-Ascar, man-
tida em parceria com a Secretaria 
Estadual de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Embora a feira do produtor no 
município, que é o principal pon-
to de venda da família, tenha sido 
retomada aos sábados à tarde, a 
família continua com as entregas a 

Apesar dos contratempos 
acarretados pela pandemia, 

produtores de diferentes regiões 
gaúchas estão comercializando 
seus produtos em feiras virtuais 
e através de aplicativos e outras 

ferramentas digitais

nEgÓcIOS

a feira em um 
novo normal

domicílio. “Valeu essa ideia, o esfor-
ço que a equipe da Emater fez foi de 
grande valia. Acho que se não fosse 
essa iniciativa as agroindústrias es-
tariam penando. A nossa não pode 
se queixar. Apesar de ter começa-
do há pouco tempo, teve grande 
importância essa ajuda”, avalia 
Parisotto, ao lembrar que também 
aperfeiçoaram a divulgação do em-
preendimento no Facebook. 

O produtor de morango em 
cultivo protegido Daniel Santos 
Castilhos, na localidade de Capão 
Penso, em Cambará do Sul, já vinha 
realizando a venda da produção 
três vezes por semana diretamente 
ao consumidor e em alguns mer-
cados. Mas com a recomendação 
de isolamento social devido à Co-
vid-19 e à menor circulação de pes-

“

soas, a procura também diminuiu. 
“Só que, com a divulgação nas 
nossas redes sociais e da iniciativa 
da Emater de elaborar um informe 
virtual com a oferta de produtos da 
agricultura familiar, mais o cadastro 
na Fevaf, pudemos aumentar em 
cerca de 30% as vendas de moran-
go”, comemora Castilhos. 

Desde meados de abril, mais de 
900 empreendimentos de agroin-
dústrias, cooperativas e agriculto-
res familiares do Rio Grande do Sul 
estão cadastrados na Feira Virtual 
da Agricultura Familiar (Fevaf), dis-
ponível em https://bit.ly/2Xtlndl, 
e que conta com mais de 90 mil vi-
sualizações. O objetivo do hotsite, 
e aplicativo já baixado por mais de 
200 pessoas, é aproximar produto-
res e consumidores, favorecendo o 

escoamento da produção por meio 
desse atendimento virtual, em espe-
cial neste período de quarentena e 
de isolamento por conta da pande-
mia do novo coronavírus (Covid-19). 

A bacharel em administração e 
jovem rural Thaísa Wesner Marque-
zan conta que o jornal de sua cida-
de, Santa Maria, encontrou o seu 
contato por meio da Fevaf para 
realizar uma entrevista e que essa 
divulgação alavancou a procura e 
as vendas da T&M Alimentos Sau-
dáveis. “Ao meu ver, o que vende 
mesmo é o que a pessoa olha. Eu 
só vendo mesmo porque posto 
nas redes sociais todos os dias fo-
tos dos nossos produtos. Seria le-
gal se a página conseguisse bolar 
um espaço para imagem e breves 
informações”, sugere Thaísa. 
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TECNOLOGIA PARA HORTAS
E POMARES MAIS PRODUTIVOS.

Quer conhecer essa tecnologia de perto? Consulte uma concessionária LS Tractor.

TRATORES
DESENVOLVIDOS PARA
A HORTIFRUTICULTURA:

Transmissões com 12, 24, 32
e até 40 velocidades.

Eixo dianteiro com tecnologia 
LS (excelente vão livre e 
menor raio de giro).

Três opções de rotação
na tomada de força.

Menor consumo de
combustível.

Modelos de 65 CV com
cabine original de fábrica.

A LS  TRAC TOR É  UMA D IV ISÃO DA

L S  Tr a c t o r  -  a  m a r c a  d e  t r a t o r e s  q u e  m a i s  c r e s c e  n o  B r a s i l

“O produto precisa ser vendido, sair do campo 
e chegar à mesa do consumidor, e a Feira Virtual 
possibilita que a cidade saiba mais sobre os pro-
dutos oferecidos pelas agroindústrias familiares 
do nosso Estado”, explica o secretário estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr), Covatti Filho.

A plataforma da Feira Virtual foi idealizada e cons-
truída pelas gerências Técnica (GET) e de Tecnologia 
da Informação (GTI) da Emater/RS-Ascar, em parceria 
com a Seapdr. “Nela estão sendo cadastradas agroin-
dústrias que integram o Programa Estadual de Agroin-
dústrias Familiares (Peaf), agricultores familiares com 
DAP e cooperativas com DAP jurídica que têm produ-
ção para vender diretamente ao consumidor”, enfatiza 
o presidente da Emater/RS, Geraldo Sandri. 

A gerente técnica adjunta, Luana Machado, ex-
plica que a plataforma tem por objetivo conectar 
consumidores a produtores. “O consumidor entra 
na plataforma e pesquisa o nome da agroindústria, 
município e/ou o produto, para encontrar o número 
de contato, que será feito por telefone ou WhatsApp 
disponibilizados na plataforma digital”. No portal 
também são apresentadas dicas de alimentação e 
de prevenção e enfrentamento à Covid-19, além do 
acesso ao Disque Perdas do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Interessados em oferecer seus produtos devem 
entrar em contato com o Escritório da Emater/RS-
-Ascar de sua cidade para preencher o formulário. 
Encontre o endereço, telefone e e-mail de cada escri-
tório em https://bit.ly/2yU7FuJ.

Conexão direta entre produtor e consumidor



emater estima  
a segunda maior 

safra da história, 
com destaque 

Para a soja, cuja 
Produção Pode 

avançar 68,8%

gRãOS

Vem mais uma 
supersafra

Soja
Área: 6 milhões ha (+1,6%)
Produção: 18,9 milhões t (+68,8%)
Produtividade: 3,1 t/ha (+65,6%)

mIlho
Área: 786,9 mil ha (+4,7%)
Produção: 5,9 milhões t (+43%)
Produtividade: 7,5 ton/ha (+34,8%)

arroz
Área: 967,4 mil ha (+1,7%)
Produção: 7,5 milhões t (-2,1%)
Produtividade: 7,8 t/ha (-3,9%)

FEIjão PrImEIra SaFra
Área: 37,3 mil ha (+0,8%)
Produção: 64,5 mil t (+19%)
Produtividade: 1,7 t/ha (+17,6%)

mIlho SIlaGEm
Área: 356,8 mil ha (+0,7%)
Produção: 12,9 milhões t (+43%)
Produtividade: 36,2 t/ha (+41,6%)

Estimativa para Safra 
2020/2021 e variação em 
relação ao ano anterior

Em coletiva de imprensa 
virtual, a estimativa de safra 

de grãos para o Rio Grande do 
Sul foi anunciada pela Emater 
e pela Seapdr, com excelentes 
perspectivas para o novo ciclo

TalinE SChnEiDEr

Depois de uma severa estia-
gem, a agricultura gaúcha 
se recupera e a primeira 
Estimativa da Safra de Ve-

rão 2020/2021 da Emater/RS-Ascar 
indica a segunda maior safra da 
história. Em uma área total de 7,8 
milhões de hectares (1,8% superior 
ao ano anterior), deverá haver uma 
produção 40,2% maior que a safra 
passada, atingindo 32,5 milhões de 
toneladas dos principais grãos de 
verão (soja, milho, arroz e feijão). A 
maior safra do Estado foi a de 2017, 
com mais de 33,6 milhões de tone-
ladas de grãos colhidos. 

Devido à pandemia e ao isola-
mento social, os dados foram di-
vulgados em coletiva de imprensa 
virtual no início de dezembro. O 
evento contou com a participação 
do secretário de Agricultura, Pecuá-
ria e Desenvolvimento Rural, Covat-
ti Filho; do presidente da Emater/

RS, Geraldo Sandri; e de mais de 
110 participantes, que acompa-
nharam o lançamento por meio da 
transmissão simultânea no Face-
book e no canal do Youtube do Rio 
Grande Rural da Emater/RS-Ascar. 

Sandri destacou que a coletiva 
tradicionalmente sempre é feita 
com Café da Manhã para a Impren-
sa, com lideranças e autoridades, 
sempre na terça-feira da semana 
da Expointer. “Evento que neste 
ano também terá sua primeira 
edição digital, com algumas ativi-
dades presenciais com os devidos 
cuidados necessários”, frisou. 

De acordo com o levantamento, 
a soja tem a expectativa de maior 
aumento na produção (68,8%) e 
na produtividade (65,7%) em rela-
ção à última safra, possibilitando 
uma colheita de cerca de 19 mi-
lhões de toneladas, sendo 3,1 ton/
ha, em uma área de 6 milhões de 
hectares, apenas 1,6% maior que 
no ano anterior. 

Segundo o diretor técnico da 
Emater/RS, Alencar Rugeri, os da-
dos apresentados foram coletados 
de 7 a 21 de agosto. “É importante 
ressaltar que eles estão baseados 
na tendência apresentada pelas 
produtividades médias municipais 
registradas ao longo dos últimos 10 
anos. E, por isso, estão muito acima 
do resultado obtido na última safra, 
que foi prejudicada pela estiagem”. 

Conforme Covatti, essa é uma 
grande notícia que chega em um 

momento de muita expectativa so-
bre como será a retomada das ativi-
dades no Estado. “Nossos produto-
res sofreram muito com a estiagem 
neste ano, e logo na sequência veio 
a pandemia, causando ainda mais 
problemas. Com a expectativa de 
uma safra recorde, sentimos que 
este verão trará o estímulo neces-
sário para que os nossos produto-
res possam recuperar suas forças 
e continuar construindo um Rio 
Grande mais forte”.

lEITE

O segredo está no pasto
qualidade da 

Pastagem tem sido 
determinante 

Para o eXcelente 
desemPenho  

da Pecuária  
leiteira gaúcha

Carina VEnzO CaValhEirO

A qualidade da pastagem 
e o tempo de pastejo dos 
animais nos piquetes têm 
influência na nutrição 

dos animais e na produtividade do 
rebanho leiteiro. A possível fome 
sentida pelos animais foi o tema da 
Segunda Web Reunião do Coletivo 
do Leite realizada em agosto, nos 
canais oficiais da Emater/RS-Ascar 
no Facebook e no Youtube. A web 
reunião teve a mediação do exten-
sionista rural Agropecuário Diego 
Baden dos Santos.

Na oportunidade, o extensinista 
rural agropecuário Vivairo Zago, da 
Emater/RS-Ascar, destacou que a 
ausência de alimentação dos ani-
mais por um período a partir de 
quatro horas, quando não se for-
nece microorganismos para o ru-
mem, já caracteriza fome em uma 
vaca. Outro fator citado foi a qua-
lidade da pastagem e o tempo de 
pastejo. “A grande causa é a falta 
de quantidade de alimento, espe-
cialmente a pastagem, pois a vaca 
é um ruminante e o seu principal 
alimento é a pastagem de quali-
dade. Outro fator que contribui é o 
pouco tempo de pastejo e a baixa 
qualidade da pastagem. Às vezes, 
a pastagem é abundante, mas não 
tem qualidade nutricional”, obser-
vou o extensionista, que também 
destacou que uma vaca vai ingerir, 
em média, de 10% a 12% do seu 
peso vivo em massa verde. 

Em seguida, o extensionista 
rural agropecuário Clari Pierezan 
Pereira mencionou que a pasta-
gem tem potencial para suprir as 
necessidades para a produção de 
uma determinada quantidade de 
leite. “Não existe pasto milagroso. 
Mas nós queremos que os produ-
tores aproveitem a sua pastagem 
e o potencial que essas pastagens 
têm para a produção de leite. A 
partir daí, o que não é possível os 
animais tirarem de nutrientes das 
pastagens é importante o produtor 
complementar com outros alimen-
tos. Os pastos que se dispõe nas 
propriedades, de forma geral, têm 
qualidade, mas alguns são mais 
adaptados à produção de leite”.

O manejo das pastagens permite 
que produtores aumentem renda

Alimentação farta e de qualidade garante alto rendimento das matrizes

vale do sol O produtor de leite 
Rosmar Kretzmann, do município 
de Vale do Sol, explicou que utiliza 
na sua propriedade rural o Sistema 
Voisin e está implantando o Sistema 
Silvipastoril. São 45 piquetes de pas-
tagens, nos quais são utilizados dois 
diariamente, e 25 piquetes noturnos, 
em tamanho menor. “À noite as vacas 
comem menos, mas ainda assim se 
alimentam”, observou. Na proprie-
dade são utilizadas pastagens pere-
nes, como tífiton, aruana e jigs, entre 

outras, com sobressemeadura no 
inverno com aveia e azevém, para a 
alimentação do rebanho. 

Com isso, o produtor relata que 
reduziu os custos com sementes e 
utilização da mão-de-obra, menor 
degradação do solo e vazio forra-
geiro quase nulo, além de oferta 
constante de água nos piquetes. “O 
mais importante de tudo é o ma-
nejo das pastagens. Sem o manejo 
adequado, a pastagem acaba se 
degradando e surgem as ervas da-

ninhas. Acredito que qualquer pas-
tagem é boa, desde que seja bem 
manejada”, frisou o produtor.

Kretzmann também destacou 
que com a implantação dos siste-
mas de produção e o manejo das 
pastagens melhorou a sanidade 
do rebanho, reduziu o uso de me-
dicamento nos animais, e verificou 
menor incidência de parasitas e 
menos descarte de leite. “Minha 
visão é de não explorar o potencial 
produtivo das vacas, mas sim o das 
pastagens. Tenho uma produção 
mais sustentável e reduzo os custos 
de produção”, concluiu.

A web reunião está permanen-
temente disponibilizada  para visu-
alização no canal do Programa Rio 
Grande Rural da Emater/RS-Ascar 
no Youtube. A atividade foi pro-
movida pela Emater/RS-Ascar, por 
meio do Grupo Coletivo do Leite, 
em parceria com a Secretaria Esta-
dual de Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural (Seapdr).
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A Sabiá 
Coberturas Agrícolas 
produz filmes agrícolas 
para diversos cultivos. 
Nosso catálogo conta com 
amplos produtos do ramo 
agrícola como telas de 
sombreamento, 
telas anti-granizo, 
arcos galvanizados de 
diferentes espessuras, 
calhas para plantio, slabs, 
mulching, mangueiras 
de gotejamento, e outros 
acessórios para 
montagem de estufas. www.sabiacoberturasagriculas.com.br



ágUA

líquido e certo

Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, a cam-
panha da Semana da Água foi predominante online, e entre as ativi-
dades previstas esteve um webinar sobre Abastecimento de Água no 
Meio Rural – Um desafio a ser enfrentado, no dia 1º de outubro, das 
14 horas às 15h30.

O webinar teve apresentação de duas experiências relacionadas 
à proteção da água e da garantia do abastecimento com qualida-
de e quantidade. 
Uma é a experiên-
cia do município 
de Sinimbu, cuja 
extensionista na 
época, Paula Sa-
brina Mallmann, 
atualmente no 
Municipal de Vera 
Cruz, articulou 
a criação de um 
Programa Munici-
pal para Proteção 
de Nascentes. A 
outra experiência 
é de Chiapetta, 
conduzida pelo extensionista Dhonata Santo Rigo, que articulou 
com o Conselho Municipal de Saúde destinar recursos para inves-
tir em estações de tratamento de água de poços, com uso de sal 
de cozinha, através do fenômeno da hidrólise, descontaminando 
a água. Também houve relato de uma agricultura beneficiária 
desta experiência em Chiapetta.

WEBinar

Mais informações 
pelas redes sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/semanadaaguars
Instagram: https://www.instagram.com/semanadaaguars/
Twitter: https://twitter.com/semanadaaguars
@semanadaaguars

Grupos, como o de Chiapetta, 
voltam-se à proteção de 
nascentes, e as ações de 

conservação das águas nas 
bacias hidrográficas promovem 

uma relação harmônica entre 
proteção ambiental e usos 

múltiplos da água

semana da água 
destacou os usos 

fundamentais 
durante Pandemia 

da covid-19 e 
orientou sobre a 

Proteção de fontes 

aDrianE BErTOGliO rODriGUES 

Cuide da Água. Comparti-
lhe saúde”. Este é o tema 
da Semana da Água 2020, 
que aconteceu de 25 de 

setembro a 3 de outubro. Coorde-
nada pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária Ambiental 
(Abes), a 27ª Semana Interameri-
cana e a 20ª Semana Estadual da 
Água (@semanadaaguars) tiveram 
o envolvimento de várias entida-
des, como a Emater/RS-Ascar, con-
veniada à Secretaria Estadual de 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (Seapdr).

O tema está conectado a esse 
momento de crise global e de saú-
de, em que a água tem importân-
cia fundamental na higiene e na 
saúde da população. Segundo Ga-
briel Katz, extensionista da Gerên-
cia Técnica da Emater/RS-Ascar, 
“as semanas promovem a reflexão 
sobre esse contexto de respeito 
e consciência da importância de 

preservar e cuidar desse principal 
recurso para a vida no planeta, 
que é a água”.

Foco de atuação da Emater/RS-
-Ascar ao longo de toda a sua his-
tória, a proteção de nascentes e as 
ações de conservação das águas 
nas bacias hidrográficas promo-
vem uma relação harmônica entre 
proteção ambiental e usos múlti-
plos da água, envolvendo governo 
do Estado, prefeituras, secretarias 
estaduais e municipais de Saúde e 
Meio Ambiente, comitês de bacias 
hidrográficas, sindicatos, conselhos 
municipais de saúde e clubes, entre 
outras entidades.

O trabalho da Emater/RS-Ascar 
vinculado à água abrange orienta-
ção às famílias sobre os cuidados 
no abastecimento, através de pro-
teção de nascentes, a necessida-
de de manutenção da vegetação, 
mantendo as Áreas de Proteção 
Permanente (APPs), e os cuida-
dos com as legislações ambien-
tais, que interferem diretamente 

na qualidade da água disponível 
nas propriedades e nas comuni-
dades. Nesse sentido, Katz des-
taca o cuidado com o solo, que 

também beneficia a qualidade da 
água, pois permite a infiltração 
dela até o lençol freático, abaste-
cendo rios e riachos.

Tratamento alternativo qualifica água 
consumida no interior de Chiapetta
A qualidade da água que 

muitas famílias de agri-
cultores consomem e 
com que abastecem suas 

propriedades é considerada gra-
ve. Isso porque o meio rural tem 
dificuldades no abastecimento e, 
principalmente, no tratamento 
da água consumida pelas famí-
lias. Essa é a realidade bastante 
presente no meio rural em todo o 
país, e em Chiapetta, no interior do 
Rio Grande do Sul, não é diferente.

Distante 465 km de Porto Alegre, 
Chiapetta está localizada numa re-
gião que envolve 1/3 da população 
gaúcha. Lá, desde o final de 2017, a 
partir da sensibilização do Conse-
lho Municipal de Saúde e do Poder 
Público sobre essa realidade, foi 
realizado um seminário que reuniu 
todas as associações de água do 
município. Entre os encaminha-
mentos, coube à Administração 
Municipal, com o apoio da Emater/
RS-Ascar, buscar alternativas para 
qualificar a água consumida pelas 
famílias no meio rural.

O extensionista Dhonathã Rigo, 
da Emater/RS-Ascar de Chiapetta, 
recorda que algumas experiências 
exitosas foram visitadas durante 
o ano de 2018, envolvendo a pro-
teção de poços artesianos, outra 
situação crítica encontrada no 
meio rural, com lixo, entulho, falta 
de manutenção, estruturas aber-
tas com acesso de animais, poços 
perfurados perto de esterqueiras. 
“Enfim, uma série de problemas 
ambientais que comprometiam 
a qualidade da água”, avalia, ao 
citar ainda as análises da água 
pelo Sistema de Informação da 
Vigilância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano (Siságua), 
nos últimos quatro anos, que con-
firmaram que 50% das amostras 
tinham grau de contaminação por 
coliformes, total e fecais, tornando 
a água dos poços imprópria para a 
saúde e o consumo.

beneficiários
A definição do local desse pro-

jeto piloto, cujo sistema de trata-
mento utiliza sal de cozinha, teve 
como critério beneficiar uma es-
cola do campo. Distante 12 km da 
sede do município, foi escolhida a 

Rigo explica que o projeto prevê 
ainda uma série de investimentos 
na proteção de poços, considerado 
ponto de Área de Proteção Perma-
nente (APP), como cercamento do 
local e proteção com concreto usi-
nado na boca do poço, atendendo 
a uma orientação dos órgãos de 

saúde, além de uma série de contri-
buições para qualificar o consumo 
das famílias rurais.

“Nesse primeiro momento, 
podemos afirmar que melhorou 
a qualidade da água consumida 
pelas famílias e pela escola. Ne-
nhuma análise deu problema de 

contaminação por coliformes, mas 
o resultado maior se dará ao longo 
dos anos, pois a partir dessa expe-
riência, e com todo o envolvimento 
do trabalho de Aters em torno da 
melhoria da qualidade da água no 
interior, estamos difundindo a téc-
nica”, avalia o extensionista. 

comunidade do Reassentamento 
Nova Conquista, que possui escola 
do Campo Haydê Chiapetta, cujo 
poço artesiano abastece, além dos 
50 alunos da escola, outras 15 fa-
mílias da localidade.

A estrutura piloto dessa tecno-
logia alternativa de tratamento da 
água foi inaugurada em 2019. O sis-
tema usa sal de cozinha como um 
elemento químico, transformando 
o cloreto de sódio em hipoclorito 
de sódio, o ingrediente ativo da 
água sanitária, desinfetante ampla-
mente disponível no mundo.

Instalado na propriedade da 
família Fortuna, o projeto piloto 
foi aprovado pelos usuários, com 
relatos positivos da diretora Ilma 
Estopiglia, de famílias envolvidas 
e alunos. Diferente de outros me-
canismos de tratamento de água 
com clorador, por exemplo, a ma-
nutenção desse sistema é simples, 
pois o sal é colocado no equipa-
mento a cada 15 dias para fazer a 
hidrólise e pulsado de maneira au-
tomática do poço para rede, o que 
facilita a operação.

A partir desse piloto, foi progra-
mado pela Emater/RS-Ascar, com 
o Conselho e a Prefeitura, oferecer 
essa tecnologia para os demais 
poços da comunidade e do muni-
cípio. Com recursos já aprovados 
e sendo executados, as demais co-
munidades interessadas podem 
aderir à proposta de forma cons-
ciente e voluntária.

Distante 465 quilômetros de Porto Alegre, Chiapetta implantou um sistema piloto de tecnologia alternativa para o tratamento de água em 2019
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lã OvInA

lucrativa e macia
Somente puderam ser inscritas, 
avaliadas e julgadas peças 
confeccionadas com lã crua 
ovina, com qualquer técnica 
de produção, e em sete 
modalidades

emater/rs-ascar 
realiza Primeiro 

concurso virtual 
de artesanato  

em lã ovina, 
estimulando  

essa atividade

TalinE SChnEiDEr 
E líVia MOnTEirO

Com o objetivo de promo-
ver a valorização do artesa-
nato em lã ovina, estimular 
a produção de peças, e fa-

vorecer e reconhecer as atividades 
desenvolvidas em casa durante a 
quarentena em função da pande-
mia por conta da Covid-19, a Ema-
ter/RS-Ascar das regiões de Pelotas 
e Bagé, em parceria com a Secreta-
ria Estadual de Agricultura, Pecuária 

O concurso todo está sendo realizado por meio do aplicativo de 
celular WhatsApp, onde as peças foram exibidas por meio de fotos e 
vídeos e classificadas nas modalidades de acessório, xergão, poncho, 
casaco, blusão, colete e peças em geral, contando ainda com as cate-
gorias destaque inovação e destaque jovem artesão rural. A banca de 
jurados avaliou também os critérios de acabamento, tamanho, visual, 
padrão do fio e criatividade.

Além de promover o contato do artesão com o seu o município, o even-
to aproxima e melhora sua relação com a Emater/RS-Ascar. Para a exten-
sionista rural Alice Prestes, do Escritório Municipal de Lavras do Sul, ter 
experiência em organizar eventos ao longo dos anos ajudou bastante. O 
único diferencial foi a nova e desconhecida forma de realização. “A gen-
te teve muitos desafios, como utilizar o smartphone e as mídias sociais. 
Precisamos vencer isso. Então, junto com o concurso em si, esse ganho na 
tecnologia foi bem interessante”, relata a extensionista.

A experiência vem gerando o reconhecimento de novos artesãos, o que 
possibilita sua integração no mercado, que foi o caso do Grupo de Tecela-
gem Lavrense, da cidade de Lavras do Sul, que teve destaque nas peças 
apresentadas. Para a artesã Edinara Brasil, o evento possibilitou a troca 
de ideias e a enxergar o artesanato de outra maneira. Já para a artesã Te-
rezinha Marques, o concurso veio para aproximar o grupo novamente, já 
que as atividades estavam paradas por conta da pandemia.

Sendo uma das tradições da região da Campanha, o artesanato está 
presente nos hábitos e costumes dos produtores rurais e se caracteriza na 
vida dos artesãos muito além do que apenas uma fonte de renda. A jor-
nalista Maria Julia Medeiros e a professora aposentada Rosane Teixeira 
relatam que suas experiências com a tecelagem vieram a partir das suas 
famílias, Maria Julia pelo pai, e Rosane através da sua mãe e da avó.

“Para mim, é tudo muito novo. Faço um crochê moderno, trabalho 
com fio de malha e amigurumi. E meu pai produziu por anos, com a con-
tribuição de algumas artesãs aqui no grupo, lã ovina na propriedade do 
Taboleiro das Lavras, aqui em Lavras do Sul. Ele foi embora para a Es-
panha e deixou as lãs comigo. Me vi um pouco perdida com aquele ma-
terial lindo e resolvi que faria alguma coisa. Por isso, faço parte hoje da 
Tecelagem. Então, participar do concurso para mim foi unir o tradicional 
(lã ovina) com o moderno (amigurumi), e foi incrível ter sido destaque de 
inovação”, comemora a jornalista.

nova realidade

(51) 9-9961-0880
e-mail: industriarbr@gmail.com

Motor gasolina

Entregue em 
todo Brasil*

*frete parcelado 
junto com preço 

da máquina

6 meses
de garantia

Motor gasolina

de garantia
6 meses

Garantia de

1 Ano
e reposição de peças

Seleção     Secagem     Despoeiramento     Armazenagem de grãos
Axiais para gado confinado, aviários e postura
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TalinE SChnEiDEr 
E DEiSE FrOEliCh 

A continuidade dos serviços 
de qualidade e gratuitos 
de Assistência e Extensão 
Rural e Social (Aters) pres-

tados pela Emater/RS-Ascar em 
todo o Estado e a parceria com a 
Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural (Seapdr) 
estão garantidos pelos próximos 
cinco anos. Isso porque em 16 de 
julho de 2020 foi apresentada a 
nova forma de contratação entre 
as entidades, que dispensa licita-
ção, conforme parecer da Procura-
doria Geral do Estado (PGE). 

“Nos tranquiliza a segurança da 
continuidade desses serviços. Por-
que a ideia da nossa agroindústria, 
para agregar valor a nossa matéria 
prima e ampliação da renda fa-
miliar, foi da Emater, assim como 
todo o apoio e assessoramento 
necessário. Sempre que preciso 
de informação, é a Emater que nos 
dá esse suporte tão fundamental”, 
celebra Ceci Cecília Führ, conheci-
da por Sissy, proprietária da Agro 
Delícias da Colônia, agroindústria 
inclusa no Programa Estadual de 
Agroindústria Familiar (Peaf).

Covatti afirma que foi resolvido 
um imbróglio que já se estendia por 
muitos anos e envolvia a discus-
são da natureza jurídica da Emater. 
“Este parecer da PGE nos permite 
continuar a relação estreita que te-
mos com a Emater sem precisar al-
terar em nada sua natureza jurídica. 
Conseguimos sanar este problema 
que gerava tanta insegurança para a 
extensão rural do Estado e também 
para os produtores rurais”, destacou 
o titular da Seapdr, Covatti Filho.

e Desenvolvimento Rural (Seapdr), 
realiza o 1º Concurso Virtual de Arte-
sanato em Lã Ovina do Estado. 

Com o cancelamento das feiras 
de artesanatos, motivado pela pan-
demia, o concurso tem por objetivo 
a busca pela adaptação à nova rea-
lidade, visando reconhecer o arte-
sanato rural. “O evento proporciona 
a valorização das matérias-primas 
produzidas nas propriedades rurais 
e gera renda a diversas famílias no 
período entressafra”, explica a exten-
sionista Ivanir Argenta.

Nos meses de julho e agosto fo-
ram realizados os julgamentos de 
287 peças, em 9 categorias, de 153 
artesãos de 39 municípios. E tam-
bém a divulgação dos vencedores 
dessas primeiras etapas municipais 
e microrregionais, os quais estão 
participando dos julgamentos da 
etapa regional até 30 de setembro. 
A final estadual está marcada para 
20 de novembro. Estão participando 
do concurso artesãos assistidos pela 
instituição ou que tenham carteira 
de artesão expedida pela Fundação 
Gaúcha do Trabalho e Ação Social 
(FGTAS) das regiões de Pelotas, 
Bagé, Caxias do Sul, Porto Alegre, 
Lajeado, Santa Maria e Santa Rosa.

Somente são inscritas, avaliadas 
e julgadas peças confeccionadas 
com lã crua ovina, com qualquer 
técnica de produção, nas seguintes 
modalidades: 1) acessórios (bolsas, 
cintos, colares, brincos e pulseiras); 
2) mantas (qualquer tamanho); 3) 
xergão (de no mínimo 70cm a no 
máximo 90cm); 4) poncho; 5) colete; 
6) blusão e 7) casaco. A peça mais 
bonita de cada modalidade será a 

aters gratuita e de qualidade está 
garantida pelos próximos cinco anos

Anteriormente, a relação entre o 
governo estadual e a Emater/RS era 
regida por um convênio, cuja reno-
vação foi barrada pela PGE no final 
de 2019. Um termo de colaboração 
em caráter emergencial foi feito em 
janeiro de 2020, com validade de 
180 dias, para continuar a presta-
ção de serviço até que houvesse de-
finição sobre a nova contratação. 
Durante este período, um parecer 
da PGE, tendo como base a Lei Fe-
deral de Licitações nº 8.666/93, as-
segurou que, “independentemen-
te da natureza jurídica, é possível a 
contratação direta da Emater/RS-
-Ascar, por dispensa de licitação”. 
O contrato terá duração 60 meses, 
podendo ser renovado ao final do 
prazo. “O total do contrato com a 
Emater, de julho deste ano até julho 
de 2021, será de R$ 195 milhões”, 
destacou Covatti. 

“A aproximação com a secretaria 
tem sido fundamental para a cons-
trução desta solução, trazendo segu-
rança jurídica e orçamentária para 
a Emater, que é um patrimônio dos 
gaúchos”, finalizou o presidente da 
Instituição, Geraldo Sandri. Presente 
em 100% dos munícipios gaúchos 
(497), a Emater/RS-Ascar atende 
cerca de 250 mil famílias, prestan-

do serviços de Aters a agricultores 
e pecuaristas familiares, indígenas, 
quilombolas, pescadores artesanais, 
assentados da reforma agrária.

Também participaram da apre-
sentação o presidente da Comis-
são da Agricultura da Assembleia 
Legislativa, deputado Adolfo Brito, 
o secretário adjunto da Seapdr, 
Luiz Fernando Rodrigues, e o chefe 
de gabinete, Erli Teixeira, além dos 
diretores técnico, Alencar Rugeri, e 
administrativo, Vanderlan Vascon-
selos, da Emater/RS.

Sissy está satisfeita com a segurança da continuidade dos serviços de 
Ater da Emater/RS-Ascar porque encontrou na Extensão Rural o estender 
de mãos necessário para que ela e o esposo José Francisco Damke pudes-
sem iniciar nova trajetória em suas vidas. O casal, que mora no interior de 
Campina das Missões, possui a Agro Delícias da Colônia, agroindústria in-
clusa no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), da Secreta-
ria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). 

Com o assessoramento, o casal avançou de uma situação de dificul-
dades para novo rumo, que hoje permite chamar Sissy de referência de 
microempreendedora no meio rural. As massas caseiras diversas, pas-
teis, lasanha e risólis, com matéria-prima oriunda do rural, são forneci-
dos para diferentes pontos de venda da região, bem como a mercados 
institucionais, a exemplo da alimentação escolar. Essa oportunidade re-
sulta de caminhada de resiliência e apoio da Aters. Depois de alguns anos 
de trabalho em fábrica de calçados em Novo Hamburgo, Sissy mudou-se 
para Campina das Missões, onde inicialmente fazia faxinas e no tempo 
que sobrava produzia pães e cucas para venda. Em 2009, comprou um 
cilindro e, por sugestão de um cliente, passou a fazer massas. 

Com o incentivo da extensionista da Emater/RS-Ascar, Tereza Szast, 
despertou o interesse por implantar e legalizar uma agroindústria. Com 
acesso ao crédito e trabalho sério, agregou valor à produção e acessa no-
vos mercados. Em 2019, chegou a vender mais de mil quilos de massa por 
mês, fornecendo também para merenda escolar. “Fundamental na nos-
sa trajetória é o suporte técnico que a Emater nos dá. Em primeiro lugar 
nós nem teríamos agroindústria, não fazia ideia sobre como implantar e 
o que era. Foram muito importantes os cursos que fiz e as orientações no 
processo de legalização”, comemora Sissy.

assessoramento à agroindustrialização
vencedora e o artesão dela receberá 
um certificado. Em cada etapa do 
concurso, os classificados devem 
inscrever peças inéditas. “Não estão 
sendo aceitas peças já avaliadas na 

etapa anterior”, destacou Ivanir. A 
comissão julgadora é composta por 
um número ímpar de convidados e 
representantes de entidades muni-
cipais e da própria Emater/RS-Ascar. Em
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BEBEDOUROS DE ÁGUA E COCHOS

AGROPECUARISTA

ESTE É FORTE E DE CONCRETO!

SISTEMA ®

FOSSAS

TORRI

SISTEMA ®

VENDAS: 51 3527.0703 | 51 99886672

www.torri.com.br

COCHO/SALEIRO ANELFÁCIL PARA
CAIXA D’ÁGUA/CISTERNA

ACESSE O SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES

MOD. CIRCULARMOD. CIRCULAR MOD. LINEAR



POTEncIAl

Começa aqui 
a boa cerveja

Seis propriedades rurais 
localizadas em Bom Jesus, 

São Francisco de Paula, 
Serafina Côrrea, Vacaria e Nova 

Petrópolis, e denominadas de 
unidades de acompanhamento, 

sem custo ou remuneração 
aos agricultores participantes, 

integram o projeto

Ao longo de um ano serão 
coletadas informações sobre 
o comportamento das plantas 
e sobre o seu desempenho, 
visando uma futura expansão 
dessa produção no Estado

Projeto incentiva o 
Plantio de lúPulo 

no rio grande 
do sul, matéria-

Prima no fabrico 
da cerveja, e com 

demanda crescente

TalinE SChnEiDEr

O projeto Monitoramento e Desen-
volvimento da Cultura do Lúpulo 
no Rio Grande do Sul começou a 
mapear o potencial gaúcho de pro-

dução desse insumo, utilizado na fabricação 
de cerveja. A iniciativa conjunta da Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr), por meio do Departamen-
to de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária 
(DDPA), e da Emater/RS-Ascar tem por objeti-
vo levantar informações a respeito da cultura 
e, assim, fomentar o desenvolvimento dessa 
cadeia produtiva no Estado. 

A fase inicial do projeto, que terá a duração 
de 12 meses (até agosto de 2021), consiste na 
realização de ações em seis propriedades ru-
rais localizadas em Bom Jesus, São Francis-
co de Paula, Serafina Côrrea, Vacaria e Nova 
Petrópolis, denominadas de unidades de 

acompanhamento, sem nenhum custo ou 
remuneração aos agricultores participantes. 
Em cada uma delas será realizada a observa-
ção da rotina agronômica do cultivo do lúpu-
lo, coleta de dados sobre o desenvolvimento 
das plantas, coleta de dados agrometeoroló-
gicos, coleta e análise de solo, dias de campo 
para treinamento da equipe técnica do pro-
jeto e levantamento de informações socioe-
conômicas da cultura do lúpulo. É importan-
te destacar a participação da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), por 
meio do curso de Tecnologia de Alimentos, 
campus Caxias do Sul, e da Associção Gaú-
cha de Microcervejarias.

De acordo com o gerente de Planejamento 
da Emater/RS-Ascar, Rogério Mazzardo, essa 
é uma cultura que esteve por muitos anos no 
Estado restrita a imigrantes, que produziam 
sua própria cerveja. E que hoje, por meio do 
esforço e do empenho de alguns agricultores 
e empreendedores, que vislumbram uma al-
ternativa econômica, vem crescendo no Rio 
Grande do Sul. “Eles estão cultivando, mesmo 
que ainda com poucas informações ou com al-
gumas informações trazidas de fora, e adaptan-
do os cultivares. Porque ainda não temos uma 
cultivar desenvolvida aqui. Então, as cultivares 
que temos estão vindo de outros países e estão 
sendo adaptadas à região”, explicou. 

Mazzardo acrescenta que tem algumas ini-
ciativas de cultivo do lúpulo também no Rio 
de Janeiro e em Minas Gerais. “Mas o RS é um 
dos principais polos e está à frente do cultivo 
do lúpulo. Isso porque ele está localizado na 
região da Serra Gaúcha, onde há muitos anos 
imigrantes trouxeram sementes de cevada e 
mudas de lúpulo, que eram cultivadas para 
produzirem sua própria cerveja”. 

Nas seis unidades de acompanhamento 

serão feitas algumas coletas de solo, para ve-
rificar a fertilidade e ver as exigências nutri-
cionais dessas plantas. Também será feito um 
acompanhamento dessa evolução da cultura 
na região, bem como realizados encontros 
entre esses agricultores para discutir algumas 
estratégias e capacitações a respeito da cultu-
ra. “É o início de ações com a cultura. Então, 
ela tem todo um trabalho a ser desenvolvido. 
E, na sequência, outros produtores e entida-
des serão convidados a participar”. 

Victória Silva Felini, estudante de Agronomia da Universidade Federal 
de Santa Catarina (Ufsc), e sua irmã, a designer Letícia Felini, de Bom Je-
sus, mantêm uma das seis unidades de acompanhamento envolvidas no 
projeto. E tudo começou porque o cunhado de Victória produzia cerveja 
artesanal e comentava que o lúpulo era o insumo mais caro devido ser 
importado. “Eu não conhecia a cultura do lúpulo, mesmo fazendo Agrono-
mia. Então, fomos conhecer uma lavoura em Gramado, no final de 2018, e 
ficamos apaixonadas pela planta. Assim trouxemos mudas para Bom Je-
sus, onde nasceu a nossa produção de lúpulo, batizada de Maria Lupulina, 
por se tratar de uma propriedade e produção feita por mulheres e como 
forma de homenagear a nossa mãe que tem como primeiro nome Maria”. 

A área de cultivo ainda é pequena, quase meio hectare. “Mas va-
mos aumentar. Almejamos aumentar a produção com o cultivo de 
mais de um hectare”. O foco principal é o mercado cervejeiro artesa-
nal. “Queremos oferecer o ingrediente de altíssima qualidade. Esta-
mos muito empolgados com nossa primeira colheita, na qual vamos 
colher muito lúpulo esse ano”. 

Victória destaca que, como produtores, é preciso se preocupar com 
todo o ciclo: colheita, secagem, armazenagem, embalamento e co-
mercialização. “Como ainda é pouco conhecido, temos de ir atrás dos 
clientes, mostrar nosso produto, o que a acaba dificultando e deixan-
do o trabalho ainda maior, encarecendo muito, inclusive. Mas estamos 
indo pelo caminho certo, porque essas pesquisas e parcerias vão nos 
ajudar muito e isso vai ser importante para todos os produtores. Com 
essa parceria, a gente vai conseguir fazer com que consolide cada vez 
mais o mercado do lúpulo. Nós, da Maria Lupulina, acreditamos muito 
no potencial da cultura, desenvolvimento e expansão de mercado”.

Maria lupulina

De acordo com o pesquisador 
da Seapdr, Alexander Cenci, a 
iniciativa foi idealizada a partir 
de uma demanda da Câmara 
Setorial das Bebidas Regionais, 
reativada no final do ano passa-
do. “A partir desse momento, a 
Seapdr foi solicitada a desenca-
dear ações na área da produção 
de lúpulo em função do contex-
to microcervejeiro que o Estado 
tem. “Para se ter uma ideia, das 
três principais cidades do País 
que possuem microcervejarias, 
duas estão no RS: Porto Alegre e 
Caxias. E o lúpulo é um dos insu-
mos mais caros na produção de 
cerveja, pois ele é totalmente im-
portado da Alemanha, da Tche-
coslováquia e da Polônia”. 

Diante disso, a possibilidade 
de produzir um lúpulo a um custo 
mais baixo e também com as ca-
racterísticas regionais, tanto da 
Serra como do RS todo, possibili-
ta que se desenvolva um produ-
to com as características locais. 
“Essa estratégia de desenvolver 
uma cerveja com esse contexto 
também é um atrativo para que 
se incentive a produção de lúpulo, 
além da alternativa de baratear o 
custo e ter a possibilidade de pro-
duzir cervejas com uma flor mais 
recentemente colhida, que dá a 
possibilidade de características 
mais específicas na cerveja”.

Motivação
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Fazer pedidos para cooperativas ou grupos de 
comercialização com entrega em casa é opção que 
aproxima e favorece agricultores e consumidores. A 
partir da pandemia, muitas associações e mesmo 
produtores assistidos pela Emater/RS-Ascar passa-
ram a oferecer encomendas virtuais e entregas em 
casa ou nas feiras, no sistema pague-e-leve. “Deve-
mos priorizar as cadeias curtas e adquirir de produ-
tores locais ou em feiras, impulsionando a economia 
local e reduzindo o desperdício de produtos durante 
o transporte”, salienta Leila Ghizzoni.

A nutricionista defende ainda a manutenção de 
uma horta ou, para quem tem espaço, um pomar 
em sua casa ou propriedade, garantindo alimentos e 
temperos frescos, da estação, e a terapia de plantar, 
cuidar e colher, envolvendo crianças e adultos nesse 
cuidado, que permite ainda conhecer a procedência 
dos alimentos.

“Importante destacar que a prioridade é o con-
sumo dos alimentos da época, mas, para garantir 
a diversidade e o aproveitamento de alimentos que 

estiverem baratos numa estação, podem ser prepa-
rados e consumidos ao longo do ano, congelados ou 
como geleias, compotas e conservas, entre outras 
possibilidades”, indica Leila.

O isolamento/distanciamento social provocado 
pelo novo coronavírus pode ser considerado uma 
oportunidade de inovar e reconstruir as relações de 
compra e venda de alimentos, a exemplo da plata-
forma de comercialização Feira Virtual da Agricul-
tura Familiar (Fevaf) http://www.emater.tche.br/
site/fevaf/, desenvolvida pela Emater/RS-Ascar e 
pelo governo do Estado, através de convênio com a 
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural (Seapdr), Atualmente, a plata-
forma tem mais de 90 mil visualizações e 900 empre-
endimentos cadastrados, conectando agricultores e 
cooperativas e agroindústrias da agricultura fami-
liar a consumidores gaúchos. “É preciso aproximar 
agricultores e consumidores, e também repensar a 
distribuição dos alimentos através dos programas 
sociais e das iniciativas de solidariedade”, finaliza.

Fevaf inova nas relações de compra e venda

O Rio Grande do Sul obteve uma conquista 
histórica para o setor da pecuária. A Instrução 
Normativa (IN) 52, assinada pela ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, no dia 11 de agosto 
e publicada no Diário Oficial da União no dia 12, 
reconhece o Estado como zona livre de vacina-
ção contra a febre aftosa. A mudança passou a 
vigorar em 1º de setembro.

No início de agosto, auditores do Ministério 
estiveram na Secretaria Estadual da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) 
para avaliar o cumprimento das exigências 
feitas para a obtenção do novo status sanitá-
rio. “Trata-se de uma mudança que vem sendo 
gestada e planejada há um bom tempo pela 
Secretaria. Vai gerar imenso impacto na econo-
mia gaúcha. Com a retirada da vacina, o Estado 
poderá alcançar 70% dos mercados mundiais 
disponíveis”, afirma o secretário da Agricultura, 

Covatti Filho. Ele observa que 2020 será o último 
ano com vacinação no Estado. 

No dia 19 de agosto, uma comitiva do Rio 
Grande do Sul se reuniu, em Brasília, com a 
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para 
a formalização do Rio Grande do Sul como 
zona livre da febre aftosa sem necessidade 
de vacinação. O governador Eduardo Leite e 
a ministra assinaram um termo de compro-
misso pela manutenção do Estado nessa con-
dição, oficializada pelo ministério na semana, 
mediante instrução normativa.

“Fizemos questão de vir até o ministério 
agradecer pelo empenho dos técnicos e da mi-
nistra Tereza Cristina, porque atingir esse status 
de zona livre da febre aftosa era uma prioridade 
para o nosso governo. Esperamos que, com a 
certificação que confiamos que virá da Organi-
zação Mundial de Saúde Animal (OIE), possamos 

abrir novos mercados e, assim, gerar mais em-
prego e renda no Estado”, afirmou o governador.

A estimativa é de que em torno de 12,5 mi-
lhões de cabeças, entre bovinos e bubalinos, 
deixem de ser vacinadas no Estado. Tampouco 
será necessária a aplicação de 20 milhões de do-
ses anuais de vacina, uma vez que a imunização 
ocorria em duas etapas: rebanho geral e para 
animais com até 24 meses.

A ministra Tereza Cristina cumprimentou o 
governo estadual e os produtores rurais pela 
conquista e reforçou o apoio da pasta à quali-
ficação da cadeia produtiva. “O Ministério da 
Agricultura sempre vai apoiar o trabalho de vo-
cês. Queremos ajudar na abertura de novos mer-
cados, que pagam melhor, mas que exigem uma 
qualidade maior. Qualidade essa que o rebanho 
gaúcho tem, graças ao trabalho de todos os que 
se envolvem com o setor”, afirmou.

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado no dia 16 de outubro, data 
estabelecida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO), que define uma temática para cada ano.

No RS, todos os anos é realizada a Semana da Alimentação com mui-
tas atividades e debates. Neste ano, a Semana da Alimentação aconteceu 
de 12 a 18 de outubro 
e foi organizada pela 
Emater/RS-Ascar, 
conselhos de Segu-
rança Alimentar e 
Nutricional Susten-
tável (Consea/RS) e o 
Regional de Nutricio-
nistas da 2ª Região 
(CRN-2), Associação 
Gaúcha de Nutrição 
(Agan), Fórum de Se-
gurança Alimentar e 
Nutricional (Fesans/
RS) e o governo do 
Estado, representa-
do pela Secretaria 
de Trabalho e Assis-
tência Social (STAS), 
com a colaboração 
de outras entidades.

Com a temática 
“Segurança Alimentar e Nutricional: estratégias e ações integradas em 
tempos de pandemia”, a Semana da Alimentação fez um chamamento à 
solidariedade, no sentido de ajudar as pessoas mais vulneráveis. “Nesse 
momento de pandemia, é necessário pensar estratégias articuladas de for-
ma que a população seja igualmente atendida e possamos minimizar a situa-
ção de insegurança alimentar. Devemos apoiar os agricultores e trabalhadores 
do campo, que garantem que os alimentos cheguem à mesa de todos”, 
analisa Leila Ghizzoni.

rS: livre de aftosa

Uma semana que defende 
alimentos para todos

aDrianE BErTOGliO rODriGUES

Nesse período de pan-
demia e de isolamento 
social, os hábitos ali-
mentares também es-

tão passando por um processo 
de mudança, tanto no produzir 
quanto no comercializar e, prin-
cipalmente, no consumir. Manter 
cuidados com a higiene pessoal, 
planejar as refeições e as com-
pras semanais e garantir uma 
nutrição adequada são algumas 
dicas divulgadas pela Emater/
RS-Ascar, até mesmo para evitar 
a transmissão do vírus.

A diversificação da alimentação 
e a criatividade nos novos hábitos 
estão em alta, e uma coisa é certa: 
os cuidados com a alimentação 

PEcUáRIASAÚDE

Um status valiosoQuando o bem-estar está no prato
com a condição 

de livre da vacina 
contra a aftosa, 

rio grande do sul 
mantém ações  

de defesa  
sanitária animal

alimentação 
saudável e 

Planejada é 
essencial em 

qualquer estação, 
como enfatiza uma 

nova camPanha

aDrianE BErTOGliO rODriGUES 

Enquanto a pecuária gaúcha 
comemora a recente con-
quista de o Estado ser reco-
nhecido como zona livre de 

vacinação contra a febre aftosa, atra-
vés da Instrução Normativa (IN) 52, 
assinada em 11 de agosto pela mi-
nistra da Agricultura, Tereza Cristina, 
a Emater/RS-Ascar reforçou desde o 
semestre passado sua atuação em  
Defesa Sanitária Animal, oficializada 
como nova atividade no Plano de 
Trabalho da Instituição com o gover-
no do Estado, através da Secretaria 
Estadual de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seadpr).

Como um dos pilares da Defesa 
Sanitária Animal é a educação sani-
tária, a Emater/RS-Ascar, responsável 
pela prestação de Assistência Técnica 
e Extensão Rural e Social (Aters) aos 

Ministra Tereza Cristina definiu em Instrução Normativa o novo status

Defesa sanitária animal segue como uma prioridade em todo o Estado

Diversificação da alimentação e criatividade nos hábitos estão em alta

produtores rurais, mantém ações 
que reforçam junto aos produtores as 
obrigações sanitárias que precisam 
ser cumpridas junto às Inspetorias de 
Defesa Agropecuária. “Toda a cons-
trução dessa atividade e suas metas 
foi feita em conjunto com a Seapdr 
para contribuir com a retirada da 
vacina da febre aftosa do RS. Das 
quatro metas que envolvem essa 
educação, duas têm com função o 
monitoramento e a conscientização 
para a retirada da vacina”, explica 
Thaís Michael, extensionista e mé-
dica veterinária da Emater/RS-Ascar, 
que acompanha esse processo.

No caso do monitoramento, o 
Programa Sentinela, ou Projeto 
Fronteira, desenvolvido desde 2019 
em 59 municípios limítrofes com o 
Uruguai e a Argentina e que abran-
ge ações junto a cinco mil produto-
res, cabe à Emater/RS-Ascar cons-
cientizar em relação dos cuidados 

com a posse dos animais e, assim, 
garantir a segurança e a sanidade 
do rebanho gaúcho.

A outra meta tem relação com as 
obrigações sanitárias de 11 mil pro-
dutores rurais. “Principalmente ago-
ra, com a retirada da vacina contra a 
febre aftosa (até o semestre passado 
a vacinação era uma obrigação), 
devemos triplicar os cuidados e nos 
mantermos atentos à doença, expli-
cando aos produtores que, sempre 
que identificarem sintomas suspei-
tos, os casos devem ser notificados 
junto às inspetorias”, destaca Thaís.

“A Defesa Sanitária Animal é um 
dos focos da Seapdr e a Emater se 
encaixa na Extensão Rural e Social e 
de educação, orientando os produ-
tores desde questões de sanidade 
animal, como de saúde pública, 
que envolve doenças que podem 
passar dos animais para as pesso-
as”, observa Thaís.

também são importantes para for-
talecer o organismo, que enfrenta, 
nesse início de primavera, as osci-
lações climáticas.

Independente de temperatura 
ou de estação, ao planejar as re-
feições nunca é demais lembrar 
dicas básicas, como observar a 

validade dos alimentos e definir o 
cardápio de maneira a aproveitar 
os alimentos de forma integral, 
evitando o desperdício.

“Esses dias de distanciamen-
to social podem ser importantes 
para dedicarmos mais tempo para 
o preparo da alimentação, testan-
do receitas saudáveis e gostosas a 
partir de alimentos da época, que 
inclusive são mais baratos. Tam-
bém favorece envolver toda a fa-
mília, despertando a criatividade 
de crianças e jovens na elaboração 
das refeições”, sugere Leila Ghi-
zzoni, extensionista rural social da 
Emater/RS-Ascar e nutricionista, 
ao defender um prato com várias 
cores de frutas, verduras e legu-
mes, e alimentos in natura, base 
de toda alimentação.
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InclUSãO SOcIAl

Uma horta adaptada

O casal encontrou na Emater/RS-Ascar o apoio 
que precisava para a realização da tão desejada 
horta doméstica. Segundo Silvana, a construção da 
horta trouxe mais autonomia para o casal, além de 
contribuir com a alimentação, que passou a contar 
com alimentos mais naturais e saudáveis. “Nós vie-
mos para o meio rural em busca de tranquilidade e 
aqui encontramos sossego e conforto. A qualidade 
de vida melhorou muito e nossa alimentação tam-
bém, graças à horta. Melhorou nossa alimentação e 
a nossa saúde”, afirmou Silvana.

Para atender às necessidades das famílias, a Assis-
tência Técnica e Extensão Rural e Social não enxerga 
apenas com os olhos, mas também com o coração. A 
construção da estrutura da horta doméstica foi pensada 
nos mínimos detalhes, considerando as limitações do 
casal, mas garantindo que ambos pudessem realizar 
as tarefas e ter autonomia no manejo com as plantas. 

“Existem diversos tipos de horta: horta comercial, 
horta para a subsistência, horta cultivada no chão, 
horta suspensa. Foi na horta suspensa que encon-
tramos a possibilidade de garantir o cultivo de hor-
taliças na propriedade da Silvana e do Pedro. Para 
a construção da horta, que está fixada na parede da 
casa, utilizamos materiais recicláveis, como garra-
fas pet e pallets de madeira”, frisa Valéria.

Segundo o extensionista rural da Emater/RS-Ascar, 
a horta suspensa foi a opção mais adequada para a 
família, pois facilita o plantio e o manejo das hortali-
ças. “Os pallets servem como sustentação das garra-
fas pets, que são como o berço das plantas. Abrimos 
as garrafas e adicionamos substratos e, assim, é feito 
o plantio. Para esta horta, a família optou por acres-
centar 30 garrafas pets, fazendo um ciclo completo de 
plantio, o que garante salada variada para todos os 
dias do mês”, finalizou Alex de Mello Rubin.

horta trouxe mais autonomia para o casal

Pedro e Silvana Bonifácio, em Palmitinho, possuem uma horta adaptada

assistência técnica 
também contribui 

Para a qualidade 
de vida das Pessoas 

com deficiência, 
Promovendo a 

inclusão social

MarCEla BUzaTTO

Promover a inclusão social 
através da defesa e da ga-
rantia de direitos. Essa é 
uma das ações que a Ema-

ter/RS-Ascar desenvolve junto a 
milhares de famílias assessoradas 
em todo o Estado. Entre os dife-
rentes públicos assessorados no 
meio rural pela instituição estão as 
pessoas com deficiência.  

Vamos conhecer a história de um 
casal de cadeirantes, que vive no 
meio rural, e, com o auxílio da Ema-
ter/RS-Ascar, desenvolveu uma 
horta adaptada na propriedade. A 
Emater/RS-Ascar desenvolve ações 
buscando alternativas para fazer 
a inclusão social das pessoas com 
deficiência nas diversas atividades, 
como produção para subsistência, 
artesanato em forma de terapia 
ocupacional e lazer, e a socialização 
e a integração através dos grupos e 
das comunidades.
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No município de Palmitinho, no 
Norte do Estado, através do auxílio 
da Assistência Técnica, o casal de 
cadeirantes Pedro e Silvana Bonifá-
cio, moradores da Linha Caldeirão, 
interior do município, encontrou 
uma forma de cultivar em casa uma 
horta para produção das verduras e 
dos temperos que complementam 
a alimentação da família. 

Silvana e Pedro participam do 
Programa Prato Cheio, projeto so-
cial realizado em Palmitinho e que 
colabora com as pessoas com defi-
ciência do município. “Esse projeto 
já vem de anos. Era um sonho meu 
e do Pedro, e conseguimos estimu-
lar a criação do projeto Prato Cheio, 
que auxilia as pessoas com defici-
ência e sua família com um recurso 
mensal para aquisição de alimentos 
e itens de necessidade. Num desses 

encontros, eu conheci a Valéria, ex-
tensionista da Emater/RS, e contei 
para ela que tínhamos interesse de 
ter uma horta na propriedade, mas 
que não poderia ser uma horta tra-
dicional, no chão, em decorrência 
da nossa limitação da cadeira de 
rodas. Então, a equipe da Emater/
RS veio com a ideia da horta sus-
pensa; nos ajudaram a montar a 
estrutura e nós plantamos as hor-
taliças. E aí está nossa horta, dan-
do frutos. Hoje, nossa alimentação 
está completa. Todos os dias temos 
a nossa salada e o temperinho ver-
de à disposição”, contou Silvana.

A Emater/RS-Ascar é uma das 
apoiadoras desse projeto e desen-
volve atividades em conjunto com 
as famílias assistidas. Quando Silva-
na e Pedro se encontraram com a 
equipe da Emater/RS-Ascar, relata-

ram sobre o desejo de ter em casa 
uma horta para produção de ver-
duras e temperos. “Nosso primeiro 
contato com o Pedro e a Silvana foi 
durante uma atividade que estáva-
mos desenvolvendo em parceria 
com o CRAS. A Silvana disse que gos-
taria de ter uma horta; por isso, es-
tudamos algumas ideias e pensa-
mos na horta suspensa. Buscamos 
os materiais e em um dia monta-
mos a horta. No dia seguinte, a Sil-
vana e o Pedro já tinham adquirido 
as mudas e fizeram o plantio. Dias 
depois, a Silvana já estava me en-
viando fotos, mostrando que esta-
vam consumindo a salada da horta. 
Além da melhoria da qualidade da 
alimentação, a gente tem também 
esse trabalho de inclusão com as 
pessoas com deficiência”, explicou 
a extensionista da Emater/RS-Ascar.
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