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a renovação, efetivada em janeiro de 2021, da certificação de 
entidade beneficente de assistência social (cebas) reafirma e 
fortalece o trabalho da emater/rs-ascar. com suas equiPes de 
extensionistas rurais, que atendem a milhares de agricultores 
em todas as regiões gaúchas, a emPresa colabora Para  
o incremento da qualidade de vida no camPo. Página 17

A mão amiga
assistência social

Dioneia Claudino Sales é da 
etnia Kaingang, assistida da  

Emater/RS-Ascar e mora 
na Terra Indígena Guarita, 

no município de Rendetora. 
Na foto, com o extensionista 

rural Diego Rebelatto.
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Tratores projetados
para o hortifrúti.

Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você!

Mais opções de marcha

Economia de combustível
e melhor relação
de velocidade x força. 

Menor raio de giro 

Mais agilidade
para o seu trator. 

Cabine original de fábrica 

Pressurizada para maior 
conforto e segurança
do operador. 

Trator compacto 

Ideal para operação
em áreas restritas.

Maior vão livre 

Possibilita a construção
de canteiros mais altos.

/LSTractorBrasil

LS Tractor Brasil

lstractor.com.br

EDitoRiais

Virá da França aquela que, certa-
mente, será uma das melhores no-
tícias para o agro gaúcho em 2021: 
o reconhecimento de Estado livre 

de febre aftosa sem vacinação. Anunciada 
no último dia 10 pela ministra Tereza Cristi-
na, a chancela internacional será oficializa-
da em maio, durante encontro anual da Or-
ganização Mundial da Saúde Animal (OIE). 

Os reflexos dessa decisão são gigantes-
cos. Mais precisamente: acesso a 70% do 
mercado externo potencial que ainda está 
fechado para o Rio Grande do Sul; elevação 
de até 30% no preço pago ao produtor; e 
possibilidade de incremento de US$ 1,2 
bilhão ao ano no valor das exportações da 

carne gaúcha. Além disso, com o reconhe-
cimento, estará dispensada a aplicação 
anual de 20 milhões de doses de vacina, o 
que traz custos significativos para o setor 
agropecuário. 

No campo, a abertura de novas fronteiras 
para nossa proteína animal significa um estí-
mulo ao aumento dos rebanhos e faz crescer 
a renda do produtor. Na cidade, proporciona 
investimentos na ampliação de frigoríficos, 
geração de novos empregos e maior circula-
ção de dinheiro nas comunidades.

O certificado de zona livre de aftosa é a 
prova maior da eficiência da defesa sanitá-
ria do Rio Grande do Sul, que recebeu des-
de 2019 mais de R$ 10 milhões em investi-

mentos. Com esse dinheiro, aprimoramos 
os serviços veterinários e estruturamos um 
programa capaz de manter esse status da-
qui para a frente.

A conquista também é resultado do tra-
balho sério e dedicado do produtor gaúcho. 
Gente que toca direto suas atividades, sem 
feriado ou fim de semana, para alimentar o 
mundo e desenvolver o Brasil.

No período de transição que viveremos 
após a pandemia, mais do que nunca o Es-
tado e o país precisarão trilhar novos cami-
nhos, avançar e crescer. E isso será possível 
com as porteiras cada vez mais abertas. Afi-
nal, quando o campo vai bem, o Rio Grande 
vai bem.

O mês de abril foi especial e deci-
sivo para a agricultura gaúcha, 
pois tivemos duas grandes pos-
sibilidades de interagir, de forma 

virtual e presencial, com a secretária Silvana 
Covatti, a primeira mulher a assumir a Agri-
cultura do Estado.

Com pouco mais de um mês como titu-
lar da Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, a 
secretária Silvana Covatti foi recebida pela 
nossa Diretoria na manhã do dia 27 de abril, 
no prédio onde funciona a Instituição, no 
centro de Porto Alegre. Acompanhada do 
secretário adjunto, Luiz Fernando Rodri-
guez, e do chefe de Gabinete, Erli Teixeira, 
ela conheceu a estrutura, os gerentes esta-
duais, e recebeu o Relatório de Atividades 
de Assistência Técnica e Extensão Rural e 
Social (Aters) da Emater/RS-Ascar.

No dia anterior (26/04), durante a Reu-
nião Ordinária do Conselho Técnico Admi-
nistrativo (CTA) da Emater/RS e do Conse-

lho Administrativo (Conad) da Ascar (CTA/
Conad), a secretária Silvana elogiou o tra-
balho da nossa Instituição e disse que “a 
Emater, através do trabalho dos extensio-
nistas, elevou a autoestima das mulheres 
rurais, que hoje têm mais segurança no que 
gostam de fazer”. Ela também defendeu o 
diálogo, o entendimento e as soluções.

Ao lado dos diretores técnico e adminis-
trativo, Alencar Rugeri e Vanderlan Vascon-
selos, apresentei alguns avanços da nossa 
gestão, com destaque para a grande reestru-
turação implantada na Instituição, a partir 
dos ajustes do orçamento e a renovação do 
contrato de prestação de Aters com o Gover-
no do Estado, através da Seapdr, que trouxe 
a sustentabilidade e a certeza de ter um tra-
balho para os próximos cinco anos, conquis-
tado com apoio e intervenção do secretário 
Covatti Filho.

Como projeção para o futuro, anunciei 
para até junho o retorno dos trabalhos no 
prédio revitalizado do Escritório Central, em 

Porto Alegre, e citei novos investimentos em 
tecnologia, como a licitação para compra de 
320 computadores, e o lançamento de apli-
cativos, que vão levar informação e agilizar 
a vida e as rotinas do campo. Também apre-
sentei para os colegiados e para a secretária 
a previsão de realização de concurso públi-
co, proposta que será encaminhada para 
a Seapdr para aprovação. Esse concurso é 
muito importante e decisivo para a Extensão 
Rural e Social do nosso Estado.

Enfim, foi uma honra e uma alegria rece-
bermos a secretária Silvana Covatti, apresen-
tarmos um pouco mais a nossa Emater/RS-
-Ascar, e elogiar e agradecer por essa grande 
interação que temos com a Seapdr e o Gover-
no do Estado, fazendo com que as políticas 
públicas cheguem às comunidades, fortale-
cendo e desenvolvendo o meio rural gaúcho.

Esses são alguns dos assuntos que você 
encontra nesta 20° edição do Jornal da Ema-
ter, em parceria com a Editora Gazeta.

Uma ótima leitura!

Porteiras abertas para o agro gaúcho

Fortalecendo o meio rural do Estado

Silvana Covatti 
Secretária da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural

Geraldo Sandri  
Presidente da Emater/RS e 
superintendente-geral da Ascar
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a estimativa 
aPresentada Pela 
emater/rs-ascar e 

Pela seaPdr sinaliza 
Para a Produção 

de 24,6 milhões de 
toneladas de grãos

saFRa 2020/2021

Uma colheita para a história
TAlINE SChNEIDER

Com produção de 24,6 
milhões de toneladas, 
o Rio Grande do Sul vai 
colher nesta safra de ve-

rão (2020/2021) 59,24% a mais do 
que na safra anterior (2019/2020). 
O destaque fica com a soja, que 
tem incremento de 80,02% na pro-
dução, passando de 11,2 milhões 
de toneladas para 20,2 milhões de 
toneladas nesta atual safra, e de 
76,63% na produtividade, com ren-
dimento projetado de 3,32 tonela-
das por hectare, em área de 6 mi-
lhões de hectares, apenas 1,56% 
maior do que no ano anterior.

As estimativas finais da Safra 
de Verão 2020/2021 foram divul-
gadas pela Secretaria Estadual 
da Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr) e pela 
Emater/RS-Ascar no final de 
março, em Coletiva de Impren-
sa Virtual. Mais de 270 pessoas 

acompanharam o lançamento 
das estimativas através de trans-
missão pelo Facebook e pelo 
YouTube da Emater/RS-Ascar.

Participaram do evento o en-
tão secretário estadual da Agri-
cultura, Covatti Filho; o presiden-
te e o diretor técnico da Emater/
RS, Geraldo Sandri e Alencar 
Rugeri, além de extensionistas, 
imprensa e representantes de 
entidades do setor agropecuário 
do Rio Grande do Sul.

safra excePcional 
Para Covatti, o Rio Grande do Sul 

é um dos principais estados na pro-
dução agropecuária do Brasil. “É 
uma alegria apresentarmos esses 
números muito significativos, pois 
estamos batendo recordes e temos 
muitos bons relatos da colheita”, 
disse, ao ressaltar a importância do 
“fortalecimento do agro, que está 
dando respostas positivas nesse 
momento de pandemia”.

O presidente da Emater/RS, 
Geraldo Sandri, comemorou “os 
números expressivos, que se re-
fletirão na vida dos gaúchos”. Ele 

ressaltou “a grande parceria com 
as diretorias da Seapdr, então li-
derada pelo secretário Covatti, 
defensor da Emater”. E parabe-
nizou agricultores, pecuaristas e 
entidades parceiras da agropecu-
ária, além da pesquisa e das fede-
rações, e às políticas públicas, que 
chegam até as propriedades rurais 
através da Assistência Técnica e 
Extensão Rural e Social (Aters), “a 
qual representamos, dando vazão 
aos serviços pelos quais somos 
contratados”, disse Sandri, que 
estendeu os parabéns aos exten-
sionistas envolvidos na coleta e na 
divulgação das informações.

Segundo o diretor técnico da 
Emater/RS, Alencar Rugeri, a safra 
deste ano está “excepcional”. Os da-
dos apresentados foram coletados 
na primeira quinzena de março. “É 
importante ressaltar que estão ba-
seados na tendência apresentada 
pelas produtividades médias mu-
nicipais registradas nos últimos dez 
anos e, por isso, estão muito acima 
do resultado obtido na última safra, 
prejudicada pela estiagem”.

Confira a estimativa final 
dos grãos de verão no Estado
n soja
ÁREA: 6 milhões de hectares (+1,56%)
PRODUçãO: 20,20 milhões de toneladas (+80,02%)
PRODUTIVIDADE: 3,32 t/ha (+76,63%)

n milho grão
ÁREA: 796,2 mil hectares (+5,9%)
PRODUçãO: 4,32 milhões de toneladas (+4,16%)
PRODUTIVIDADE: 5,43 t/ha (-2,97%)

n feijão 1ª safra
ÁREA: 37,4 mil hectares (+1,23%)
PRODUçãO: 51,5 mil toneladas (-4,87%)
PRODUTIVIDADE: 1,37 t/ha (-6,34%)

n feijão 2ª safra
ÁREA: 23,4 mil hectares (+0,82%)
PRODUçãO: 31,5 mil toneladas (+19,80%)
PRODUTIVIDADE: 1,34 t/ha (+14,1%)

n milho silagem
ÁREA: 351,8 mil hectares (-0,66%)
PRODUçãO: 9,82 milhões de toneladas (+8,84%)
PRODUTIVIDADE: 27,9 t/ha (+9,33%)

Rugeri (e) e Sandri participaram do anúncio da colheita recorde de grãos
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UM MILHÃOde hi�órias

“Nesses 16 anos usando o dosador 

de adubo FertiSystem, eu nunca 

tive problema, mantém uma 

excelente uniformidade, a dosagem 

parece que mede a terra. Eu utilizo 

tanto nas máquinas de verão 

quanto nas de inverno. Tão bom que 

comprei uma máquina nova e fiz 

questão de ter FertiSystem, porque 

não adianta ter semente e adubo 

bom, se não distribuir bem.”

DOSADOR DE ADUBO FERTISYSTEM
MAIS DE UM MILHÃO DE UNIDADES VENDIDAS
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SUBSOLADOR DE CAMA
DE COMPOST BARN

SEU REBANHO MERECE TER O MELHOR DESEMPENHO

+55 54 9 9172-5892

Entre em contato e use o código EMATER para
obter condições especiais nos produtos Roster.

R15 R15 R15 

Construção de açudes ou de cisternas amplia a disponibilidade de água

Dentro do novo modelo, o contrato foi assinado ainda em julho de 2020

Do total de 20 mil sacos, a região de Ijuí recebeu o maior volume, 4.050 
sacos de sementes de milho, que potencializa incremento de mais de 4 mil 
hectares na área cultivada com o grão. A região concentra o maior núme-
ro de famílias (8.460) que produzem leite no Estado. Recebe um saco de 
semente de milho quem produz até 150 litros de leite/dia. Na faixa de 150 
a 300 litros ao dia, o produtor tem direito a um ou dois sacos de sementes. 

Em Panambi, 97 produtores de leite receberam as sementes de milho 
doadas pela Syngenta, em ação coordenada pela Seadpr, em parceria 
com a Emater/RS-Ascar. No município, a área semeada com milho da 
Syngenta foi de quase 348 hectares. O milho, conduzido a partir da orien-
tação técnica da Emater/RS-Ascar, será usado para fazer silagem.

Ijuí e Panambi se destacam

Em dezembro de 2020, em reunião virtual, o Conselho Técnico Ad-
ministrativo (CTA) da Emater/RS e do Conselho Administrativo (Conad) 
da Ascar aprovaram as propostas orçamentárias da Emater/RS-Ascar 
para 2021 e o Plano Anual de Trabalho (PAT), entre outros assuntos de 
relevância e interesse da Instituição. 

O presidente da Emater/RS e superintendente-geral da Ascar, Geral-
do Sandri, anunciou a aprovação do orçamento para 2021 de R$ 247 
milhões, sendo R$ 185 milhões oriundos do Governo do Estado, por 
meio de contrato com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural (Seapdr). “A diferença tem origem em convê-
nios com as prefeituras, com o governo federal, por meio do Mapa e da 
Anater, e ainda nos serviços de Certificação e Classificação, bem como 
nos serviços de Crédito Rural”, explicou Sandri, ao destacar ainda a eco-
nomia de R$ 5,4 milhões em relação ao ano anterior (-28%), como resul-
tado das medidas de redução de custeio das ações de gestão.

Entre as principais ações desta gestão destacam-se a implantação do 
Gerenciamento Matricial de Custos e Receitas (GMCR); reforma do prédio 
do Escritório Central; encaminhamento e conquista, em janeiro de 2021, 
da renovação do Certificado (Cebas); investimentos em tecnologia; e o 
alinhamento e contrato de vinculação com a Seapdr pelos próximos cin-
co anos, garantindo a manutenção de uma Assistência Técnica e Exten-
são Rural e Social (Aters) gratuita e de qualidade. “Também garantimos 
o pagamento do 13º salário em dia”, comemorou Sandri. Outro anúncio 
importante foi o estudo para novo processo seletivo externo em 2021.

A reunião do CTA/Conad terminou com votos de fé, esperança e fe-
licidade para o próximo ano, bem como de boas festas, com cuidados 
com a saúde, usando máscara, mantendo o distanciamento social re-
comendado e evitando as aglomerações.

Orçamento e PAT da Emater foram aprovados

Programas 
desenvolvidos em 

todo o estado, com 
auxÍlio da emater, 

buscam amPliar  
a disPonibilidade 
de água no camPo

contratação da 
emater/rs-ascar 

assegura aters 
Para cinco anos no 

estado, Podendo 
Posteriormente  

ser renovada

EstiaGEM noVo REGiME

Esforço para produzir Aters está garantida
ADRIANE BERTOGlIO RODRIGUES

 

A Emater/RS-Ascar, nos úl-
timos anos, tem desen-
volvido várias ações para 
minimizar os efeitos das 

estiagens no Estado, sejam localiza-
das ou em períodos e intensidade 
diferentes. Para isso, são desenvolvi-
dos vários programas, com apoio da 
Secretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr), entre outras parcerias.

O Segunda Água, mantido atra-
vés de convênio entre a Seapdr e o 
Ministério da Cidadania, tem a par-
ticipação da Emater/RS-Ascar na 
elaboração dos projetos, prestando 
Assistência Técnica a mais de 3 mil fa-
mílias nas diversas regiões do Estado. 
O objetivo do Segunda Água é garan-
tir acesso à água para produção no 
meio rural a populações em situação 
de vulnerabilidade social, de forma 
a promover a segurança alimentar 
e hídrica, através da construção de 

Em 16 de julho de 2020, a 
Emater/RS-Ascar teve al-
terado o regime jurídico de 
contratação pelo Governo 

do Estado, através da Secretaria 
Estadual da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr). 
A nova proposta, que dispensa a 
licitação, foi assinada pelo então 
secretário Covatti Filho, conforme 
sugerido por parecer da Procura-
doria Geral do Estado (PGE), que 

cisternas, açudes e instalação de pe-
quenos sistemas de irrigação.  Com 
investimentos de R$ 20 milhões, se-
rão beneficiários 2.160 famílias com 
a construção de açude ou cisterna e 
instalação de kits simplificados de go-
tejamento, além de 540 famílias com 
açudes para prática da piscicultura. 

O Programa Estadual de Apoio 
e Ampliação da Infraestrutura Ru-
ral (Peaair), iniciativa da Seapdr e 
da Emater/RS-Ascar, visa a redução 
do impacto da estiagem e a qualifi-
cação da infraestrutura no campo. 

Apoia agricultores e pecuaristas fa-
miliares na construção de estruturas 
de reservação de água para usos 
múltiplos e para a expansão da prá-
tica da irrigação, almejando estabili-
dade nas suas produções frente aos 
recorrentes quadros de estiagens. 
Através das obras concluídas até o 
ano de 2021, foram executados 2 mil 
açudes, para o mesmo número de 
famílias, implementando aproxima-
dos 123 hectares de área alagada. 

Já o Programa Apoio e de Desen-
volvimento da Infraestrutura Rural do 
Governo do Rio Grande do Sul, desen-
volvido pela Seapdr e pela Emater/RS, 
tem como objetivos apoiar a constru-
ção de estruturas de reservação de 
água, para a expansão da prática da 
irrigação e os usos múltiplos da água 
entre os agricultores e pecuaristas. 
Almeja a estabilidade nas produções 
frente aos recorrentes quadros de 
estiagens, além do apoio à infraestru-
tura rural nas propriedades. De 2019 
a 2021, foram 9.341 famílias atendi-
das com serviços de infraestrutura 
rural, reforma e limpeza de açudes, 
melhoria de acessos, terraplanagens 
para galpões e novos criadouros de 
aves, suinos e produção leiteira. Em 
se tratando de açudes recuperados 
e limpos, são 816, com cerca de 48 
hectares de área alagada.

mais água, mais renda
O Programa Mais Água, Mais 

Renda promove a irrigação que no 
Rio Grande do Sul tem se mostrado 
um dos grandes diferenciais na re-
dução de perdas de produtividade e 
riscos de investimentos, seja em mo-
mentos críticos de estiagem, ou no 
período entre chuvas, quando a dis-
ponibilidade contribui para melhorar 
os resultados e a consequente renta-
bilidade nas lavouras e na pecuária. 

Nos últimos oito anos, o Mais 
Água, Mais Renda permitiu a im-
plantação de sistemas de irrigação 
nas propriedades de 3.640 famílias, 
abrangendo 86.140 hectares, com 
projetos elaborados em parceria 
com a Emater/RS-Ascar e outras 
instituições. Desde sua criação, em 
2012, o programa já garantiu cerca 
de 100 mil hectares de área irrigada.

O Projeto de Distribuição de Se-
mentes de Milho para Produtores de 
Leite do RS, apoiado pela Seapdr, em 
parceria com a Syngenta e Emater/
RS-Ascar, distribuiu 20 mil sacos de se-
mentes de milho. O objetivo foi apoiar 
11.111 pequenos produtores de lei-
te, afetados pela estiagem ocorrida 
no ano agrícola 2019/20 e pela crise 
econômica causada pela Covid-19, 
melhorando a alimentação dos reba-
nhos em propriedades leiteiras, além 
de reduzir o custo de implantação 
das lavouras destinadas a este fim. 

O impacto da iniciativa alcança 
diretamente 254 municípios gaú-
chos, que respondem por 85% da 
produção anual de leite, aproxi-
madamente 3,35 bilhões de litros. 
Outras ações e treinamentos online 
têm sido realizados em todas as re-
giões do Rio Grande do Sul, com en-
foque em boas práticas de produção 
de milho e confecção de silagem.

permitiu manter a natureza jurídi-
ca da Emater/RS-Ascar.

Antes, a relação entre o gover-
no estadual e a Emater/RS-Ascar 
era regida por convênio, cuja re-
novação foi barrada pela PGE em 
2019. Um termo de colaboração 
em caráter emergencial foi feito 
em janeiro de 2020, com validade 
de 180 dias, para continuar a pres-
tação de serviço até que houves-

se definição sobre o novo regime 
jurídico de contratação. Durante 
este período, um parecer da PGE, 
tendo como base a Lei Federal de 
Licitações nº 8.666/93, assegurou 
que, independente da natureza 
jurídica, é possível a contratação 
direta da Emater/RS-Ascar por dis-
pensa de licitação. O contrato terá 
duração máxima de 60 meses, po-
dendo ser renovado.
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www.sabiacoberturasagriculas.com.br

A Sabiá Coberturas 
Agrícolas produz filmes 
para cobertura de estufas 
com maior qualidade e 
excelência para sua safra.

Faça seu orçamento: (54) 99179.8581

ConFirA AlgunS de 
noSSoS produtoS:
• Filme VITI-PREMIUM 
para coberturas de parreiras
• Filme HF3 para coberturas 
de Horti-Fruti em geral
• Arcos para parreirais e 
estufas grandes
• Filme Slabs HF200 para plantio
• Telas de sombreamento
• Telas antigranizo
• Acessórios para montagem

Foram promovidas ações de arrecadação e doação de roupas e agasalhos Instituição garantiu também a doação de produtos de higiene e limpeza 

Feiras para comercialização de alimentos também foram organizadas 

Em todas as atividades, cuidados com a saúde foram sempre adotados 

Alimentos e artesanato puderam 
ser comercializados nas regiões 

a união e o aPoio 
mútuo foram 

fundamentais em 
todo o estado Para 

que a agricultura 
familiar Pudesse 

subsistir bem

aÇoEs sociais

ADRIANE BERTOGlIO RODRIGUES

A pandemia da Covid-19 
persiste há mais de 
um ano e não há evi-
dências científicas de 

quando ela efetivamente vai 
cessar. No início, essa doença, 
por vezes ainda desconhecida, 
causou apreensão, angústia e 
medo, mas, apesar desses sen-
timentos, a solidariedade impe-
rou e o que se viu foram muitas 
manifestações de colaboração, 
de ajuda e apoio, em todo o Rio 
Grande do Sul.

As recomendações de dis-
tanciamento, lavar as mãos e 
usar máscara e álcool gel sur-
preenderam, mas hoje fazem 
parte da rotina de todos, seja 
no meio urbano ou em ambien-
te rural. Para manter os atendi-
mentos de Assistência Técnica 
e Extensão Rural e Social (Aters) 
e garantir a renda das famílias 
de agricultores familiares e das 
comunidades tradicionais do 
Estado, a Emater/RS-Ascar se 
adequou e passou a atender de 
forma remota e a oferecer apoio 
na “nova logística” de comer-
cialização online, mantendo os 
protocolos de distanciamento, 
no caso das feiras presenciais. 
Até mesmo a Expointer, no ano 
passado, foi virtual.

Solidariedade supera insegurança 
durante a pandemia Foi em meados de abril do 

ano passado (2020) que a Ema-
ter/RS-Ascar lançou a Feira 
Virtual da Agricultura Familiar 
(Fevaf – https://bit.ly/2XtLndL), 
uma ferramenta digital que 
aproxima produtores e consu-
midores, na comercialização da 
produção. Em pouco mais de um 
ano, a Fevaf conta com 117 mil 
visualizações/acessos e um total 
de 872 estabelecimentos rurais 
cadastrados, entre agricultores 
individuais (476), agroindústrias 
familiares (355), cooperativas e 
associações (34) e artesãos (sete).

Roberto Parisotto, proprie-
tário da Agroindústria Família 
Parisotto, de Bento Gonçalves, 
que produz massas, molhos e 
biscoitos, desabafou. “Depois 
que começou a pandemia, a gen-
te teve mais clientes conhecendo 
e comprando os nossos produ-
tos, e as vendas aumentam a 
cada dia”, disse, ao ressaltar que 
“a ideia da Emater teve grande 
importância”. Assim, as agroin-
dústrias, agricultores familiares 
e cooperativas tiveram também 
que aperfeiçoar a divulgação.

“O produto precisa ser ven-
dido, sair do campo e chegar à 
mesa do consumidor, e a Feira Vir-
tual possibilita que a cidade saiba 
mais sobre os produtos oferecidos 
pelas agroindústrias familiares do 
nosso Estado”, disse à época o en-
tão secretário estadual da Agricul-
tura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr), Covatti Filho.

A plataforma da Feira Virtual 
foi idealizada e construída pelas 
gerências Técnica (GET) e de Tec-
nologia da Informação (GTI) da 
Emater/RS-Ascar, em parceria 
com a Seapdr. “Nela são cadas-
tradas agroindústrias que inte-
gram o Programa Estadual de 
Agroindústrias Familiares (Peaf), 
agricultores familiares com DAP 
e cooperativas com DAP jurídica, 
que têm produção para vender 
diretamente ao consumidor”, elo-
giou o presidente da Emater/RS, 
Geraldo Sandri. Interessados em 
oferecer seus produtos na Fevaf 
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 Municipal em https://bit.
ly/2yU7FuJ.

A VEZ DA FEVAF

Alimentação, higiene e limpeza 
são prioridades em doações
ADRIANE BERTOGlIO RODRIGUES

Com incentivo da Emater/
RS-Ascar, mais de 110 mil 
pessoas foram beneficia-
das em todo o Estado a 

partir da distribuição de mais de 
84.500 máscaras caseiras, confeccio-
nadas por extensionistas, assistidos 
e por representantes e integrantes 
de entidades parceiras, como agen-
tes comunitários de saúde, Apaes, 
Brigada Militar e Polícia Civil, Centro 
de Referência em Assistência Social 
(Cras), conselhos da Mulher e Tutelar, 
cooperativas, igrejas e escolas, além 
de doações de funcionários munici-
pais, idosos e profissionais do comér-
cio, do Sicredi e dos sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais (STR). Todos re-
ceberam orientações sobre uso e hi-
gienização das máscaras de proteção 
respiratória de uso não profissional. 

Cuidar da higiene e limpeza das 
residências e do ambiente de traba-
lho é uma necessidade básica para 
evitar a contaminação pelo coro-
navírus. Para auxiliar nos cuidados, 
a Emater/RS-Ascar, durante todo o 
ano, incentivou a elaboração de pro-
dutos para limpeza e higienização 
da casa e pessoal, reduzindo custos 
e garantindo a saúde de todos. 

Além de orientar a confecção, 
a Instituição garantiu a doação de 
produtos de higiene e limpeza, 
como sabão em barra, sabão em 
pó e outros (12 mil kg/litros), bene-
ficiando mais de 14 mil famílias e 
entidades de todas as regiões, como 
associações de artesãs, moradores, 
mulheres agricultoras, Centro Espí-
rita, Centros de Tradições Gaúchas 
(CTG), Cáritas do Brasil, Clubes de 
Mães, comitês de combate aos efei-
tos do Coronavírus, Saúde da Popu-

lação Negra, Prevenção e Solidarie-
dade, Cras, Colônia de Pescadores, 
Defesa Civil, escolas, grupos de Es-
coteiros, feirantes, postos de Saúde 
e de gasolina, além de universida-
des e Institutos de Educação.

Equipes municipais da Emater/
RS-Ascar arrecadaram gêneros ali-
mentícios para doação a famílias e 
comunidades em situação de risco/

em vulnerabilidade social e incen-
tivaram a elaboração de receitas 
saudáveis, utilizando produtos cul-
tivados nas residências, promoven-
do inclusive a organização e embe-
lezamento de arredores, limpeza 
de reservatórios de água, limpeza 
e proteção de fontes e cuidados de 
higiene. Foram arrecadados e re-
cebidos como doação mais de 171 

mil kg e quase 3 mil litros de gêneros 
alimentícios, beneficiando quase 10 
mil famílias e entidades municipais.

Muitas outras ações foram e ainda 
são realizadas, que repercutem em 
melhoria das condições de vida das 
populações assistidas. Entre as inúme-
ras ações estão doação de alimentos a 
famílias desabrigadas pela enchente; 
confecção, arrecadação e entrega de 
agasalhos, roupas de cama, calçados 
e brinquedos, cobertores e toalhas a 
famílias necessitadas; articulação nos 
projetos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) para distri-
buição de kits às famílias dos escolares 
e elaboração de material orientador, 
auxílio em campanhas municipais 
da saúde e na construção de mora-
dias e composteiras; distribuição de 
sementes e mudas de hortaliças, ga-
linhas e alevinos para o Programa de 
Inclusão Social e Produtiva da Anater. 

Durante todo o ano, os extensionistas da Emater/RS-Ascar presta-
ram orientações com relação ao Programa Auxílio Emergencial e man-
tiveram o atendimento, como elaboração de Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), projeto Fomento Mulher, projeto do Programa de Semen-
tes Banrisul para famílias quilombolas e Projeto Agroindústria, entre ou-
tros. Também foi promovido o 1º Concurso virtual de Artesanato em Lã.

Destaque nesse período foi um termo de colaboração entre a Sea-
pdr, à qual a Emater/RS-Ascar é vinculada, e a Secretaria Estadual da 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), que permitiu a doação 
e distribuição de cestas básicas a indígenas e quilombolas. Em maio e 
junho de 2020, extensionistas da Emater/RS-Ascar e resentantes das se-
cretarias municipais de Assistência Social e da Defesa Civil entregaram 
3.500 cestas a famílias cadastradas no CadÚnico em 70 municípios gaú-
chos. Cada cesta alimentar disponibilizada pela SJCDH foi composta 
por arroz, açúcar cristal, biscoito sortido, café, farinha de milho, farinha 
de trigo, feijão, leite em pó, óleo de soja, massa tipo espaguete, molho 
de tomate e salsicha. Contudo, em alguns municípios, ainda foram 
acrescentados produtos de higiene e alimentos da agricultura familiar.

Para o presidente da Emater/RS, Geraldo Sandri, ao adquirir produ-
tos da agricultura familiar para compor as cestas, essa rede de colabo-
ração também movimenta a economia local. “Enquanto Emater, tra-
balhamos no acesso a mercados dos produtos dos nossos agricultores 
familiares. E quando as prefeituras adquirem esses alimentos e repas-
sam por meio de cestas básicas trata-se de um ganho em rede: o agri-
cultor que vende seus alimentos e gera receita, a prefeitura que precisa 
dos produtos para ajudar as famílias em vulnerabilidade social e nós, 
que estamos para ajudar nesse processo, colocamos em prática a nossa 
missão, que é promover o desenvolvimento rural sustentável e também 
ajudar e estar à frente com relação à assistência social, pois somos uma 
entidade filantrópica”, finaliza Sandri.

Cestas para indígenas e quilombolas
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LINHA DE PRODUTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA

BEBEDOUROS DE 

ESTE É FORTE E DE CONCRETO!

SISTEMA ®

FOSSAS

TORRI

SISTEMA ®

VENDAS: 51 3527.0703 | 51 99886672

www.torri.com.br

BLOCOFÁCIL PARA
SILO TRINCHEIRA

ANELFÁCIL PARA
CAIXA D’ÁGUA/CISTERNA

ACESSE O SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES

MOD. CIRCULARMOD. CIRCULAR MOD. LINEAR

Os agricultores Leandro e Márcia Gelsdorf já observam os resul-
tados da construção do silo secador de alvenaria. Na propriedade 
da família, localizada na Linha Brasil, município de Candelária, a 
área de produção de milho passou de cinco hectares para dez hec-
tares após a construção da estrutura. “O silo ajudou muito. Antes, 
carregava o milho nas costas para guardar e precisava vender 
logo. Agora, além de facilitar o trabalho, ainda posso analisar o 
melhor momento para vender”, frisa Leandro. 

Na propriedade foi construído um silo secador com ar natural, 
com capacidade de armazenagem de 60 toneladas, sendo investido 
R$ 26.000,00. Com o local adequado para armazenar, a produção 
de milho passou de 400 sacas na safra 2016/2017 para 722 sacas na 
safra 2018/2019 e com perspectiva de aumento na produção. O cus-
to de produção passou de 53% do valor obtido na comercialização 
para 42%. O produtor colheu 500 sacas de milho na safra 2019/2020, 
muito afetada pela seca, mas projeta colher 1.000 sacas no ciclo 
2020/2021, devendo assim encher o silo (hoje, gastaria R$ 34 mil para 
construir estrutura com capacidade para armazenar tal volume). 

“O ar natural proporciona uma secagem homogênea e gradati-
va, com temperaturas adequadas. Por isso, não há problema com o 
superaquecimento da massa de grão que pode diminuir a qualida-
de do produto. E isso interfere também no melhor desempenho das 
criações pelo maior aproveitamento dos grãos. E, quando da moa-
gem para produção de farinha, apresenta um produto de melhor 
qualidade e menores perdas, aumentando a competitividade em 
nível de mercado”, frisa o agrônomo Vagner João Moro. 

Outra prática realizada na propriedade foi a adaptação da es-
trutura para aproveitar o calor da fornalha da estufa de tabaco, 
localizada próximo ao silo. “Adaptamos para secar o grão do mi-
lho pós tabaco devido a alta umidade do grão colhido no período. 
A Emater nos ajudou muito no planejamento da construção para 
encontrar a estrutura que melhor se adaptava para a nossa pro-
priedade”, conta Leandro. 

Ao construir um silo secador, o produtor deve observar alguns 
cuidados. A estrutura não deve estar localizada em áreas de alta 
umidade, próxima a corpos de água, como açudes, lagos e riachos; 
em locais que normalmente apresentem intensa cerração por lon-
gos períodos e em proximidade a matas espessas. Para garantir a 
qualidade do grão, os cuidados iniciam já na colheita. A colhedora 
deve ser ajustada de forma a evitar grãos quebrados e danifica-
dos. Outra prática importante é fazer a pré-limpeza antes de secar 
e armazenar o produto. Para a armazenagem, a umidade do grão 
deve ser de 13%. Até abril de 2021, no Rio Grande do Sul, 3.106 pro-
dutores construíram silos com assistência técnica da Emater/RA-
-Ascar, com capacidade de armazenagem de 200.835 toneladas.

“O silo nos ajudou bastante”

Industrialização é uma forma de agregar mais valor ao que é produzido

Programa estadual 
de agroindústria 

familiar estimula  a 
Produção e também 
a comercialização, 
com mais fomento  
à renda no camPo

PolÍticas PÚBlicas

O produto ganha mais valor
ADRIANE BERTOGlIO RODRIGUES

O Programa Estadual de 
Agroindústria Familiar 
(Peaf) é uma das políti-
cas públicas mais efeti-

vas no desenvolvimento dos agri-
cultores familiares, possibilitando 
acesso à legalização, espaços de co-
mercialização, assistência técnica e, 
consequentemente, melhoria nas 
condições de vida. Em 2020, além 
do cadastramento e da legalização 
de novas agroindústrias, o progra-
ma também financiou a participa-
ção em feiras, o selo Sabor Gaúcho 
e o enquadramento ambiental. 
Tudo operacionalizado pela Ema-
ter/RS-Ascar e pela Divisão de 

Organização de Agroindústrias 
Familiares e de Comercialização e 
Abastecimento (Daca) do Depar-
tamento de Agricultura Familiar e 
Agroindústria (Dafa), da Secretaria 
Estadual da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr). 

Ao longo do ano de 2020 fo-
ram realizados 224 cadastros de 
novas agroindústrias familiares, 
contabilizando um total de 3.688 
agroindústrias participantes do 
Programa Estadual de Agroindús-
tria Familiar (Peaf). Em compara-
ção com 2019, quando foram reali-
zados 266 novos cadastros, houve 
uma diminuição de 15%, provável 
reflexo da pandemia. 

Quanto ao número de agroin-
dústrias inclusas (legalizadas), 
foram 176 novas legalizações ao 
longo de 2020, um aumento de 
2% em comparação com o ano de 
2019, quando foram realizadas 172 
inclusões. Cada empreendimento 
legalizado significa que o mesmo 
apresenta os requisitos sanitários, 
ambientais e tributários atendidos. 
Portanto, oferta produtos de qua-
lidade e seguros ao consumidor fi-
nal, e que não causam prejuízos ao 
meio ambiente. 

“Tanto no cadastro como na le-
galização de novas agroindústrias, a 
Emater mantém sua atuação na As-
sistência Técnica, com seus técnicos 
acompanhando as famílias de agri-
cultores desde a produção à agroin-
dustrialização, elaborando projetos, 
buscando crédito e obedecendo a 
critérios legais exigidos para essa 
formalização”, explica Júnior Lopes, 

extensionista do Núcleo de Desen-
volvimento Econômico da Gerência 
Técnica da Emater/RS-Ascar. 

No somatório total de agroindús-
trias inclusas, são 1.518 legalizadas 
ou inclusas no Peaf, do total de 3.400 
empreendimentos cadastrados no 
Programa; ou seja, o percentual de 
legalização supera a 40%. Até 2020, 
este índice ficava na faixa de 30%. 
O aumento no percentual de legali-
zação demonstra assertividade na 
execução da política pública. “O agri-
cultor familiar está entendendo que, 
devidamente capacitado e operando 
dentro dos requisitos legais vigentes, 
pode acessar serviços diferenciados, 
como o selo Sabor Gaúcho nos pro-
dutos, ampliar a participação em 
feiras e acessar os mercados institu-
cionais (PAA e Pnae)”, afirma Maluza 
Machado, chefe do Daca.  

 o selo sabor gaúcho 
Desde a publicação da Resolu-

ção 001/2020 da Seapdr, que regu-
lamentou o Peaf e desburocratizou 
o acesso ao selo Sabor Gaúcho, 
todas as agroindústrias inclusas 
no Peaf estão habilitadas a utilizar 
este selo. E ele serve como uma re-
ferência ao consumidor da proce-
dência na agricultura familiar dos 
produtos comercializados, e tam-
bém traz segurança de que aquele 
produto é oriundo de um estabe-
lecimento legalizado nos aspectos 
ambiental, sanitário e tributário. 
Hoje, as 1.518 agroindústrias in-
clusas no Peaf estão autorizadas 
a utilizar o selo Sabor Gaúcho em 
seus rótulos, com a agregação de 
um diferencial muito importante 
para esses estabelecimentos em 
sua inserção nos mercados. 

feiras 
Em função da pandemia, as 

feiras da agroindústria familiar 
foram bastante prejudicadas. A 
maioria foi cancelada ou teve al-
teração no formato e diminuição 
do número de expositores. Em 
2020, foram realizadas dez feiras, 
contabilizando 354 espaços de co-
mercialização para agroindústrias 
inclusas no Peaf e aporte de recur-
sos públicos de R$ 522.503,00. 

Além dos serviços já citados, 
o Peaf também disponibiliza a 
possibilidade de comercialização 
dos produtos agroindustrializados 
via bloco de produtor rural e com 
isenção de ICMS, serviço esse de 
que aproximadamente 80% das 
agroindústrias inclusas se benefi-
ciam. Para tanto, é necessário estar 
enquadrado como microprodutor 
rural, produzir 100% da matéria-
-prima e processar na sua proprie-
dade. Se a agroindústria não se en-
quadrar nesses critérios, também 
é possível participar do Peaf com 
CNPJ. Hoje, 482 agroindústrias in-
clusas no Peaf possuem CNPJ. 

 
consulta PoPular 
Em 2020, 131 agroindústrias 

se beneficiaram de financiamen-
tos do Feaper (Fundo Estadual de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Pe-

quenos Estabelecimentos Rurais) 
oriundos da votação da Consulta 
Popular 2019/2020. Os projetos de 
crédito possuem bônus de adim-
plência de 80% para compra de 
equipamentos, reformas e cons-
truções de agroindústrias. 

 
susaf 
O Sistema Unificado de Atenção 

à Sanidade Agroindustrial Familiar 
e de Pequeno Porte (Susaf-RS) 
possibilita a comercialização inter-
municipal de produtos de origem 
animal de estabelecimentos com 
registro no Serviço de Inspeção 
Municipal (SIM). Dos 243 estabele-
cimentos atualmente habilitados a 
utilizar o selo Susaf nos seus rótu-
los, 112 são do Peaf, o que garante 
um incremento nas vendas dos 
produtos processados pela agri-
cultura familiar gaúcha. 

 
licenciamento ambiental 
Na área ambiental, com o tér-

mino do período de vigência da 
licença ambiental do Peaf em 
agosto de 2020, foi necessária a 
atualização de mais de 300 agroin-
dústrias familiares para enquadra-
mento ambiental perante a atual 
legislação vigente, e a Emater/RS-
-Ascar teve atuação importante, 
com orientações e auxílio. 

armazenar a 
Produção na 

ProPriedade rural, 
em silo secador, 

Possibilita maior 
autonomia aos 

Produtores rurais

inFRaEstRutuRa

A decisão na mão do produtor
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E TAlINE SChNEIDER

Reduzir os custos de pro-
dução e a penosidade do 
trabalho, com autonomia 
na gestão e na comercia-

lização, sem perder a qualidade 
dos grãos, é um dos benefícios do 
silo secador. Existem vários tipos 
de silos secadores; no entanto, o 
modelo de alvenaria com aeração 
natural forçada tem sido uma das 
melhores opções para a pequena 
propriedade rural. 

Com custo médio de constru-
ção de R$ 34,00 por saco arma-
zenado, este tipo de silo é uma 
excelente alternativa de baixo 
investimento e que agrega va-
lor à produção. “A secagem com 
ar natural mantém a qualidade 

dos grãos armazenados, bem 
como um menor gasto energéti-
co no processamento, com me-
nor custo por saco armazena-
do. Também reduz o custo com 
frete e as perdas qualitativas e 
quantitativas de grãos”, explica o 

engenheiro agrônomo e extensio-
nista Rural Agropecuário da Ema-
ter/RS-Ascar, Vagner João Moro.

O extensionista acrescenta 
que o projeto deve ser acom-
panhado de uma boa conversa 
com a família. É preciso analisar 
a quantidade de grãos a armaze-
nar, as condições do local onde 
será instalado o silo e de carga 
e descarga do produto, além de 
planejar o futuro aumento na 
produção de grãos. “A Emater 
vem trabalhado na adaptação 
de tecnologias sustentáveis e 
de menor custo para a armaze-
nagem nas propriedades rurais 
e maior autonomia no gerencia-
mento dos grãos colhidos. As-
sessoramos desde o local onde 
será construído o silo secador, 
na elaboração dos projetos téc-
nico e de crédito rural, quando 
for o caso, e todo o manejo da 
secagem e da armazenagem dos 
grãos”, frisa Moro.

Leandro e Márcia Gelsdorf implantaram silo em Linha Brasil, Candelária
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Fone: (51) 3741-8728  /       (51) 99644-0064
e-mail: rovler@rovler.com.br site: www.rovler.com.br

Turbinas para secadores, diversos
tamanhos e outras finalidades

Limpador
de grãos
com ar

ROVLER INDÚSTRIA, sempre inovando e lançando novos equipamentos, para atender um mercado cada vez mais exigente.

Fornalhas de ar sem fumaça com casa,
para secadores de arroz, com controle 
automático da temperatura

Secador Estático desmontável
para grãos diversos, com fornalha 
à lenha sem fumaça

Secador Estático
com Fornalha Elétrica,

com controle automático
de temperatura (usável em

secadores estáticos, rotativos
e silos de grãos)

Diversos modelos de fornalhas sem fumaça com e sem controle automático 
(uso em silos e secadores estáticos até 100 sacas e rotativo externo)

Secador Rotativo FE
(com fornalha externa)

EQUIPAMENTOS 
FORNECIDOS E 
FABRICADOS

 PELA ROVLER.
• SECADORES ESTÁTICOS DE MILHO, 
FEIJÃO, NOZES.
• AQUECIMENTO DE ESTUFAS 
HORTÍCOLAS.
• TELAS, PORTAS DE SAÍDA DE GRÃOS, 
CONTROLADORES DE GRAUS E 
TERMÔMETROS DIGITAIS.
• VENTILADORES CENTRÍFUGOS 
(TURBINAS) COM BALANCEAMENTO 
ELETRÔNICO E ESTÁTICO
• TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA 
SECAGEM DE VEGETAIS, MEDIANTE 
ORÇAMENTO.
• FORNALHAS À LENHA, ALIMENTADOR 
DE FORNALHAS (CAVAQUEIRA)   

TAlINE SChNEIDER*
* Com informações da Secretaria 
de Comunicação/Seapdr

A deputada estadual Silvana 
Covatti assumiu o a Secre-
taria da Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento 

Rural (Seapdr) no dia 30 de março, 
tornando-se a primeira mulher a co-
mandar a pasta. Ela substitui Covatti 
Filho, que reassumiu seu mandato 
de deputado federal em Brasília. O 
ato de posse de Silvana e do novo 
secretário de Turismo, Ronaldo San-
tini, foi transmitido por videoconfe-
rência, devido às restrições impos-
tas pela pandemia de coronavírus.

"São secretarias de duas áreas 
estratégicas do nosso governo e 
que passam por momentos muito 
difíceis. A pandemia e também a es-
tiagem impuseram muitas dificulda-
des aos produtores rurais e, indireta-
mente, a toda a economia gaúcha, 
que é baseada no agronegócio”, des-
tacou Leite. “Quanto ao turismo, o 
setor que mais sofre certamente nes-
te momento, já que é a natureza da 
atividade atrair e aglomerar pessoas, 
o que não é recomendável, também 
merece atenção especial. Por isso, é 
um ato de coragem da Silvana e do 
Santini assumirem essas duas pas-
tas, mas tenho certeza de que estão 
nas mãos de duas pessoas compe-
tentes e empenhadas, com qualida-
de e disposição para mudar a vida da 
nossa população, somando à nossa 
já qualificada equipe de governo."

Santini e Silvana Covatti com o governador Eduardo Leite, no ato de posse

Diretoria da Emater/RS-Ascar no primeiro encontro com Silvana Covatti
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Silvana Covatti assume 
a Secretaria da Agricultura
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Diretoria da Emater/RS também 
se reuniu com a nova secretária

Na manhã seguinte à posse (31/03), toda a diretoria da Emater/RS 
participou da reunião de apresentação da Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) à nova titular, 
Silvana Covatti, com a participação do ex-secretário Covatti Fi-

lho. Na ocasião, foram abordados assuntos referentes à Extensão Rural e 
Social e também as ações da Instituição e da Seapdr nestes dois últimos 
anos. Logo após a reunião, no gabinete, foi assinado o livro de posse, 
transferindo o cargo para a secretária.

“Na oportunidade, o ex-secretário expôs os avanços da Secretaria e o gran-
de processo de mudança, que foi um divisor de águas para a Instituição, e que 
contou com o forte apoio de Covatti”, destacou o presidente da Emater/RS, Ge-
raldo Sandri, ao se referir ao novo modelo e vínculo entre as entidades. 

Covatti Filho elencou os desafios e as conquistas do período, como o 
processo de mudança do status sanitário do Estado como zona livre de 
aftosa sem vacinação, as ações de enfrentamento da estiagem e a reali-
zação da Expointer Digital no ano passado. “Temos compromissos que 
conseguimos conquistar, mas ainda há desafios a superar. A secretária 
vai dar continuidade a esse trabalho”, pontuou.

A secretária Silvana Covatti destacou a importância de ser a primeira 
mulher a assumir a Secretaria da Agricultura desde a sua criação. “Tive 
vários desafios na minha vida, como mulher, mãe, esposa, política, mas 
esse é meu maior desafio. Venho com muita humildade e muito respeito 
a cada um de vocês. Não há nada que eu não possa aprender, nem que 
eu não possa ensinar. Vamos caminhar juntos”, completou.

“Agradeço ao ex-secretário por tudo que fez pela Instituição enquanto 
esteve à frente da pasta e também aos diretores que sempre estiveram 
ao nosso lado. A Emater sempre estará à disposição para ser o braço do 
Estado junto aos agricultores. É preciso valorizar sempre este vínculo for-
te que temos com a Seapdr”, enfatizou Sandri.

Além do presidente da Emater/RS, Geraldo Sandri, participaram do 
encontro os diretores técnico e administrativo da Instituição, respectiva-
mente, Alencar Paulo Rugeri e Vanderlan Vasconselos. E também o se-
cretário adjunto da Seapdr, Luiz Fernando Rodriguez, e os presidentes 
das demais vinculadas à Seapdr: João Fischer (Cesa), Ivan Bonetti (Irga) 
e Ailton Machado (Ceasa/RS).
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Prioridades Em sua posse, a 
secretária Silvana destacou o mo-
mento atual da agricultura gaúcha, 
com a certificação de Estado livre de 
aftosa sem vacinação e a colheita de 
uma safra histórica, após períodos 
de estiagem vividos em 2020. "Agra-
deço ao governador Eduardo Leite 
pela confiança depositada em mim. 
É um orgulho suceder o trabalho 
competente e dedicado que o Co-
vatti Filho tem feito", comentou.

O papel da mulher no campo 
também está nas bandeiras da nova 
secretária, uma vez que, no Brasil, 
dos 5 milhões de empreendimentos 
rurais, um milhão é comandado por 
mulheres. Atualmente, as mulheres 
administram cerca de 30 milhões de 
hectares de atividade rural.

Silvana Covatti ainda destaca a 
prioridade na irrigação e no incenti-
vo ao aumento da área irrigada no 
Estado, que hoje é de menos de 3% 
da área de sequeiro (soja, milho, tri-
go e feijão) e fruticultura. E esclarece: 

"Vamos dar continuidade ao Pro-
grama Pró-Milho para alcançarmos 
a autossuficiência do grão, funda-
mental para suinocultura, avicultura 
e pecuária leiteira".

A nova secretária ressaltou a im-
portância da Agricultura Familiar, 
assegurando que terá atenção espe-
cial em sua gestão. "É responsável 
por 70% dos alimentos que chegam 
na mesa das famílias gaúchas. Na 
Secretaria, vamos incentivar a pro-
dução na pequena propriedade e 
buscar melhores condições para as 
mais de 3.700 agroindústrias do Es-
tado", pontuou.

Também estiveram presentes 
no ato de posse no gabinete do go-
vernador no Palácio Piratini o se-
cretário-chefe da Casa Civil, Artur 
Lemos Júnior, e o líder do governo 
na Assembleia, deputado Frede-
rico Antunes. O vice-governador 
Ranolfo Vieira Júnior, outros secre-
tários e líderes políticos participa-
ram por vídeo.

Nascida em Frederico Westphalen, Silvana Covatti chegou pela pri-
meira vez à Assembleia Legislativa gaúcha em 2006. Na sua segunda 
votação, Silvana foi a deputada mais votada, em 2010. Quatro anos de-
pois foi novamente eleita com expressivo número de votos.

Em 2016, foi a primeira mulher a assumir a presidência da Assem-
bleia em mais de 180 anos de história. Por conta do cargo, assumiu por 
cinco dias o governo do Rio Grande do Sul na ausência do então gover-
nador José Ivo Sartori e do vice José Paulo Cairoli. Nas eleições de 2018, 
foi novamente eleita deputada estadual.

Silvana também se elegeu presidente do Movimento Mulher Pro-
gressista Gaúcha e da Procuradoria da Mulher, na Assembleia. Teve nos 
direitos das mulheres sua principal luta em todos os seus mandatos.

Um perfil da secretária

em temPos de 
Pandemia, mais 

de 86 mil Pessoas 
no estado são 

beneficiadas  
Pelo Programa 

Prato Para todos

aBastEciMEnto

Uma formidável ação da Ceasa
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Em março, mês em que a 
pandemia do coronavírus 
completou um ano no Brasil 
e viu-se agravar o quadro de 

letalidade da doença, a Ceasa — vin-
culada à Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
—  bateu o recorde no número de 
pessoas atendidas pelo programa 
social Prato Para Todos: 86.197. 
Trata-se do maior número de bene-
ficiados desde a criação do progra-
ma social, em 2003, demonstrando 
que a solidariedade está em alta no 
momento de riscos para a saúde de 
todos e para a segurança alimentar 
dos mais necessitados.

Segundo a coordenadora do 
Banco de Alimentos, Rosandrea 
Vargas, o grande volume de horti-
frutigranjeiros doados em março 
permitiu que o setor aumentasse o 
número de instituições assistenciais 
atendidas e, ato contínuo, de crian-
ças, jovens e adultos contemplados 
por elas. O Banco de Alimentos re-
cebeu 192,2 toneladas de hortifrú-
tis doados pelos permissionários. 
Desse total, 93,9 toneladas foram 
destinadas para 148 entidades 
(associações comunitárias, asilos, 
creches etc) para complementar a 
alimentação de 86.197 pessoas — 
26.698 (ou 44,87%) a mais do que as 
59.499 contempladas em fevereiro 
pelas entidades que lhes fornecem 
refeições. Neste mês, 133 entidades 
haviam recebido os kits.

Outras 2,3 toneladas de alimen-
tos foram destinadas para 65 famí-
lias de baixa renda cadastradas no 
Prato Para Todos. De acordo com 
Rosandrea, 96 toneladas do total 
arrecadado foram consideradas im-
próprias para consumo e destinadas 
para a alimentação de animais de 
fazendas terapêuticas que acolhem, 
tratam e recuperam dependentes 
químicos que atuam como voluntá-
rios no programa social. 

Além da contribuição de produto-
res e atacadistas, o Banco de Alimen-
tos recebeu 1.010 kg de kits contendo 
itens de limpeza, higiene e fraldas, do 
programa Mesa Brasil do Sesc/RS, e 
439 kg de alimentos não perecíveis 
da Emater/RS-Ascar, que incremen-

taram a cota destinada a um grupo 
de idosos em isolamento social. 

“No momento de maior necessi-
dade da população carente, ajudas 
como esta, de nossos produtores e 
atacadistas, chegam na hora certa”, 
afirmou o presidente Ailton dos San-
tos Machado. 

Uma das entidades beneficia-
das é a Associação de Cegos Louis 
Braile — mantenedora da Casa Lar 
do Cego Idoso. Semanalmente, 
o coordenador administrativo da 
entidade, Valdeci Manoel da Silva, 
vem buscar hortifrútis. Na segunda 
semana de março, ele levou 18 cai-

xas de tomates, cada uma com cer-
ca de 20 quilos do fruto (nove caixas 
para a Casa Lar e outras nove para a 
creche Meu Dengo, ambas no Bairro 
Rubem Berta, na Capital.

“Há 13 anos venho na Ceasa. É 
uma ajuda substancial. A gente faz 
molhos e aproveita para fazer sa-
ladas também” explicou, antes de 
seguir para a instituição, que abriga 
39 idosos. 

Desde a origem do programa so-
cial, em 2003 (na época, chamava-se 
Tá no Prato), nunca tantos tiveram 
acesso às frutas, legumes e verduras, 
por intermédio de instituições assis-
tenciais ou das mãos de servidores do 
Banco de Alimentos da Ceasa quanto 
agora. Por isso, sempre reiteramos 
a mensagem que encerra estes tex-
tos. Aos produtores e atacadistas da 
Ceasa, nosso eterno agradecimento. 
Sem a ajuda dos permissionários, re-
cordes como esse — que contribuem 
diretamente para o combate à fome 
— jamais seriam batidos.

Ação social: o Banco de Alimentos recebeu 192,2 toneladas de produtos

Ceasa é referência dos gaúchos

Produtos vão para todo o Estado

Frutas se destacam no comércio
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Produção de 
morangos leva 

renda Para 
agricultores 

familiares, com 
boa aceitação 

no mercado
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Um mercado muito saboroso
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CARINA VENZO CAVAlhEIRO

O cultivo do morango fora 
do solo (em bancadas) 
e em ambiente prote-
gido (estufas plásticas) 

tem se elevado significativa-
mente nos últimos anos no Rio 
Grande do Sul e, em especial, na 
região de abrangência do Escritó-
rio Regional da Emater/RS-Ascar 
de Soledade. A atividade é uma 
importante opção de renda para 
propriedades familiares e minifún-
dios, pois em uma pequena área, 
de até menos do que um hectare, 
é possível obter renda capaz de 
suprir a demanda de uma família. 

O extensionista rural agrope-
cuário da Emater/RS-Ascar Vivairo 
Zago explica que a viabilidade des-
sa cultura se dá pela boa remune-
ração ao produto e aceitação deste 
no mercado, sendo muito utilizado 
para consumo in natura, em pada-
rias, e ainda há a possibilidade da 
agroindustrialização em produtos 
como polpas, geleias e licores. “O 
cultivo dessa espécie frutífera, que 

normalmente tem ciclo bianual, 
mas de produção contínua, ou seja, 
no inverno e no verão, com mate-
riais genéticos apropriados se tor-
nou atrativa para muitas famílias de 
agricultores familiares”, explica.

Ainda segundo Zago, esse siste-
ma de cultivo em ambiente protegi-
do e sobre bancadas, além de dimi-
nuir a penosidade do trabalho, pois 
proporciona facilidade de manejo 
da cultura, tem efeito de proteção 
contra a chuva e o vento, condição 
que reduz a incidência de doenças. 
“Esse fator, associado a medidas de 
manejo das plantas e à possibilida-
de de uso de Manejo Integrado de 
Pragas (MIP) e bioinsumos, possibi-
lita colher frutos mais limpos, com 
menos agroquímicos”, cita.

Contudo, Zago ressalta ainda 
que o sistema de cultivo exige um 
maior conhecimento do produtor. 
“Toda a adubação é fornecida via ir-
rigação, por fertiirrigação. Por isso, 
recomendamos que os agricultores 
que iniciam um projeto de produ-
ção de morango nesse sistema pro-
curem a assistência técnica”.

No município de Tunas, o cultivo de morango iniciou no solo. A 
produção começou com o agricultor Valdomiro Wulff, que realizou 
o plantio de 200 mudas da fruta enviadas pelo filho, Natalino, que 
residia em Caxias do Sul. “Repassamos algumas mudas para o 
meu pai para ver se ia produzir. Com o bom resultado, retornamos 
para Tunas e investimos no cultivo do morango, que está dando 
muito certo”, conta Natalino. 

Em 2016, o município contava com 13 produtores, que, juntos, 
cultivaram sete hectares de morango com manejo convencional, 
no solo, sendo cultivo protegido e irrigado. Neste mesmo ano, duas 
famílias iniciaram o processo de transição para estufas e, atual-
mente, o município conta com 14 produtores, com três hectares 
com a produção da fruta, sendo que em 2,5 hectares desta área o 
cultivo é realizado em estufas. Anualmente é registrada no muni-
cípio a produção de 200 mil quilos da fruta, que é comercializada 
in natura, com venda direta em municípios como Soledade, Santa 
Cruz do Sul e Passo Fundo.

Residentes na comunidade de Rincão Comprido, Natalino e a 
esposa Marina têm na produção de morangos a principal fonte de 
renda da família.  Na propriedade, 0,3 hectares são cultivados com 
morango. “Resolvemos investir no morango porque é uma atividade 
boa de se trabalhar e com boa rentabilidade”, conta o agricultor. Ini-
cialmente, a família construiu sete estufas. Em cada estrutura foram 
cultivadas cerca de 3,2 mil mudas. “Hoje, temos 12 estufas e neste 
ano vamos investir em mais três e na automatização da irrigação. 
Com isso, vamos ter próximo de 40 mil plantas produzindo na pro-
priedade”, projeta Natalino. A família cultiva morangos de varieda-
des importadas da Argentina e do Chile e a produção é comercializa-
da em supermercados da região de Sobradinho e Passo Fundo.  

O extensionista rural agropecuário da Emater/RS-Ascar Schar-
lon Kiraly destaca que em 2020 a Emater/RS-Ascar e sete famí-
lias produtoras de morango no município de Tunas implantaram 
o sistema de rastreabilidade. Com isso, os morangos produzidos 
por elas recebem um rótulo no qual constam informações como 
validade do produto, número do lote e dados do fornecedor. “O 
número deste rótulo fica registrado no caderno de campo e, se 
necessário, pode ser rastreado até a origem, com as informações 
sobre o processo de produção e plantio, o que dá maior segurança 
ao consumidor”, explica o extensionista. 

Além de uma alternativa de produção e renda, o morango tam-
bém estimula a sucessão rural. O interesse dos jovens por essa pro-
dução é observado em diferentes regiões do Estado. Assim como 
Natalino, que retornou ao meio rural para cultivar a fruta, o agri-
cultor espera que o filho que nasceu em meados de 2020, Sandro 
Luís, também veja na produção do morango uma oportunidade. 
“Essa é uma alternativa muito boa de renda para a pequena pro-
priedade. O morango é uma planta boa de trabalhar, com boa ren-
tabilidade, que permite o sustento da família e manter as contas 
em dia e ainda conseguir investir um pouco a cada ano. Espero que 
o meu filho continue nessa atividade, pois foi onde comecei minha 
vida e onde estou conseguindo crescer”. 

No Rio Grande do Sul, segundo o levantamento frutícola da 
Emater/RS-Ascar, a produção de morangos é realizada por 2.467 
famílias. No total, são cultivados 552,72 hectares, com produção 
de 26.650 toneladas da fruta.

A volta para casa, em Tunas

A produção de morangos 
motivou Natalino e a esposa 
Marina, com o filho Sandro Luís, 
a retornar à propriedade  
da família, em Tunas

sementes de 
milho doadas Pela 

syngenta registram 
ótimo desemPenho 

em área de Pecuária 
leiteira no 

noroeste gaúcho
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Espigas de milho bem for-
madas e plantas sadias. 
Esse foi o cenário encon-
trado nas lavouras, im-

plantadas por 97 produtores de 
leite, em Panambi, no noroeste 
gaúcho. As sementes de milho 
foram doadas aos produtores, em 
setembro do ano passado, pela 
Syngenta, em uma ação coorde-
nada pela Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr), em parceria com a 
Emater/RS-Ascar.  

As sementes da Syngenta, im-
plantadas em 174 hectares do 
município, renderam uma safra 
de mais de 12 mil toneladas de 
matéria verde. O milho, de acor-
do com o extensionista rural da 
Emater/RS-Ascar André Lima, 
está sendo utilizado na forma de 
silagem para alimentar mais de 
700 bovinos de leite, o equiva-

lente a 34% de todo o rebanho 
leiteiro de Panambi.

 “Valeu a pena. A tecnologia 
contra lagarta funciona bem nes-
te milho. Além disso, ele se de-
senvolveu muito bem, apesar da 
estiagem”, comemorou o produ-

tor de leite Sidnei Bairros (foto). 
Se não tivesse faltado chuva no 
finalzinho da safra, a lavoura de 
Bairros teria tido potencial para 
produzir 17 t/matéria seca/ha, 
ao invés das 14 t/matéria seca/ha 
que produziu. 

Produtor de leite Sidnei Bairros comemorou o desenvolvimento do milho

No Rio Grande do Sul, o Pro-
jeto de Distribuição de Semen-
tes de Milho para Produtores de 
Leite, coordenado pela Seapdr, 
em parceria com a Syngenta e 
Emater/RS-Ascar, distribuiu 20 
mil sacos de sementes do cereal. 
A região de Ijuí recebeu o maior 
volume, 4.050 sacos de semen-
tes, porque ela concentra o maior 
número (8.460) de famílias que 
produzem leite no Estado. 

Com esta ação, o governo do 
Estado almeja incentivar 11.111 
pequenos produtores de leite 
do Rio Grande do Sul, afetados 
pela estiagem ocorrida no ano 
agrícola 2019/2020 e pela crise 
econômica causada pela Co-
vid-19. O impacto da iniciativa 
beneficia, diretamente, 254 mu-
nicípios gaúchos, que respon-
dem por 85% da produção anual 
de leite, aproximadamente 3,35 
bilhões de litros.

O projeto

Girassol também constitui  
uma boa alternativa em  
várias propriedades gaúchas

Com 100% do girassol plantado no Estado, a região de Santa Rosa 
contabiliza os números da safra 2020/2021. De acordo com o In-
formativo Conjuntural produzido e publicado pela Gerência de 
Planejamento da Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em torno de 75% 
das lavouras já haviam sido colhidas em fevereiro. Já as poucas lavouras 
semeadas após as chuvas do final de novembro, correspondente a 25% do 
total da área cultivada, encontravam-se em fase de enchimento de grãos. 

A expectativa inicial de produtividade do girassol era de 1,6 t/ha, mas 
a média atual apresenta redução de cerca de 22,5%, devido ao clima des-
favorável nas lavouras semeadas em agosto, ficando a produtividade na 
média de 1,2 t/ha. A área implantada nessa safra também foi inferior à do 
ano anterior. O preço da saca de 60 quilos estava em R$ 130,00 em abril.

Ganhos com a rastreabilidade Sí
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A maioria das famílias indígenas produz ou dispõe de parte dos ali-
mentos consumidos (incluindo caça e coleta), porém não em quantida-
de suficiente e regular, dependendo, muitas vezes, de complementação 
externa, o que provoca o aumento da ingestão de alimentos industriali-
zados. Essas mudanças na dieta alimentar vêm impactando a vida das 
famílias indígenas, agravando a ocorrência de doenças, como hiperten-
são, obesidade, diabetes e câncer.

Para Mariana de Andrade Soares, essa iniciativa da Emater/RS-Ascar 
e do governo do Estado, através da Seapdr, vem somar esforços para 
viabilizar e/ou ampliar a autonomia das famílias indígenas na produ-
ção e diversificação de alimentos limpos e saudáveis para o autocon-
sumo, contribuindo para a sua segurança e soberania alimentar e nu-
tricional, sua renda não-monetária e a melhoria das suas condições de 
vida. A expectativa de lançar o projeto Semeando nas Aldeias em abril 
tem a ver com o fato de ser o chamado Mês Indígena (em função da data 
19 de abril, Dia do Índio). Foi organizada uma logística de entrega das 
sementes nos municípios e, posteriormente, nas aldeias beneficiadas, 
no período de cultivo das espécies no segundo semestre de 2021.

Mudanças na dieta alimentar

Distribuição de sementes beneficia 5.260 famílias indígenas no Estado

semeando nas 
aldeias Prioriza 

a segurança 
alimentar indÍgena 

no rio grande do 
sul, com variedades 

de hortaliças

inclusão

Plantando para colher futuro
ADRIANE BERTOGlIO RODRIGUES 

Com o objetivo de ampliar 
o acesso a alimentos e 
minimizar os impactos 
sociais e econômicos da 

pandemia da Covid-19 sofridos 
pelas famílias Charrua, Guarani e 
Kaingang no Rio Grande do Sul, 
a Emater/RS-Ascar, em parce-
ria com a Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (Seapdr), lançou, 
em abril, o Projeto Semeando 
nas Aldeias. Além da distribuição 
de sementes de hortaliças, bene-
ficiando 5.260 famílias indígenas 
das etnias Charrua (17), Guarani 
(921) e Kaingang (4.322), que vi-
vem em 150 aldeias, localizadas 
em 67 municípios do Estado, al-
gumas famílias também recebe-
rão sementes de milho e de feijão. 

De acordo com a antropóloga e 
responsável pela Assistência Técni-
ca e Extensão Rural e Social (Aters) 

a Povos Indígenas da Emater/RS-As-
car, Mariana de Andrade Soares, as 
sementes foram adquiridas com re-
cursos da Seapdr, e as famílias indí-
genas serão assessoradas pelo(a)s 
extensionistas da Emater/RS-Ascar, 
buscando sensibilizar e orientar so-
bre o cultivo das espécies e os bene-
fícios nutricionais da diversificação 
das suas dietas alimentares. 

Cada família indígena receberá 
um kit de sementes de hortaliças, 

pacote de 10 gr cada, com as se-
guintes espécies: Abóbora xingó 
Jacarezinho Casca Grossa, Melan-
cia Crimson Sweet, Melão Hales 
Best Jumbo, Mogango Enrugado 
Barão, Moranga de Mesa (Exposi-
ção) e Repolho Chato de Quintal.

Ao longo do ano de 2021, de 
acordo com o planejamento das 
ações nas aldeias, o(a)s extensio-
nistas rurais e as famílias indígenas 
terão à sua disposição materiais 

técnicos, elaborados em linguagem 
simples e objetiva, com imagens 
ilustrativas, em formato digital. O 
material é composto por fichas 
com orientações sobre horticultu-
ra, compostagem e o cultivo ade-
quado de cada espécie distribuída 
nas aldeias, além de informações 
sobre os seus benefícios nutricio-
nais, incluindo receitas que valo-
rizam e enriquecem os alimentos 
tradicionais já consumidos pelas 
famílias indígenas. 

Serão contempladas nesse pro-
jeto famílias indígenas que vivem 
em situação de acampamento, o 
total de famílias pertencentes às 
etnias Charrua e Guarani e, no caso 
das famílias que vivem nas reservas 
ou terras indígenas demarcadas da 
etnia Kaingang, serão beneficiadas 
as famílias que estão em situação 
de extrema pobreza, que já aces-
saram ou estão acessando o Pro-
grama de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais.
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A Ascar recebeu oficial-
mente o Certificado de 
Entidade Beneficente de 
Assistência Social (Ce-

bas) em ato simbólico realizado 
no Palácio Piratini, no começo de 
fevereiro de 2021. O Certificado 
reconhece oficialmente a Institui-
ção como assistencial até março 
de 2023. A solenidade, que foi 
transmitida ao vivo pelo canal do 
Youtube do governo do Estado e 
acompanhada por cerca de 800 
pessoas, contou com a presença 
do governador Eduardo Leite, do 
então secretário e do adjunto da 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural, Covatti Filho e Luiz 
Fernando Rodriguez Júnior; e do 
presidente e diretores técnico e 
administrativo da Emater/RS, Ge-
raldo Sandri, Alencar Rugeri e Van-

Em ato simbólico realizado em fevereiro no Palácio Piratini Ascar recebeu certificado de entidade beneficente

cERtiFicaÇão

Cebas é renovado até março de 2023
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derlan Vasconselos.
A certificação, vencida em 11 de 

março de 2020, teve sua solicita-
ção de renovação realizada junto 
ao Ministério da Cidadania em 26 
de novembro de 2019, sob o proto-
colo 235874.0009094/2019, e pu-
blicada no Diário Oficial da União 
em 19 de janeiro, na Edição 12 | Se-
ção 1 | Página 21, e assinado pelo 
secretário Nacional de Assistência 
Social substituto, Miguel Ângelo 
Gomes Oliveira.

Na prática, o documento via-
biliza a Instituição, ao isentar o 

recolhimento de contribuições 
sociais, e permite a priorização 
nas assinaturas de convênios e 
contratos com o poder público. É 
primordial para a continuidade 
dos serviços de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural e Social (Aters) 
prestados há mais de 65 anos para, 
atualmente, mais de 200 mil famí-
lias de agricultores e pecuaristas 
familiares, indígenas, quilombo-
las, assentados, pescadores arte-
sanais, especialmente em comu-
nidades mais vulneráveis. 

O governador valorizou a par-

ceria da Instituição com a Seapdr 
e com as prefeituras de 100% dos 
municípios gaúchos. “Quando 
prefeito de Pelotas, trabalhava 
muito em parceria com a Emater 
para dar apoio à nossa comuni-
dade, sendo um canal facilitador 
para acesso a políticas públicas”. 

“É uma demanda antiga e his-
tórica, protocolada em novembro 
de 2019, que finalmente conse-
guimos acelerar. Esta certificação 
viabiliza a operação da Emater, 
garantindo a continuidade de suas 
ações”, destacou Covatti Filho.

Sandri afirma se tratar de 
uma fundamental conquista que 
significa o reconhecimento pelo 
esforço de todos os trabalhado-
res da Instituição, que contou 
com o apoio da Diretoria e do se-
cretário Covatti, junto ao Minis-
tério da Cidadania, para viabili-
zar a renovação do Cebas. “Essa 
renovação mais o contrato que 
a Instituição assinou, em julho 
de 2020, por cinco anos com a 
Seapdr, nos dá garantia dos ser-
viços gratuitos e de qualidade 
da Aters ao público assessorado. 
Hoje, é um dia de celebração por 
esta conquista”. Em sua fala, o 
adjunto da Seapdr, Rodriguez 
Júnior, fez um resumo da luta 
constante e antiga para conquis-
ta dessa renovação.

Durante o evento houve ain-
da a entrega simbólica do cer-
tificado e de relatório de gestão 
da Emater/RS-Ascar, bem como 
o anúncio da reinauguração, no 
mês seguinte, do Escritório Cen-
tral da Instituição, que incendiou 
há dois anos. Período em que 
foram investidos R$ 12 milhões 
para recuperação do prédio. 

Para quem perdeu a trans-
missão ao vivo, a gravação 
está disponível em https://bit.
ly/2Z62AJW

O significado
AGRO É AGORA.
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Assim como Marina Frey, o produtor Elisandro da Silva (acima) também participou do curso 
de inseminação promovido pela Emater/RS-Ascar e integra o Programa de Dietas para Vacas 
em Lactação desde o ano de 2018. “Esse é um programa que realmente ajuda o produtor. Em 
um mês aumentou, em média, cinco litros de leite por vaca. Depois que comecei a fazer parte 
dele estou mudando tudo na propriedade e a ideia é que o leite, que hoje é nossa segunda fonte 
de renda, com o tempo seja a principal”, planeja o agricultor. 

Entre as mudanças planejadas por Elisandro está a renovação do rebanho. “Não aumentei 
o número de animais, e, apesar de ser um lote de animais mais idoso, algumas vacas dobra-
ram a produção. Com o curso de inseminação, estou trabalhando na renovação do rebanho. 
Hoje tenho 15 novilhas e a ideia é fazer um novo plantel da raça Jersey”, comenta. Na proprie-
dade da família, formada pela esposa Deise e pela filha Milena e os pais Eli e Maria, em Linha 
Ponte Queimada, possuem 35 animais, 19 em lactação. A alimentação do rebanho é à base de 
pasto (capim kurumim, tifton, sorgo forrageiro, aveia e azevém). “Por trabalhar certo, com die-
ta controlada, a saúde dos animais melhorou. E mantemos as vacinas recomendadas”, frisa.  

Um ponto importante na manutenção e continuidade do trabalho nas URTs é a evolução 
nas propriedades. “Nas primeiras melhorias de manejo, os resultados são muito expressivos e, 

com o passar dos anos, as melhorias na atividade passam a ser mais sutis e precisam de cada 
vez mais qualificação técnica e gerencial por parte do produtor”, ressalta o extensionista rural.

Para que os resultados aconteçam, Marina Frey e Elisandro da Silva são enfáticos ao afir-
mar que o comprometimento é fundamental. “O produtor que puder contar com a Emater 
deve seguir as orientações de forma correta que as melhorias acontecem. Quero fazer outros 
cursos com eles, pois tem bastante aproveitamento”, diz Elisandro. Marina ressalta a importân-
cia do contato constante com os extensionistas. “O produtor tem que colaborar. É o seu empe-
nho em seguir as orientações que vai gerar o resultado. A Emater nos deu as ferramentas, mas 
temos que executar com qualidade. Nos momentos de maior desafio, que foi durante a seca,eu 
consegui adequar a alimentação e continuar com as vacas produzindo sem prejudicar a saúde 
dos animais, tudo com esse contato direto com o técnico, que facilita a resolução do problema”.  

Outra ação que incentiva a produção de leite é o Grupo de Produtores de Leite de Venâncio 
Aires. Criado em 2015 por Emater/RS-Ascar, Prefeitura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
Sindicato Rural, o grupo tem como finalidade a integração entre os produtores, a qualificação 
técnica por meio de palestras, excursões e troca de experiências e também servindo de fórum 
de discussão sobre a cadeia produtiva do leite do município.

Elisandro também já comemora os bons resultados obtidos

Grupo de trabalho busca alavancar outros produtos artesanais gaúchos 

O queijo artesanal serrano é elaborado nos Campos de Cima da SerraSelo Arte abre portas no País todo

Marina deixou o trabalho na cidade para produzir leite, em Venâncio Aires

Elisandro da Silva também cria 
gado de leite em Venâncio Aires

Programa qualifica 
a Produção de 

leite em venâncio 
aires, com aPoio em 

gerenciamento 
e na alimentação 

do rebanho

Produtores de 
queijo artesanal 

serrano agora 
Podem aderir ao 

selo arte  
e comercializar  

no brasil inteiro

PEcuÁRia lEitEiRa

Um tempo de vacas gordas Delícias para todo o Brasil
CARINA VENZO CAVAlhEIRO

Qualificar a alimentação 
do rebanho a partir das 
potencialidades das pro-
priedades rurais e com 

isso aumentar a produção de leite e 
do bem-estar dos animais é o objeti-
vo de agricultores de Venâncio Aires 
participantes do Programa de Dietas 
para Vacas em Lactação. As ações são 
desenvolvidas em 20 propriedades 
consideradas Unidades de Referência 
Técnica (URT) e refletem o comprome-
timento de agricultores e extensionis-
tas rurais, a partir de um olhar sistêmi-
co, em melhor aproveitar os recursos 
e as aptidões das unidades de produ-
ção e gerar renda às famílias.

O extensionista rural, em visitas 
programadas, orienta nos controles 
gerenciais, no planejamento alimen-
tar dentro da disponibilidade de ali-
mentos perenes e anuais, no planeja-
mento de manejo do rebanho leiteiro 
e cálculo nutricional. Com base na me-
todologia desenvolvida pela Emater/
RS-Ascar, vinculada à Secretaria Esta-
dual de Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr), denomina-
da Sisleite, usa-se ferramentas técnicas 
e de trabalho, como mapeamento e 
aptidão do solo para o cultivo de pas-
tagens, e estabelecer o planejamento 
das culturas para o fornecimento de 
alimento ao rebanho o ano todo a fim 
de evitar períodos de vazio forrageiro, 
no melhoramento genético e controle 
do rebanho e planilhas de cálculo de 
dieta ajustadas com a demanda ali-
mentar das vacas em lactação. 

MARIA AlICE lUSSANI 
(Ascom/Seapdr)

A Secretaria da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (Seapdr) 
publicou no início de 

março (12/03) a Instrução Nor-
mativa nº 03/2021, que viabiliza 
os produtores do queijo artesanal 
serrano a aderir ao Selo Arte nos 
seus produtos. A assinatura da 
IN foi feita pela secretária Silvana 
Covatti e é uma conquista para os 
produtores.

“O Selo Arte reconhece a qua-
lidade do nosso queijo serrano e 
possibilita ao produtor acessar 
novos mercados em todo o país. 
Na prática, abrimos as portas do 
Brasil e logo todos vão saber do 
sabor e da qualidade do queijo 
gaúcho”, destaca a secretária.

O Selo Arte, definido pelo go-
verno federal através da portaria 
nº 9918/19, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), garante que o produto 
é artesanal, que emprega mão de 
obra familiar e que leva em conta 
o saber fazer, a tradição e a geo-
grafia local.

O decreto do Mapa autoriza os 
estados onde existem leis especí-
ficas para produtos artesanais tra-
dicionais regionais que este selo 
seja concedido automaticamen-
te. E foi o caso do queijo artesanal 
serrano, que já tem lei estadual 
nº 14.973/16, decreto que o regu-
lamenta, nº 54.199/18, e IN 07/14 
específica. 

O queijo artesanal serrano é 

“Nestas propriedades o trabalho 
foi baseado em comprometimento 
do técnico em fornecer o acompa-
nhamento periódico programado 
de visitas e da propriedade em reali-
zar e executar os trabalhos necessá-
rios para o desenvolvimento da ati-
vidade produtiva da bovinocultura 
de leite”, explica o extensionista rural 
Diego Barden dos Santos.

O início da atuação na proprieda-
de começa pela organização da ali-
mentação, verificando a quantidade 
de animais, a quantidade e o valor 
nutricional dos alimentos disponíveis. 
“É uma estratégia simples, mas que 
gera ótimo resultado”, avalia. Con-
forme Santos, a dieta equilibrada do 
rebanho, passo seguinte, está direta-
mente vinculada ao balanceamento 
dos alimentos fornecidos para os 
animais usando um software ou pla-
nilha, chamada de Boviter Leite, para 
realizar esta recomendação. “Ajustes 
de consumo de matéria seca, fibra, 
energia e proteína são os balancea-
mentos nutricionais mais importan-
tes neste início de trabalho. Com este 
ajuste, começa-se a gerar ótimos re-
sultados em saúde”, observa. 

Associado ao trabalho de nu-
trição, também é desenvolvido o 
controle do rebanho, que é a orga-
nização das anotações sobre datas 
dos partos, inseminações, secagem 
das vacas e períodos pré-partos, 
para buscar o melhor desempenho 
dos animais no gerenciamento da 
reprodução do rebanho. Outra ação 
estimulada é a melhoria da qualida-
de genética do rebanho. 

um queijo de coloração amarela-
da, elaborado a partir de leite cru, 
com sabor e aroma acentuados.

Ele foi o primeiro queijo do 
Brasil a receber, em março de 
2020, uma Indicação Geográfica 
(IG) na modalidade Denomina-
ção de Origem (DO). São 16 mu-
nicípios do Rio Grande do Sul e 
18 de Santa Catarina que foram 
certificados pelo Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial 
(INPI) com o nome: IG Campos de 
Cima da Serra.

Todas as queijarias legalizadas 
nos Serviços de Inspeção Munici-
pal (SIM) junto aos 16 municipais 
da região dos Campos de Cima 
da Serra, região de abrangência, 
conforme Regulamento Técni-
co de identidade e qualidade do 
queijo artesanal serrano (Rtiq), 
poderão postular o Selo Arte se 
atenderem aos requisitos da le-
gislação vigente. 

Os produtores interessados 
no Selo Arte devem encaminhar 

a documentação (ver IN abaixo) 
digitalmente para o Departa-
mento de Agricultura Familiar e 
Agroindústria (Dafa) da Seapdr 
pelo email agroindustria@seapdr.
rs.gov.br. Mais informações tam-
bém podem ser obtidas pelo tele-
fone (51) 3218 3353.

Os produtores poderão igual-
mente procurar o escritório da 
Emater/RS nos seus municípios 
para encaminhar o seu pedido de 
adesão.

 
histórico
Produto de reconhecida no-

toriedade, o queijo artesanal 
serrano é produzido desde o po-
voamento dos Campos de Cima 
da Serra pelos açorianos que su-
biram de Laguna (SC), pelos que 
vieram de Santo Antônio da Pa-
trulha e por alguns tropeiros que 
por ali se estabeleceram, também 
de origem lusitana. O gado xucro 
(chimarrão), que ali fora deixado 
pelos padres jesuítas, foi aman-
sado e começou a ser ordenhado 
para a confecção do queijo. 

Este saber fazer trazido pelos 
povoadores que formaram as pri-
meiras fazendas cruzou séculos, 
e a receita foi transmitida através 
das gerações, chegando aos atu-
ais produtores, que têm grande 
orgulho em manter a tradição e 
a cultura. Hoje, estimativas dão 
conta de que cerca de três mil 
produtores ainda elaboram estes 
queijos, embora nem todos es-
tejam inseridos no mercado ou 
produzam apenas para consumo 
da família.
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Residente em Linha Cecília, com 
os pais Irio e Marlene e o filho Lucca, 
a agricultora Marina Frey deixou o 
trabalho na cidade para comandar a 
produção de leite na propriedade. “O 
carro-chefe da nossa família sempre 
foi a produção de leite, esse trabalho 
passou por gerações. Meu pai estava 
pensando em desistir e eu não po-
dia deixar isso acontecer”, frisa. 

Marina é bióloga, com especiali-
zação em tecnologia de alimentos e 
há dois anos é uma das produtoras 
participantes. “Por meio do progra-
ma consegui organizar cada setor 
da propriedade. Tínhamos grande 
número de animais, mas a produção 
não correspondia. Tínhamos boa ali-
mentação para o rebanho, mas preci-
sávamos de aporte técnico. A Emater 
nos dá o caminho e nós executamos. 
São alternativas viáveis; trabalhamos 
com o que temos na propriedade. Só 
precisa ter força de vontade”.

A propriedade é de 84 hecta-

res. Atualmente há 183 animais da 
raça holandesa, 96 em lactação, no 
sistema de confinamento. “Nesse 
sistema, a dieta alimentar foi funda-
mental, pois, como o animal não sai 
para o pasto, tudo o que ele precisa 
tem que estar disponível no cocho”, 
explica. A alimentação do rebanho 
é à base de silagem e pré-secado de 
tifton, azevém e feno e complemen-
tada com ração. Com a participação 
no programa a produção passou de 
24 litros/vaca para 30 litros/vaca. São 
produzidos 2.880 litros por dia. “O 
foco está em conseguir 140 animais 
em lactação e chegar a cinco mil li-
tros de leite/dia”, projeta Marina. 

Além da alimentação, a sanidade 
e a genética dos animais são funda-
mentais. O investimento na genética 
é realizado pela família Frey há mais 
de 15 anos. E Marina participou de 
cursos de inseminação artificial, dieta 
alimentar e melhoramento genético 
oferecidos pela Emater/RS-Ascar. 

Alimentação, sanidade e genética, 
pilares adotados pela família Frey
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No dia em que a IN 03/2021, 
que institui o Selo Arte para o 
queijo artesanal serrano foi publi-
cada (12/03), o Mapa, com apoio 
da Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr) e de diversas entidades, 
criou um grupo de trabalho para 
impulsionar o Selo Arte no Rio 
Grande do Sul. A ideia é estimular 
não apenas o Queijo Artesanal 
Serrano, mas também outros pro-
dutos artesanais produzidos no 
Estado e que atendem às caracte-
rísticas definidas para a conquista 
do selo. O encontro virtual contou 
com a participação da secretária 
Silvana Covatti e do secretário 
adjunto, Luiz Fernando Rodri-
guez Júnior, além de diversas en-
tidades ligadas ao agro.

“O Selo Arte é uma grande 
conquista para o Rio Grande do 
Sul. Vejo isso na expectativa dos 
pequenos agricultores para ad-
quirir o selo. Nossa ideia é dar 
continuidade aos projetos já 
existentes e fazer cada vez mais 
e melhor pela nossa agricultura”, 
destacou a secretária. E o secre-
tário adjunto Luiz Fernando lem-
brou que a primeira ação ocorreu 
na Expointer de 2019, quando foi 
assinado um protocolo de inten-
ções entre o Mapa e a Secretaria 
para viabilizar o selo. “Com esta 
IN publicada agora, a Secretaria 
está fazendo tudo ao seu alcan-
ce. E acreditamos que em menos 
de 30 dias devemos estar feste-
jando a entrega do primeiro Selo 
para o queijo artesanal serrano 
no Rio Grande do Sul”.

“A importância do Selo Arte 
para os produtores está na agre-
gação de valor que um selo de 
distinção oferece aos produtos 
certificados. Também amplia o 
mercado consumidor potencial, 
na medida em que possibilita a 
comercialização dos produtos em 
todo o território nacional”, afirma 
a Superintendente do Mapa no 
Rio Grande do Sul, Helena Rugeri. 
E para o Brasil os produtos artesa-
nais são importantes pois propi-
ciam a perpetuação das tradições 
alimentares regionais e culturais, 
gerando renda e desenvolvimen-
to às comunidades.

O GT tem por objetivo discutir 
as normativas e as estratégias 
para acelerar a implementação 
do Selo Arte em diversos produ-
tos no Rio Grande do Sul. E vá-
rios outros estados já estão com 
processos bem adiantados, com 
conquistas de mercado.

Grupo de trabalho
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tuRisMo RuRal

Passeios, só com muito cuidado
em temPos de 
Pandemia, as 

visitas a ambientes 
turÍsticos no meio 

rural Precisam 
seguir todos  

os Protocolos

ADRIANE BERTOGlIO RODRIGUES

Neste momento de isola-
mento social físico, em 
função da pandemia de 
Covid-19, a orientação da 

Emater/RS-Ascar é de que visitas a 
pontos turísticos sejam suspensas, 
ou realizadas com muita prudência, 
de forma a evitar possíveis conta-
minações pelo coronavírus. Assim, 
mesmo o Turismo Rural sendo im-
portante atividade econômica, que 
pode gerar renda extra para empre-
endedores em todas as regiões do 
Estado, sua prática deve obedecer 
aos protocolos de segurança, evi-
tando expor principalmente as pes-
soas do grupo de risco, ou seja, com 
mais de 60 anos e com histórico de 
doenças crônicas, como asma, 
diabetes ou hipertensão. 

Sobre cuidados dos trabalhado-
res rurais, quando prestarem atendi-
mento turístico:  “O uso de máscaras 
é muito importante no atendimento 
aos turistas e nas visitas, assim como 
lavar mãos e braços com água e sa-
bão e fazer uso constante de álcool 

gel 70%”, orienta a extensionista 
rural e turismóloga da Emater/RS-
-Ascar, Fernanda Costa da Silva, 
que destaca ainda a necessária hi-
gienização de itens de uso pessoal, 
trocando, por exemplo, calçados e 
roupas antes de interagir com os fa-
miliares e outras pessoas. 

Outros cuidados na recepção 
de turistas, caso o empreendedor 
opte por atender nesse período, é 
dar preferência a atividades ao ar 
livre, mantendo o distanciamento 
entre as pessoas, não ter contato fí-
sico, como aperto de mão ou abra-
ços, nem compartilhar o chimarrão. 
Para o pagamento por produtos ou 
serviços, a dica é priorizar o uso de 
cartão ou depósito bancário. 

Fernanda sugere a coleta de da-
dos dos visitantes, notificando da-
tas de chegada e saída, “de forma 
a possibilitar acompanhar o esta-

do de saúde deles e, caso neces-
sário, informar qualquer alteração 
do seu estado de saúde à unidade 
local responsável”, observa. 

“Ao programar passeio ou vi-
sita, é importante esclarecer dú-
vidas e particularidades sobre o 
atendimento”, aconselha. “Se es-
tiver febril, tossindo, espirrando, 
com falta de ar ou com indisposi-
ção, fique em casa. O importante é 
ter atenção a sua saúde”, observa. 

A extensionista avalia que o mo-
mento é propício para planejar, estu-
dar e organizar os dados dos turistas e 
clientes. “Estamos à disposição para 
passar as atualizações legais que po-
dem auxiliar os nossos assessorados 
nesse momento e dispomos de mate-
riais prontos para fornecer, que orien-
tam tanto turistas como trabalhado-
res do segmento”, ressalta Fernanda, 
ao indicar também a playlist Capaci-

tação em Turismo Rural, disponível no 
canal da Emater/RS-Ascar no YouTube 
(Rio Grande Rural), que oferece vídeos 
sobre Planejamento do Turismo Rural 
no Cenário de Crise, Trilhas, Alimenta-
ção e Eventos, Turismo Cultura e Étni-
co, Caminhadas na Natureza, Passos 
Iniciais e Roteirização.  

Para quem pretende realizar des-
locamento motivado pelo consumo 
da ruralidade, a dica é consultar o 
Hotsite de Turismo Rural do RS, que, 
em parceria com a Secretaria Esta-
dual de Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural (Seapdr), apre-
senta propriedades com as quais os 
consumidores podem realizar con-
tato direto com os empreendedo-
res, para um melhor planejamento 
do período de folgas de final de ano 
e de férias. O hotsite pode ser aces-
sado no http://www.emater.tche.br/
site/turismo-rural/index.php.Muitas opções aguardam pelo visitante, com todos os cuidados à saúde

Hotsite de Turismo Rural do Rio Grande do Sul pode dar todas as dicas para os passeios nas diversas regiões
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