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colheita

Super safra,

ativar

O RIO GRANDE DO SUL COMEÇOU A COLHER AQUELA
QUE DEVERá SER a segunda maior safra DA HISTÓRIA.
É PARA ISSO QUE SINALIZA o LEVANTAMENTO REALIZADO
PELA EMATER EM TODO O ESTADO. OS GAÚCHOS TENDEM
A produzir QUASE 32 MILHÕES DE TONELADAS,
com destaque, claro, para a soja. Página 4
pisciculTura

erva-mate

comÉRCIO

Tilápias crescem nos
tanques e no mercado

Novidades para agitar
a roda do chimarrão

Internet virou aliada
na hora de negociar
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Novo momento para a agricultura

O
Covatti Filho – Secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural

Rio Grande do Sul tem 333 mil estabelecimentos rurais de base familiar, o que significa 91,2% das
propriedades gaúchas, segundo
o recente Censo Agropecuário do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na gestão que se inicia, esse público diverso e de vital importância para o Rio Grande
do Sul passa a ser atendido pela Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural, que tem nesta gestão uma estrutura
fortalecida e com maiores responsabilidades. Temos, portanto, um desafio de manter
e de aumentar a eficácia das políticas públi-

cas para incentivar o agricultor familiar e
alcançar mais resultados.
A união de duas secretarias voltadas à
produção primária em uma única estrutura
marca um novo momento do setor no Rio
Grande do Sul, repleto de desafios em diferentes segmentos do agro e também na gestão estadual, que enfrenta enorme crise fiscal e financeira. A agricultura é o setor que
impulsiona e sustenta a economia nacional.
Nesta gestão, vamos buscar a melhoria contínua de nossos processos e criar novos meios
de valorizar ainda mais a agricultura familiar.
Seremos incansáveis na busca pelo diálogo e

por soluções que estimulem o empreendedorismo rural, para apoiar os jovens e convencê-los de que o meio rural é uma excelente opção
de negócio e de modo de vida.
Ao mesmo tempo, buscaremos ampliar
convênios com o governo federal, com mais
convênios e recursos, e dialogaremos de
forma permanente com a Emater, para aprimorar ainda mais os serviços de assistência
técnica e de extensão rural. Nos próximos
quatro anos, o agricultor familiar e suas entidades representativas terão na Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural um parceiro forte e comprometido.

NOVA

LINHA FARMALL
FORÇA, ECONOMIA E FACILIDADE OPERACIONAL

Eventos fortalecem a Extensão Rural

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

mês de março, para a Extensão Rural e Social, é marcado por duas
grandes feiras, envolvendo públicos
importantes para o desenvolvimento econômico de nosso Estado: o agronegócio
e a agricultura familiar.
A Expodireto Cotrijal, que acontece em
Não-Me-Toque há 20 anos, é considerada um
grande palco de novas tecnologias, baseadas
na construção de um modelo sustentável de
produção.
Com o tema “Semeando ideias para produzir alimentos”, a Emater/RS-Ascar participa da
Expodireto desde o início de sua realização,
e neste ano apresenta 16 temas em 11 parcelas: Meliponicultura e Apicultura, Florestas
Comerciais, Piscicultura, Cooperativismo e
Gestão, Armazenagem, Bovinocultura de Leite, Horto de Plantas Bioativas, Casa da Família
Rural – Cozinha Didática, Horticultura, Turismo Rural, e a Parcela Integrada, que agrega
Solos, Manejo de Culturas Agrícolas, Manejo
Integrado de Pragas e Tecnologia de Aplicação, Energia Fotovoltaica e Irrigação. Além
disso, a Instituição está presente no Pavilhão
da Agroindústria Familiar e apresenta, no
Recanto Temático, “O Mundo da Erva-Mate”,
relatando, através de cenários percorridos

pelos visitantes, a história da erva-mate, desde os índios até os dias atuais. Nesse espaço
estarão representados os polos ervateiros do
Estado, abordando cultivo, colheita, indústria, boas práticas agrícolas, embalagens, uso,
enfim, tudo o que se refere à erva-mate. Vale
a pena conferir! A Expodireto acontece de 11
a 15 de março, no Parque da Cotrijal, em Não-Me-Toque, cidade conhecida como “Capital
Nacional da Agricultura de Precisão”.
Na mesma linha, a 19ª Expoagro Afubra,
feira de que também participamos desde o
início, e que acontece de 26 a 28 de março
em Rincão Del Rey, em Rio Pardo, com o tema
central “Tecnologias para o Campo – Gestão”,
a Emater/RS-Ascar apresenta, em 20 parcelas, o tema “Gestão Rural e Sustentabilidade”,
com destaque para as tecnologias digitais.
Além de apresentar as melhores técnicas
produtivas da Avicultura Colonial, Agroindústria, Apicultura, Jardinagem, Bovinocultura de Leite, Comunicação, Cozinha Didática
(saúde e alimentação saudável), Tecnologias
no Campo, Fruticultura, Oficina de Processamento de Carnes, Pecuária Familiar, Piscicultura, Saneamento Ambiental, Secagem
e Armazenagem, Segurança e Soberania Alimentar, Solos, Turismo Rural, Artesanato Ru-

ral, Unidade de Cooperativismo e Erva-Mate,
a Emater/RS-Ascar participa do novo Pavilhão
da Agroindústria Familiar, que em 1.500 m2
reúne 150 agroindústrias apoiadas pela nossa
Instituição e que integram o Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf).
Em ambas as feiras, participamos de eventos, seminários, concursos, oficinas e dias de
campo, que buscam apresentar alternativas
de produção que valorizam a família rural e
que incentivam os jovens a permanecerem no
campo com renda e boas condições de vida.
Nesse momento em que nos preparamos
para dar ainda mais visibilidade a nossas
ações e ao trabalho abnegado dos extensionistas e, principalmente, das famílias de
agricultores, convidamos a todos que prestigiem as feiras agropecuárias e conheçam
o rico trabalho executado pelos extensionistas, que fortalece e valoriza essa diversidade
cultural e produtiva, que nos enche de orgulho e gratidão e que é mantida por inúmeras
famílias de agricultores em todas as regiões
do nosso Estado.
É também nas feiras que comprovamos o
comprometimento e a qualidade dos serviços
de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social prestados pela nossa Emater/RS-Ascar!

NOVO MOTOR TURBO INTERCOOLER
MAIOR RESERVA DE TORQUE
TRANSMISSÃO 12X12 E 20X12
COM OPCIONAL POWERSHUTTLE

3715-8446
R. MAL. FLORIANO, 1165 - CENTRO, SANTA CRUZ DO SUL - RS
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COMUNICAÇÃO

Lavouras de soja no Estado
devem render cerca de
18,5 milhões de toneladas
no período 2018/19, conforme
apontou o levantamento
realizado pela Emater/RS-Ascar,
com destaque para
a produtividade

Informação indispensável

Grãos valiosos
safra

Levantamento de
safra da Emater
aponta que
colheita vai chegar
bem próximo
de 32 milhões de
toneladas

O

Rio Grande do Sul caminha para a
colheita da segunda maior safra de
grãos da história. É o que revelou o
levantamento realizado em fevereiro pela Emater/RS-Ascar. Os números foram
divulgados durante café da manhã para a imprensa no segundo dia da Expodireto Cotrijal,
em Não-Me-Toque, pelo presidente Iberê de
Mesquita Orsi. Conforme ele, o Estado tende a
colher 31,958 milhões de toneladas de grãos,
entre arroz, feijão, milho e soja. A perspectiva,
com o comportamento das lavouras ao longo
do verão, é de que a temporada atual só fique
atrás da safra 2016/17, que fechou em 33,64 milhões de toneladas.
A soja naturalmente figura como a grande
vedete nesse cenário. Ela, sozinha, deve totalizar 18,545 milhões de toneladas nessa sa-

Evolução das safras gaúchas de grãos
Produto

Produtividade (kg/ha) Variação
2017/18 2018/19
%

Arroz
Feijão (1ª)
Feijão (2ª)
Milho grão
Soja
Total
Fonte: Emater/RS-Ascar.

7.859
1.617
1.564
6.455
3.047
__

7.606
1.766
1.649
7.350
3.196
__

-3,22
9,21
5,43
13,87
4,89
__

Produção (t)
Variação
2017/18
2018/19
%
8.396,57
7.788,63
64.360
69.921
30.565
32.192
4.514.545
5.522.224
17.546.405 18.545.928
30.551.928 31.958.728

-7,24
8,64
5,32
22,32
5,70
4,60

fra, com 5,7% de aumento em relação ao ano
passado. O salto de 4,89% na produtividade
é outro ponto a comemorar, no caso da oleaginosa. Milho, com 22,32%; feijão da primeira
safra, com 8,64%, e feijão da segunda safra,
com 5,32%, igualmente registram avanços na
produção. Apenas o arroz terá colheita menor,
com recuo estimado em 7,24%, e deve fechar
a temporada com 7,788 milhões de toneladas.
No conjunto, a safra de grãos deverá ter incremento de 4,6% em relação ao ciclo 2017/18,
que totalizou 30,551 milhões de toneladas. O
impacto econômico bruto da colheita agrícola
sobre a realidade gaúcha é estimado pela Emater em mais de R$ 31 bilhões. Conforme Orsi,
três fatores mostraram-se fundamentais para
que o Estado alcance essa produção significativa: o clima, que se comportou bem, apesar de
perdas pontuais (em especial no arroz); o uso
de tecnologias, fundamental para a obtenção
de altas produtividades; e a expectativa de preços remuneradores na comercialização.
DESTAQUES O milho acaba por constituir
um dos grandes destaques do ano, com crescimento de 7,4% em área e sinalização de incremento de 13,87% na produtividade, que pode
chegar a 7.350 quilos por hectare. Uma vez que
se trata de grão vital para as cadeias de criação

animal (gado de corte e de leite, aves e suínos,
entre outras), proporciona um panorama alvissareiro para o abastecimento das necessidades
internas no Estado. Já no milho destinado a
silagem houve diminuição de 3,56% na área
plantada, mas a produtividade compensa esse
recuo e, com isso, a produção final ainda terá
incremento.
No entanto, é mesmo a soja que agita o interior gaúcho. Com a alta liquidez e os preços
compensadores no mercado internacional, os
produtores mais uma vez apostaram na oleaginosa. O avanço em área até foi discreto, de
cerca de 0,8%, mas a boa combinação de clima
e pacote tecnológico permitirá que a colheita
seja 5,7% maior do que a do ano anterior.
Assim, só mesmo o arroz acabou ficando
mais ofuscado em relação ao seu desempenho
na safra 2017/18. Pela avaliação da Emater, os
baixos preços praticados nas últimas temporadas e também o avanço da soja nas áreas baixas
da Metade Sul gaúcha motivaram esse quadro.
Com a interferência do clima, e a adoção de pacote tecnológico de custo menor, a produtividade tende a recuar 3,2%, devendo fechar em
7.600 quilos por hectare. No conjunto, porém,
a colheita de grãos deverá ser a grande mola
propulsora para a movimentação econômica
do ano em todo o Rio Grande do Sul.

Informativo
Conjuntural da
Emater/RS-Ascar
completa 30 Anos
com reformulação
e expansão
do conteúdo

Taline Schneider

O

Informativo Conjuntural
da Emater/RS-Ascar, uma
marca desta Instituição,
completa 30 anos em
2019. Desde o início, esta publicação
semanal leva informações sobre a situação dos cultivos, criações, clima e
preços, entre outros.
De acordo com o diretor técnico
da Emater/RS, Lino Moura, em três
décadas a publicação precisou pas-

sar por diversas adequações, das
quais muitos colegas participaram.
“E isso fez com que ela se tornasse
um documento muito procurado
pela imprensa, por formadores de
opinião e por atores que convivem
e atuam na agricultura e no cenário
rural gaúcho”, enfatiza.
Agora, o Informativo Conjuntural está sendo mais uma vez reformulado. E um grupo trabalha para
adequá-lo a um formato mais atraente e acessível, com mais gráficos,
tabelas e correlações entre a produção e os preços. “Deverá resultar
em mais análises, além da informação bruta que se capta em todos os
municípios do Estado, os quais são
validados pelos nossos escritórios
regionais e compilados pela nossa
área de análise e estatística do escritório Central: a Gerência de Planejamento (GPL), que fará várias avalia-
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ções que ajudarão os agricultores
e as empresas relacionadas com a
agropecuária a tomar decisões e o
governo a elaborar e adotar políticas
públicas específicas”, explica Moura.
Então, para comemorar esses 30
anos, a Emater/RS-Ascar preparou
uma exposição de banners para
contar toda essa história, a que os
visitantes da Expodireto Cotrijal, em
Não-Me-Toque, e da Expoagro Afubra, em Rio Pardo, terão acesso no
espaço da Emater.
Além da exposição, O Informativo Conjuntural também começou
a ser mais divulgado, todas as quintas-feiras, na página do Facebook,
por meio de vídeos – com depoimentos de profissionais da Casa e
parceiros que produziram e ainda

produzem a publicação – e recortes
de memórias do conteúdo das últimas três décadas.
Moura conclui que, muito mais
do simplesmente comemorar essas três décadas, é necessário que
se parabenize e valorize todos que
se envolveram desde a primeira
edição do Conjuntural até hoje,
desde os escritórios municipais
que coletam os dados até aqueles
que fazem as análises finais e a redação final no Escritório Central.
“Porque sem o trabalho dessas
pessoas nós não conseguiríamos
chegar, a cada semana, a um documento sintético e ajustado para
as necessidades das pessoas. E
a cada dia os agricultores estão
mais conectados e bem-informados. Por isso, precisam de informações
mais consistentes para
que consigam tocar
os seus negócios, ter
acesso aos mercados e tomar a decisão do que e de
quando plantar”.
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Acesse a publicação
e cadastre-se para
recebê-la no e-mail:

Página do Conjuntural
http://www.emater.tche.br/
site/info-agro/informativo_
conjuntural.php#.XHfnIMBKjZ5

Página para o cadastro:
http://www.emater.tche.br/site/
info-agro/pesquisa_perfil.php#.
XHfmLMBKjZ4

Cadastre-se
aqui:

Seleção Secagem Despoeiramento Armazenagem de grãos
Axiais para gado confinado, aviários e postura
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Mateus Camargo de Souza/Gazeta da Serra

Chefe do escritório da Emater/RSAscar em Sobradinho, o técnico
Adriano Dreher acompanha 28
criadores de tilápia e de carpa
na região Centro-Serra, entre
eles o produtor Armando Kroth,
de Segredo, e salienta que o
momento de mercado
é muito bom para
a atividade

piscicultura

Tem tilápia na merenda
tilápias produzidas
pela família
Kroth também são
servidas a alunos
do município,
garantindo novo
nicho de mercado

A favor da
piscicultores
gaúchos aderem à
criação de tilápias,
estimulados pela
maior demanda e
pelo crescimento
rápido da espécie

escalada

Produção anual da
piscicultura brasileira
Ano 	mil toneladas
2014
578,8
2015
638,0
2016
640,5
2017
691,7
2018
722,5
Fonte: Associação Brasileira de
Piscicultura (Peixe BR)

corrente
CLEONICE DE CARVALHO

U

m sistema intensivo de
criação de peixes vem
sendo testado e disseminado pela Emater/
RS-Ascar. A maior preferência do
consumidor pela tilápia é o principal atrativo para os piscicultores
investirem na criação da espécie
mais produzida na piscicultura
brasileira. “É uma carne branca,
extremamente saborosa, e está
sendo servida até na merenda
escolar por não ter espinhas”,
ressalta Adriano Dreher, técnico
agropecuário e chefe do escritório da Emater/RS-Ascar no município de Sobradinho. Na região,
ele acompanha 28 criadores de tilápia e carpa. Os viveiros (açudes)
ocupam cerca de 22 hectares.
“O mercado é extremamente
positivo para a tilápia”, aponta

Dreher. O Rio Grande do Sul compra o peixe do Estado do Paraná
para atender à demanda. A produção de tilápia também é mais uma
alternativa para a diversificação da
pequena propriedade. A atividade
tem sido bem aceita junto aos jovens agricultores. Atualmente, o
modelo de criação mais utilizado
é o de viveiros (açudes), mas também pode ser feito em tanque-rede, caixa de água e em gaiolas.
A maioria dos piscicultores adota o monocultivo de peixes. Segundo Dreher, há alguns experimentos
com tilápia, carpa capim e jundiá. O
manejo da tilápia é diferente do cultivo de carpa. Em quatro ou cinco
meses, a espécie já está pronta para
ser despescada se a orientação indicada para o sistema intensivo for
seguida. A espécie cresce muito
rápido, mas precisa ser alimentada
três vezes ao dia e é sensível ao frio.

“No frio ela estaciona, não aumenta de tamanho”, acrescenta.
Além de acompanhar os piscicultores de Sobradinho e dos arredores, o técnico coordena e monitora
a parcela da Piscicultura no Espaço
Casa da Emater na Expoagro Afubra. Neste ano, o espaço do experimento recebeu quatro tilápias por
metro quadrado, o dobro do ano
passado. Os alevinos de oito a dez
centímetros (alevinões) foram colocados no criatório em novembro de
2018. Esse tipo de cultivo intensivo
é o mesmo utilizado em outros estados, como Paraná e Mato Grosso.
O maior produtor nacional de tilápias é o Paraná, com oferta de 123
mil toneladas em 2018, de acordo
com dados da Associação Brasileira
de Piscicultura (Peixe BR).
O custo para produzir é considerado alto pelo técnico agropecuário
da Emater. No sistema intensivo os
gastos envolvem aeração artificial,
com o objetivo de manter oxigênio
na água; ração, adubação da água,

energia elétrica e alevinos (em torno
de R$ 0,40 a unidade). O maior valor
é gasto com a ração específica para
peixes. O uso de probiótico (bactérias vivas) garante maior aproveitamento da alimentação e diminui
o volume de dejetos no viveiro. “A
qualidade da água é fundamental
para obter êxito na produção”, destaca. A presença de alga na água
gera ôxigênio e alimento no viveiro.
A expectativa do técnico da
Emater é obter o dobro da produção no experimento que será
demonstrado para os visitantes
da Expoagro Afubra, em março de
2019. O potencial de conversão
pretendido é o de produzir um
quilo de carne com um quilo de
ração. Cada tilápia pesa em média 750 gramas. No ano passado,
os bem-te-vis pescaram parte da
produção da parcela, contribuindo para uma queda de 17%. Neste
ano, Dreher providenciou uma tela
para proteger a criação e impedir a
pescaria dos pássaros predadores.

tilapicultura

Produção brasileira de
tilápias, em toneladas
2017
357.639

2018
400.280

%
11,9%

Fonte: Associação Brasileira de
Piscicultura (Peixe BR).

O

casal Armando José e
a esposa Lurdes Kroth,
ambos com 67 anos,
dedica-se à criação de
peixes há mais de 15 anos no interior do município de Segredo.
Também trabalham com eles a
filha Janete e o marido Felipe
Siqueira. Neste ano, a família espera tirar dos viveiros de 25 a 30
toneladas de peixes, das quais 15
toneladas só de tilápias.
As outras espécies cultivadas
são carpas, jundiá e traíra. O modelo seguido na criação são o
intensivo e o semi-intensivo. Os
viveiros totalizam 3 hectares da
propriedade de 15,7 hectares. O
plantio de soja ocupa 9 hectares.
Antes, plantavam tabaco e feijão.
O piscicultor conta que durante a Semana Santa do ano passado não conseguiram preparar
peixes suficientes para atender
à demanda. Por esse motivo,
aumentaram a produção de tilápias para este ano. Calcula que o
volume da espécie chegou a sete
toneladas em 2018. Durante a
Semana Santa, venderam cinco
toneladas de peixes, das quais
uma tonelada de filé de tilápias.
Ainda fornecem filés de tilápias para a Secretaria Municipal
de Educação de Segredo. O pro-

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

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

Produção brasileira de peixes cultivados em 2018
Toneladas
Brasil
Região Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Tilápia	Nativos
400.280
287.910
160.900
7.300
123.000
3.400
33.800
2.200
4.100
1.700

Outros*
34.370
30.400
3.500
9.700
17.200

Total
722.560
198.600
129.900
45.700
23.000

Fonte: Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR).
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Ventiladores centrífugos para
silos e secadores de 1cv até 20cv
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Mudas
de Caqui
e Videiras
ViVeiro parceiro eMBrapa

Cuias;
Carimbos;
Facas; e
Outros...

duto é servido na merenda dos
estudantes do município. O tamanho de cada tilápia varia de
meio quilo a um quilo. Também
comercializam o pescado duas
vezes por semana nas feiras rurais do município vizinho de Arroio do Tigre. Os peixes também
são comprados na propriedade
da família. Em 2017, inauguraram uma agroindústria para processar o pescado.
O preço recebido pelo qui-

Viveiro Postay
Délcio E. Postay

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

– Caracol extrator de grãos para silos.
– Secadores de 60 e 100 sacas com caracol extrator de grãos
– Secador rotativo para vegetais.
– Ventiladores centrífugos para silo-secador e secadores, com balanceamento eletrônico de rotores;
– Secadores desmontáveis de 15 sc, 30 sc, 45 sc, 60 sc e 100sc;
– Fornalhas sem fumaça de diversos tamanhos para silos e secadores;
– Limpador de grãos;
– Roscas transportadoras normais e com pré-limpeza
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Novos ares na roda do mate

erva-mate

SETOR TRADICIONAL
ENTRE OS GAÚCHOS
busca cada vez
mais integrar
esforços para o
desenvolvimento
da atividade

BENNO BERNARDO KIST

A

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

empreendidas, com a integração de
várias instituições e a renovação de
expectativas.
“A ideia é envolver cada vez mais
todos os agentes ligados neste propósito de juntos desenvolvermos o
setor de forma estratégica e planejada, com foco e objetivos comuns”,
assinala Ilvandro Barreto de Melo,
engenheiro agrônomo, assistente
técnico regional na Emater/RS-Ascar em Passo Fundo, e coordenador
técnico do Programa Gaúcho para
Qualidade e Valorização da Erva-mate, que abrange os cinco polos
produtivos no Estado, e do Fórum
Florestal RS na Expodireto, em Não-Me-Toque. O evento programou
painel setorial da cultura com o
tema “Desenvolvimento e unificação do setor”, reforçando os papéis
de cada segmento da cadeia produtiva ervateira para alcançar novos
patamares na sua evolução.
“Uma cultura tradicional, com
465 anos de história na América do
Sul, desde o contato dos índios guaranis com soldados espanhóis, pre-

Fotos: Cássio Filter

Horizontes: nativa da América do Sul, a erva-mate vive ciclo de mudanças de manejo para assegurar renda
cisa acompanhar e compreender as
mudanças dos tempos”, comenta
Ilvandro. Diz que esse é um processo contínuo e, no programa gaúcho
em questão, já consolidado, pressupõe três bases: a técnico-científica, a
organizacional e a produtiva.

MUDAS FRUTÍFERAS - FLORESTAIS - NATIVAS - FLORÍFERAS E ORNAMENTAIS

BR 471, KM 156, s/n, interior - Santa Cruz do Sul (RS) - CEP: 96800-000
Facebook: https://pt-br.facebook.com/floriculturaeviveiroschvaickardt/
Fones: (51) 9.9656.9022 / 9.9710.4774

e-mail: viveiroschvackardt@hotmail.com

PLANOS Entram em pauta melhorias em mudas, resgate e melhoramento genético, transferência
de tecnologia, onde a Emater/RS já
atinge cerca de 1.500 produtores
com boas práticas agrícolas por
meio dos métodos de extensão
rural, além de 145 trabalhadores
de 120 indústrias já treinados em
boas práticas de fabricação. O objetivo final é atingir a qualificação e
a consequente valorização do produto, permitindo ampliar espaços
no Brasil e extrapolar fronteiras,
considerando seu uso já em mais
de 120 países. Atualmente, a exportação brasileira, em maior parte rio-grandense, gira em torno de 35 mil
toneladas de erva cancheada.
Entre as formas de alcançar
mais qualidade, o técnico da Emater especifica a orientação de adotar sistemas agroflorestais de cultivo, “onde a produção sob a sombra
de outras espécies florestais torna-se ainda mais sustentável e geradora de bebida mais qualificada
quando o objetivo é o chimarrão”.
Estes sistemas estarão em evidência na Expodireto Cotrijal, de 11 a 15
de março, em Não-Me-Toque; e na
Expoagro Afubra, de 26 a 28 de março, em Rio Pardo, onde a erva-mate
sempre tem espaço no incentivo à
diversificação, diz o coordenador
desta feira, Marco Dornelles.
Ilvandro de Melo, da Emater em
Passo Fundo, salienta que o apoio
à erva-mate permite atingir outra

grande meta: a de manter o jovem
no campo, “o que se consegue
com atividade familiar bem-conduzida, geradora de mão de obra
em condições de trazer retorno
econômico satisfatório e boa qualidade de vida”.
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Um setor em plena transformação
“Os preços nem sempre são aqueles
que se espera, mas o certo é que se trata
de uma atividade altamente viável e que
oferece boas perspectivas”, avalia Alberto
Tomelero, industrial do setor ervateiro em
Santo Augusto e novo presidente do Instituto Brasileiro da Erva-mate (Ibramate), com
sede em Ilópolis. Na sua opinião, o segmento vai passar por uma transformação nos
próximos anos, com aperfeiçoamento e
profissionalização do produtor, que irá sair
cada vez mais de uma situação de extrativista para a de produtor profissional, tendo
nesta atividade primária uma boa alternativa de renda para agricultura familiar.
O Estado, conforme suas observações, já
mostra elevação de produtividade e de qualidade com as ações desenvolvidas, onde se
insere o programa estadual, e assim deve
continuar. O Ibramate, que coordena a cadeia produtiva e integra instituições, está
restabelecendo convênio de fomento, por

meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado,
para assim garantir recursos do Fundo de
Desenvolvimento e Inovação da Cadeia
Produtiva da Erva-mate (Fundomate) e
reforçar ações em prol da atividade, como
pesquisa, produção de mudas, incentivos
ao produtores e cursos técnicos em parceria com a Emater, com o objetivo de melhorar a produção. “A meta é unir cada vez
mais o setor e em conjunto divulgar os seus
produtos”, resume Tomelero.
Ele verifica algum crescimento no consumo junto a pessoas que ainda não tinham
contato com os produtos do setor, indo além
do tradicional chimarrão no Sul e valorizando, por exemplo, o tererê, consumido gelado.
Vê ainda potencial para entrada em mais estados brasileiros e países, com outras formas
de consumo e em função dos benefícios que
oferece à saúde. O aumento na demanda
de tererê é observado, também, por Álvaro

os ervais do rio grande

Evolução de números da erva-mate no Estado (e participação em % no total nacional)
Anos	Área – ha
1991
7.864 (76,0)
2001
40.045 (41,3)
2017
30.780 (40,6)
Fonte: IBGE/PAM - Elaboração: Fiergs/Sindimate-RS

Produção – t
126.179 (75,8)
252.045 (39,0)
302.000 (48,8)

Pompermayer, indutrial em Arvorezinha e
presidente do Sindicato da Indústria do Mate
no Rio Grande do Sul (Sindimate/RS). Isso
ocorre, segundo ele, em especial nos dias
de mais calor e junto aos mais jovens, para o
qual o setor direciona maior divulgação, inclusive em escolas, por entender que se trata
de “uma forma de vender um hábito saudável”. Além disso, confirma maior interesse do
exterior, como a Europa, o que poderá significar novos negócios para a erva-mate.
Tudo isso é importante, conforme o dirigente industrial, pois é preciso equilibrar
oferta maior com a procura. Pompermayer
registra que o setor está se reequilibrando
em função de dificuldades em anos recentes, com a crise econômica que afetou de
modo especial da classe média para baixo,
onde se concentra o grande consumo do
segmento, o que criou limitações nos preços e afetou o setor. Também houve crescimento na industrialização e maior disputa
pelo mesmo cliente. No entanto, ele nota
que “parecem surgir novos ares, embora ainda tímidos, de melhorias na relação
produtor-indústria-consumidor, o que, se
concretizado, trará melhorias para todos”.
E lembra ainda de ações da indústria para
sempre evoluir em qualidade, a exemplo de
adequações legais sanitárias. (BBK)

Os polos ervateiros
Planalto/Missões: Considerado o berço da
erva-mate no Rio Grande do Sul. Participação ativa dos jesuítas desde a formação das
reduções.
Alto Uruguai: Tradicional produtor de erva-mate. Destaca-se pelo arranjo e pelo potencial do parque industrial ervateiro.
Nordeste Gaúcho: Caracteriza-se por inovação tecnológica, produtividade elevada
dos ervais, investimento em pesquisa e tecnologia de cultivo. Forte organização associativa na cadeia produtiva.
Alto Taquari: Caracterizado pelo tamanho
da área e pela quantidade da produção, que
chega a 60% do total produzido no Estado.
Possui um numeroso parque fabril.
Vale do Taquari: Tradicional e antigo produtor de erva-mate no Estado. Abriga a Capital Nacional do Chimarrão, Venâncio Aires.
Fonte: Emater/RS-Ascar.

Especialista em plástico

para a sua lavoura!
Plástico com preço direto de fábrica.

- filmes estufa, filme para solo,
sacos semi-hidropônicos,
lonas para silagem,
sacos para silagem entre outros
- arcos de diversos tamanhos
- sistemas de irrigação
- telas de sombreamento
- máquinas e implementos agrícolas

RS 452, nº 1.100 - Feliz/RS
w w w . l a u r o w e b e r. c o m . b r
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Muito campo para crescer

Seu Domingos e dona Zelli
Cassol com o filho Joel, em
São Domingos: família obteve
incremento de renda graças
ao salto na produtividade do
rebanho leiteiro da propriedade

gestão

No controle
da situação
programa de
Gestão Sustentável
busca eficiência
e renda, e mira
a sucessão
nas pequenas
propriedades

Fotos: Vanessa Almeida de Moraes

Silo para armazenar os grãos
produzidos na propriedade
foi uma das primeiras
intervenções sugeridas por
Joel aos seus pais

Carina Venzo Cavalheiro
e Taline Schneider

A

produção e a produtividade leiteira
da propriedade da família Cassol, em
São Domingos, dobraram nos últimos
quatro anos. Em 2015, com 18 vacas
em lactação, a família produziu 101,9 mil litros
de leite, média de 4,1 mil litros por hectare, gerando receita bruta de R$ 95,5 mil e média mensal de R$ R$ 7,9 mil. Já 2018 encerrou com um
plantel de 26 vacas em lactação e uma produção de 202,8 mil litros, sendo 8,1 mil litros por
hectare, totalizando renda bruta de R$ 253,6
mil, ou seja, R$ 21,1 mil por mês.
A propriedade tem 37,5 hectares, sendo 4
hectares para pastagens; 7 hectares de culturas anuais e 12 hectares de milho destinado à
produção de silagem. A atividade leiteira é desenvolvida na propriedade há muitas décadas,

mas em 2015, visando a sucessão familiar, foram
realizados investimentos para ampliar as instalações, aumentar o número de animais do plantel
e reduzir a penosidade do trabalho familiar.
De acordo com o jovem rural Joel Cassol, técnico em agropecuária e filho do casal Domingos
e Zelli, os principais fatores para o sucesso da
propriedade foram a construção da sala de ordenha, o ajuste da dieta das vacas, de acordo com a
produção de leite, a avaliação do escore corporal
e o estágio reprodutivo dos animais. Além, é claro, da inclusão da família no Programa Estadual
de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar,
garantindo a sucessão familiar. “Desde sempre,
meus pais, junto com a Emater, me incentivaram
a ficar na propriedade, e eu também sempre

gostei de morar no interior e de estar ligado à
agricultura”, comenta.
Para o extensionista e chefe do escritório municipal da Emater/RS-Ascar de São Domingos,
Henrique Guidini, o Programa de Gestão auxilia a família com a anotação de todos os gastos
dos custos e das receitas com a atividade leiteira. “Dessa forma, com os dados obtidos, pode-se realizar investimentos pontuais e efetuar a
comparação com os outros meses, melhorando
assim a rentabilidade da atividade e o volume
produzido”, ressalta. “O filho do casal é o elo
principal para os investimentos futuros na propriedade, tornando a sucessão familiar essencial para o progresso das propriedades rurais e
a viabilidade dos investimentos a longo prazo”.

Família tem mais clareza acerca dos gastos
Conforme Joel Cassol, o primeiro investimento depois da decisão de ficar na propriedade foi
a construção de um silo para armazenamento de grãos, o que garante qualidade ao produto
armazenado e redução de custos, e se reflete em ganhos na produção. “Logo depois foi iniciada
a construção do confinamento para as vacas, com sala de ordenha completa, e a aquisição de
um gerador para caso de falta de energia. Também foi adquirido um trator maior, sempre com
a orientação da Emater de São Domingo do Sul e dos técnicos da Cooperativa Santa Clara. O
investimento total foi de cerca de R$ 300 mil”, explica o jovem produtor.
Sobre o Programa de Gestão, Joel afirma que as ações, de fácil operação, ajudam no controle dos gastos da propriedade, e a geri-la da melhor forma possível. O resultado, na prática,
é uma boa margem de lucro, a partir da qual é possível investir no que é necessário. “Tudo isso
foi fundamental no incentivo para a sucessão familiar, porque, se tu não tem controle dos gastos, tu não tem lucro, ou seja, tu não faz a propriedade funcionar”, frisa. “E o importante, para
mim e para meus pais, é ver as receitas e as despesas, pensar só no que é realmente necessário
investir para que funcione na propridade, tendo assim uma melhor qualidade de vida”.
Para o extensionista da Emater/RS-Ascar e coordenador estadual do Programa, Célio Colle,
esse resultado só reforça a importância da realização de um planejamento da propriedade, internalizado no plano de gestão. “Ou seja, as equipes da Emater/RS-Ascar visam planejar junto
com a família a sucessão, os ajustes e/ou a mudança da matriz produtiva dos estabelecimentos
com conhecimento, o que dará maior segurança na condução e na manutenção das atividades
produtivas na propriedade”, assinala.

Outro exemplo de sucesso é o
conhecimento e a gestão que impulsionaram a produção da família
Hermes, na qual conciliar capacitação técnica, lucratividade e redução da penosidade do trabalho é
um dos fatores que fizeram o jovem
Diego Fernando Hermes continuar na produção de leite. Residente
na localidade de Vila Palanque,
interior do município de Venâncio
Aires, o jovem de 23 anos é responsável pelo fortalecimento da atividade leiteira na propriedade da família, que conta com 7,74 hectares
de área própria, adquirida por meio
do Crédito Fundiário em 2003, e 7,5
hectares de área arrendada, onde
os Hermes cultivavam tabaco e
mandioca e criavam gado de corte.
A diversificação da produção da
propriedade foi discutida pelos pais
Arno e Carmelita e pelo filho Diego
no decorrer dos anos. “Tínhamos a
intenção de que o Diego permanecesse na propriedade. Por isso, era
importante uma atividade com a
qual ele se identificasse”, lembra o
patriarca, Arno. A produção de leite da família Hermes iniciou-se em
agosto de 2011, com a aquisição
dos primeiros animais, sendo que
no primeiro ano o rebanho era composto por seis vacas, com média de
produção de 2.162 litros mensais e
12 litros por dia por animal.
Para o desenvolvimento do potencial que a atividade leiteira pos-

Fotos: Carina Venzo Cavalheiro
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Diego Hermes (com o laptop) e os pais Arno e Carmelita, em Venâncio
Aires, recebem visita do engenheiro agrícola Diego Barden dos Santos
sui, a família focou na capacitação
técnica e passou a integrar o Grupo
do Leite de Mato Leitão e de Venâncio Aires. A proximidade da propriedade da Família Hermes com os dois
municípios proporcionou a participação nesses grupos, que, organizados pela Emater/RS-Ascar, visam a
busca e a troca de informações entre
os participantes e viabilizar a participação dos integrantes em cursos da
área. Desde então, Diego já realizou
cinco cursos voltados à atividade leiteira, sendo quatro promovidos nos
Centros de Formação da Emater/
RS-Ascar de Montenegro e Teutônia
e que abordaram temas como inseminação artificial, dieta para vacas
leiteiras, melhoramento genético e
bovinocultura de leite com foco no
manejo do rebanho.
O quinto curso foi organizado
pela equipe do Escritório Municipal
da Emater/RS-Ascar de Venâncio Ai-

res em 2018 e tinha como foco a gestão das propriedades rurais, sendo
destinado aos jovens do município.
“Após o curso de gestão, comecei a
organizar os dados da propriedade
em planilhas de controle, que adaptei de acordo com a nossa necessidade. Como tenho facilidade na
área da informática, essa estratégia
é ótima para o controle do rebanho
e da produção”, comenta Diego.
Em 2016, a família Hermes integrou o Programa Gestão Sustentável
da Agricultura Familiar, do Governo
do Estado, o que passou a ser mais
uma ferramenta de organização
dos dados da propriedade rural. “O
trabalho realizado pelo Programa
de Gestão ajudou a família a organizar os dados e as informações que
já existiam sobre as atividades da
propriedade” explica o engenheiro
agrícola da Emater/RS-Ascar, Diego
Barden dos Santos.
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Resultados que animam
Atualmente, o rebanho da família Hermes é formado por 19 vacas,
sendo 18 em lactação, oito novilhas e cinco terneiras. A produção de leite
é desenvolvida em 13 hectares da propriedade, onde é realizado o cultivo
da pastagem, a produção de silagem e a sala de ordenha. A alimentação
do rebanho é realizada em sistema de pastoreio rotativo nos 18 piquetes em que a pastagem está dividida. Entre as espécies cultivadas estão
milheto, Tifton e Capim BRS Kurumi no verão e azevém no inverno, bem
como silagem e ração produzida em casa.
Com a dedicação da família, os resultados começaram a surgir. Hoje,
a média de produção por mês é de 14.150 litros, sendo 26 litros por vaca
por dia. Sobre o futuro da atividade, Diego é otimista. “Optamos pela produção de leite porque foi a que melhor se enquadrou na área que tínhamos disponível na propriedade. Acredito que a produção de leite possui
um bom mercado e tende a melhorar”, avalia. Além da renda do leite, no
último ano a comercialização de silagem excedente da propriedade proporcionou à família uma fonte alternativa de renda.
Por meio do registro dos custos de produção e do valor obtido com a
venda do produto para a cooperativa, a família observa os resultados
positivos. “Se compararmos o valor obtido com a venda da produção
dos últimos sete meses, de julho de 2018 a janeiro de 2019, já supera o
valor de todo o ano agrícola anterior, que foi de julho de 2017 a junho de
2018”, salienta Diego.
O extensionista da Emater/RS-Ascar, Diego Barden dos Santos, destaca ainda a organização da família. “Além do controle dos custos e do
manejo do rebanho, a família Hermes possui um sistema de trabalho em
que se revezam na atividade nos fins de semana. Assim, a cada 15 dias
um deles tem folga no trabalho com os animais”, observa.

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

Aplicativo da Emater/RS-Ascar facilita a análise econômica de cada atividade

A informática, a tecnologia e a internet proporcionam muitas ferramentas que estão ajudando a tomar
melhores decisões. No meio rural, os extensionistas, com a utilização destas ferramentas, podem contar
com uma série de aplicativos. Esses auxiliam em várias áreas, tais como previsão climática, cotações de
commodities, adequação ao Código Florestal, identificação de pragas e doenças, recomendações de adubação e calagem, entre outros. Visando auxiliar no trabalho dos extensionistas, a Emater/RS-Ascar criou
um aplicativo para realizar uma análise econômica e um planejamento para os estabelecimentos rurais
atendidos, o qual está em fase de teste e validação antes de ser aplicado a campo.
A partir do diagnóstico, os extensionistas -– junto com a família – analisam os pontos fortes e fracos, elaborando um Plano de Gestão, que é colocado em prática com as ações de Assistência Técnica e Extensão Rural
e Social. No final de cada ano, os resultados de cada estabelecimento são avaliados e a equipe repactua
junto à família. “Nossa avaliação é de que muitos estabelecimentos que se mostraram ineficientes no marco
zero (diagnóstico) passaram a eficientes à medida em que a ferramenta indicou os problemas e as equipes
municipais apresentaram as soluções”, afirma o extensionista Célio Colle, da Emater/RS-Ascar, coordenador
estadual do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. “Com esse aplicativo, pretende-se melhorar a coleta de informações, a geração de relatórios e de resultados. Com isso, gerar indicadores da evolução dos resultados econômicos, sociais e ambientais dos estabelecimentos rurais”.
E anuncia: “Em breve, o aplicativo auxiliará no atendimento das famílias que participam do programa.
Essa ferramenta vai agilizar desde a coleta de dados até a avaliação dos resultados que, com o assessoramento constante das equipes de extensionistas, garantem conhecimento e mais renda para as famílias do
meio rural”. Segundo ele, esse resultado só reforça a importância da realização de um planejamento da propriedade, internalizado no plano de gestão. “As equipes da Emater/RS-Ascar visam planejar, junto com a família, a sucessão, os ajustes e/ou a mudança da matriz produtiva dos estabelecimentos com conhecimento,
o que dará maior segurança na condução e na manutenção das atividades produtivas na propriedade”, diz.
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Flores para todos

CONECTADOS

Fotos: Arquivo familiar

Família Purper, de Lajeado,
aproveitou o ambiente de
internet para divulgar a sua
produção de hortigranjeiros e
incrementou os negócios

Aplicativo da
UFSM dá suporte
à diversificação
com flores para
fortalecer a
economia na
agricultura
familiar na Região
Central

CONECTADOS

internet HOJE É
um mecanismo
tão vital quanto
as ferramentas
tradicionais
usadas na
produção

agrinobre@agrinobre.com.br

CLEITON EVANDRO DOS SANTOS

A

imagem do produtor saindo para a roça com a enxada no ombro nas propriedades da agricultura
familiar do Rio Grande do Sul está
ficando no passado. Atualmente,
ela dá lugar à versão que se resume a um smartphone na palma da
mão, pelo qual o agricultor acessa
via satélite as informações em tempo real sobre sistemas de manejo,
preços, disponibilidade e entrega
de insumos, comportamento do
mercado e do clima, e tira dúvidas
variadas acerca de seus cultivos.
O aparelho também armazena
aplicativos e planilhas que aju-

dam nas informações sobre as
culturas e suas etapas, a comercialização, o cálculo de custos, histórico do clima na área, o controle
da irrigação até o mapeamento de
produtividades e das análises de
solo, testes para identificar a deficiência nutricional das plantas,
entre outros exemplos. Em tempos nos quais a agropecuária empresarial entra na fase 4.0 e no big
data, com uso em escala da inteligência artificial, máquinas operadas com controle remoto e diagnósticos por drones, as pequenas
propriedades lançam mão de recursos tecnológicos mais simples
dos quais dispõem e abrem novas
portas para o mundo.

No campo, o acesso à Internet
nem sempre é fácil, mas sistemas
de transmissão via satélite oferecidos por valores razoáveis, onde
às vezes não há sequer sinal de
telefone, têm facilitado a comunicação dos agricultores. Usada de
forma racional, a rede global de
dados deixa de ser passatempo e
se torna ferramenta importante
no agronegócio.
Este é o caso da família Purper,
de Lajeado, no Vale do Taquari,
que recebe acompanhamento dos técnicos Andréia Tonin e
Cláudio Boone, da Emater/RS.
Há quatro anos, Marcos Purper,
que produz e vende hortifrutigranjeiros na feira municipal, foi
convencido por um cliente a levar
o negócio também ao mundo virtual. E não se arrepende. Filho de
Marcos, Mailor, de 19 anos, cuida
do site www.hortapurper.com.br ,
da página no Facebook e do perfil no Instagran. “Além de vender,
publicamos fotos da propriedade
para o cliente ver onde e como
são produzidos os alimentos que
adquire”, explica Mailor.
Quando começou a quitanda
virtual em 2015, a Granja Purper
tinha dois clientes por semana.
Agora, são em média 10 clientes,
o que representa cerca de 5% das
vendas. Essas pessoas não com-

EXPOAGRO

Nereu Streck

pram na feira ou na propriedade
por falta de tempo e recebem em
casa ou no trabalho um kit de
frutas e verduras. Um kit completo, entre três opções, varia de R$
40,00 a R$ 100,00, mais a taxa de
entrega, de R$ 7,00. O cliente pode
formar sua própria lista na home
page e pagar com cartão de crédito. “É seguro para quem compra e
para quem vende”, justifica Mailor.
O objetivo é agregar novos
consumidores. A Granja Purper
produz, vende e revende hortaliças e frutas, convencionais e orgânicas, além de produtos diversos
de granja, como mel, queijos, rapaduras e ovos. A página é atualizada diariamente com preços e
produtos disponíveis e a entrega
é agendada no endereço e no horário fornecidos pelo cliente, e os
produtos saem direto da horta.
OPERAÇÕES Embora seja uma
inovação importante, o uso da internet na rotina da Granja Purper,
que fica no Bairro São Bento, não
é novo. Parte das operações com
os bancos é feita de forma eletrônica, bem como a aquisição
de sementes, mudas e insumos.
Afora isso, a busca de informações
sobre determinados produtos,
fornecedores e manejos de frutas
e hortaliças é constante.

O PhenoGlad Mobile terá
um espaço de destaque no
estande dinâmico da Emater/
RS durante a Expoagro Afubra, nos dias 26, 27 e 28 de
março, em Rio Pardo.

ONDE BAIXAR

PhenoGlad Mobile
http://coral.ufsm.br/phenoglad/index.php/downloads
Simanihot Mobile
http://w3.ufsm.br/simanihot/
index.php/o-software

A

O mundo na
palma da mão

oportunidade de comercializar flores recém-colhidas em datas especiais, a exemplo do
Dia das Mães e do Dia de Finados,
levou a agricultora Maria Carvalho,
do Passo do Moura, em Cachoeira
do Sul, a entrar no mundo dos
aplicativos móveis. Acostumada a
usar suas redes sociais para receber encomendas de hortigranjeiros, rosas e outras flores que produz, Maria agora usa o aplicativo
PhenoGlad Mobile em seu smar-
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Aplicativo fornece orientações diversas sobre a produção de gladíolos
tphone para orientar-se na produção dos gladíolos, conhecidos na
região como “palma” ou “palma-de-Santa-Rita”.
Ela dirige uma das quatro pequenas propriedades que inte-

Clic Orgânicos
Em Lajeado, outra iniciativa com apoio da Emater/RS caminha
para ter na internet uma ferramenta de vendas. A Organização de
Controle Social (OCS) Orgânicos do Vale espera ter num futuro próximo o seu próprio site. Leandro Lange, membro do grupo de seis agricultores que têm declaração de produção orgânica em Lajeado, Cruzeiro do Sul e Forquetinha, e que deve receber mais dois integrantes,
explica que o novo passo faz parte da estratégia de vendas.
Isso acontecerá após o grupo obter nível de certificação que confere um selo e permite venda ao atacado. Atualmente, há venda direta
ao consumidor na propriedade e nas feiras rurais. Tanto para se comunicar com os técnicos da Emater/RS como para trocar informações
no grupo, a OCS tem como ferramenta principal o Whatsapp, aplicativo de conversação pela internet.
“Trocamos muitas informações, mas também usamos para vendas de hortigranjeiros e compra de insumos”, diz Lange, que é músico
e técnico em prótese dentária, mas se apaixonou pela agricultura orgânica e se tornou referência no Vale do Taquari.
Ele também usa a internet para buscar novidades sobre manejos,
adubação, irrigação em sites especializados e ver as experiências de
outros sistemas de produção, como controle de pragas e fertilização.
Suas vendas, além das feiras, são feitas por Whatsapp ou Facebook. “A
demanda é pequena, mas crescente. Trata-se de um público diferente,
mais jovem, preocupado com saúde e bem-estar, com o meio ambiente,
bastante conectado à internet e que prefere alimentos sem agrotóxicos,
mas não tem tempo para ir à feira”, resume.
Cláudio Boone, da Emater/RS, frisa que são experiências que têm
mostrado resultado e que tendem a ser copiadas. “O produtor está
cada dia mais conectado com as tendências, com os recursos que a internet proporciona e como isso pode lhe favorecer, não só para produzir
e reduzir custos, mas também para tornar mais eficiente a sua comercialização e obter lucro”, diz. (CES)

gram a terceira fase do Projeto
Flores para Todos, em Cachoeira
do Sul, sob orientação do técnico
agrícola Silvio Wilhelm, do escritório local da Emater/RS. O projeto
ocorre em 10 municípios da Região Central gaúcha e cerca de 30
propriedades, numa parceria da
Emater/RS com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que
desenvolveu o aplicativo.
O modelo matemático que baixou na internet e está instalado em
seu smartphone permite que programe o plantio dos bulbos e identifique cada etapa e tratamento
até a data prevista para a colheita.
“Com base na época da colheita,
programamos todas as outras etapas”, resume Nereu Streck, professor da UFSM e coordenador do
projeto. As flores são todas comer-

cializadas na Feira Livre Municipal,
mas a meta é, no futuro, abastecer
floriculturas, casas de eventos e
supermercados.
No município, 10 famílias já
participaram do projeto e algumas
seguem plantando gladíolos de
forma independente. “Precisamos
consolidar essa iniciativa e ter acesso a uma câmara fria, que permita
a conservação das flores, tornando
possível programar o plantio de
gladíolos para atender a casamentos e formaturas. Seria o passo seguinte”, explica Wilhelm. Para o Dia
das Mães, Maria Carvalho plantou
200 gladíolos. No total, cerca de
1.000 foram cultivados nesta etapa
em Cachoeira do Sul. “Ainda precisamos criar o hábito de as pessoas
comprarem flores fora destas épocas”, explica a agricultora. (CES)

www.fetagrs.org.br
www.al.rs.gov.br
www.embrapa.br
www.ufsm.br
www.afubra.com.br

Aplicativos
gratuitos

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

Quem usa
sistema IOS:

https://itunes.apple.com/
br/developer/embrapa/
id922604501?l=en
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Uma questão de respeito
IGUALDADE

No mês da Mulher,
Emater/RS-Ascar
lança compromisso
de ações com o
movimento “Eles
por Elas” E ESTIMULA
O ENGAJAMENTO

Taline Schneider

soas, sendo 1.169 homens e 962
mulheres, ou seja, 46% do corpo
funcional é feminino – assumiu
o compromisso com a causa da
equidade de gênero, propondo-se articular adesões individuais,
evidenciando homens e mulheres líderes de setores estratégicos da política, da economia, da
cultura e da sociedade; promover
atividades de mobilização do movimento em municípios, empresas, universidades, associações
e clubes com foco no empoderamento das mulheres; desenvolver
ações que levem à eliminação do
machismo e de outras formas de
discriminação e violência; revelar
experiências concretas e novas
práticas de igualdade de gênero
e empoderamento das mulheres,
bem como estimulando o debate
público sobre tais temáticas.
Para a diretora administrativa
da Emater/RS, Silvana Dalmás, a
Instituição está alicerçada num

N

Fotos: Rogério Fernandes

o intuito de combater as
desigualdades de gênero, buscando continuamente romper com as
barreiras institucionais, de forma
a evitar a violência, o assédio e a
discriminação das mulheres, a
Emater/RS-Ascar aderiu ao movimento ElesPorElas (HeForShe) no
final de 2018. E neste mês, na véspera do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março,
a Instituição lançou o Termo de
Referência da Emater/RS-Ascar,
que norteará, em linhas gerais, o
desenvolvimento de ações institucionais que cooperam para a
autonomia, a promoção, a emancipação e a organização das mulheres, tanto internamente como
em relação aos assessorados e às
parcerias estabelecidas.
Dessa forma, a Instituição – que
atualmente emprega 2.131 pes-

Lançamento do Termo ocorreu na véspera do Dia Internacional da Mulher

viés social, reconhecida pelo trabalho que desenvolve com milhares de famílias em todo o Estado,
como a defesa e a garantia de direitos, além da inclusão social e
produtiva dos assistidos. Por isso,
o propósito requer o compromisso de tratar a questão de gênero
internamente, entre colegas e na

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

O movimento Eles por Elas

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

Uma forma de superar barreiras
Silvana Dalmás refere que o feminismo não é a defesa unilateral das
mulheres. “É bem mais amplo. Dialoga com o novo modelo de sociedade que todos nós, homens e mulheres, queremos. Está presente na
relação de pai para filha, filho para mãe, de marido para esposa, de
amigo para amiga, de colega para colega. É garantir as mesmas oportunidades, respeito e igualdade, direitos comuns a qualquer cidadão”,
ressalta. “Convido em especial os homens para que sejam Eles Por Elas.
Adote o movimento e pratique ações no seu cotidiano. Juntos, teremos
a oportunidade de nos tornarmos melhores enquanto cidadãos e ainda
estampar mais esta marca para a nossa Emater”.
O engenheiro agrônomo Francisco Manteze, coordenador de Cooperativismo da Emater/RS-Ascar, afirma que a participação dos homens
é essencial nessa caminhada, para ter relações de trabalho e pessoais
com mais respeito às diferenças, buscando a superação das barreiras
que impedem as mulheres de atingir todo o seu potencial. “Por isso a
Emater aderiu ao movimento Eles Por Elas, com o objetivo de engajar
homens e meninos na busca de novas relações de gênero, combatendo
atitudes e comportamentos machistas. Vamos todos juntos construir,
com a nossa prática diária, no ambiente que nos cerca, uma sociedade
com equidade de gênero entre homens e mulheres”.

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

Não tem nada de azedo
Cultivo de limão
tahiti torna-se
alternativa para
produtores do Vale
do Caí, que veem a
demanda aumentar
a cada ano

Tiago Bald

Q

uando pensamos na
citricultura, a primeira
imagem que nos vem à
cabeça é a de laranjas e
bergamotas bem amarelas, doces
e prontas para o consumo. Mas no
Vale do Caí, para além das frutas já
citadas, muitos agricultores têm
investido no cultivo de lima ácida
da variedade Tahiti, também chamado de limão Tahiti. Conhecido
por ser o “limão da caipirinha”, o
fruto tem despertado o interesse
por ter boa produtividade, regularidade no que diz respeito à produção, facilidade de manejo e preços
compensadores.
Não é por acaso que a área
plantada de limão Tahiti no Estado já chega a 600 hectares, sendo
450 deles concentrados no Vale do
Caí. “Na região, são 350 produtores
que cultivam, juntos, mais de nove
mil toneladas do fruto”, comenta o
assistente técnico regional em Sistema de Produção Vegetal da Emater/RS-Ascar, Derli Bonine. Os números praticamente dobraram nos
últimos anos e estão relacionados
ao aumento do consumo (na culinária, em cosméticos e na medicina
alternativa) e também pelo fato de
o Estado de São Paulo – principal
produtor nacional – estar exportando a fruta para outros países, o que
enxuga o mercado interno.
Produtor de limão desde sem-

Manejo é bastante simples

Hoje, a área total plantada é de cerca de 50 hectares que, juntos, rendem anualmente 900 toneladas de limões, com mercado garantido. E
como a produção é durante o ano inteiro, com picos no inverno, o preço
da caixa de 25 quilos ao agricultor, dependendo da época do ano, pode
variar de R$ 8,00 a R$ 110,00. “Nesse sentido, não pode haver fruta melhor para produzir” sorri Luisinho Liell. Ele explica que um pomar bonito
não se “constrói” do dia para a noite. “Foi muito erro e acerto, participação em cursos, e a consciência da necessidade de se estar presente no
pomar diariamente”, observa, explicando que suas plantas são tratadas naturalmente, com calda bordalesa e extrato pirolenhoso.
Sobre o manejo, Derli Bonine comenta que é menos complicado do
que o das bergamoteiras, por exemplo, por exigir menos tratamento.
“Importante é observar as podas, as adubações regulares e a colheita em
períodos adequados, já que o mercado rejeita frutos que não sejam verdes”, frisa. Ainda assim, o técnico lembra os “aventureiros” que podem se
empolgar com o preço pago ao agricultor sobre a necessidade de se diversificar a produção, o que garante a estabilidade e a compensação entre
as cultivares. “E se houver um aumento grande no número de pomares,
inevitavelmente ocorrerá redução no valor pago ao agricultor”, pondera.

Fotos: Tiago Bald
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Luizinho e Maria Lizete com o neto Vicente: o limão assegura boa receita
pre, como diz, o agricultor José
Luís Liell, da localidade de Morro
Tico-Tico, em Bom Princípio, passou a investir mais fortemente na
variedade Tahiti há cerca de 25
anos. “Na verdade, tínhamos um
pomar de citros e tivemos muitas
perdas por doenças, como o cancro, que atacava as laranjas”, re-

corda. Foi após a implantação de
500 mudas em cerca de um hectare de área que Luisinho – como é
conhecido – percebeu o potencial
da fruta. “De lá para cá, fomos investindo e aumentando o pomar”,
explica a esposa Maria Lizete Liell,
que acompanha o marido nas atividades diárias.

Garantia de mercado é atrativo

A diversificação é o que é possível encontrar no pomar do citricultor Evandro Leite, da localidade de Angico, em São Sebastião
do Caí. Em meio a bergamoteiras e laranjeiras, quatro hectares
de limão Tahiti têm destaque pela produtividade, pela garantia
de mercado (e pelas folhas verdes e viçosas). Para ele, enquanto
outras frutas sofrem com os preços baixos pagos ao produtor –
num comparativo, as caixas de 25 quilos de laranjas alcançam no
máximo R$ 13,00 – o limão vive um momento “favorável”. “Nas
últimas semanas, o preço está fixado em R$ 40,00”, comenta. Bonine completa dizendo ser esta outra vantagem: a de que o preço
mínimo pago ao agricultor tem se mantido alto.
Ainda é cedo para se estabelecer quais serão os caminhos daqui para a frente ou mesmo como reagiria o mercado caso outros
agricultores resolvessem investir no limão Tahiti. O que se sabe,
atualmente é que, com manejo adequado, atenção ao pomar e
respeito ao ciclo da fruta – especialmente à floração, que inicia em
setembro/outubro –, é possível ter renda e qualidade de vida. “É
claro que nem sempre é fácil. Já houve uma série de frustrações.
Mas hoje não podemos nos queixar”, frisa.
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Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

governo

Os planos de

Covatti Filho
Taline Schneider

N

este ano, a Emater/RS-Ascar volta a integrar a Secretaria da Agricultura, Pecuária
e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). Então, nada melhor do que uma conversa
com o novo titular da pasta, Covatti Filho. Mas antes vamos conhecer um pouco mais do secretário.
O jovem de apenas 31 anos é deputado federal,
reeleito pelo segundo mandato. Licenciou-se do
cargo na Câmara dos Deputados para assumir
uma das principais secretarias do governo Eduardo Leite. Covatti Filho é natural de Frederico
Westphalen, filho da deputada estadual Silvana
Covatti e do ex-deputado federal Vilson Covatti.
Na Câmara dos Deputados, Covatti Filho foi
o parlamentar gaúcho que mais apresentou
projetos na área da agricultura e da pecuária no
mandato 2015-2018, entre eles a modernização
do crédito rural (PL 10499/2018). Também presidiu a Comissão de Finanças e Tributação e foi
coordenador de Política Agrícola da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Filiado ao PP,
presidiu a Juventude Progressista Gaúcha por
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COVATTI FILHO
ASSUME A SECRETARIA
DA AGRICULTURA,
E EMATER/RS-ASCAR
VOLTA A INTEGRAR
ESSA PASTA DO
GOVERNO DO ESTADO

Em suas primeiras manifestações
como secretário da Agricultura,
Covatti Filho ressaltou a
relevância da assistência
técnica e da extensão rural para
o excelente desempenho da
agricultura e da pecuária

quatro anos. Tem propostas que dificultam a entrada de produtos importados, determinando
limite máximo de resíduos de agrotóxicos nos
alimentos importados (PL 8892/2017) e estabelecendo restrições nas importações de produtos
que não observem normas e padrões de proteção ao meio ambiente, compatíveis com a legislação brasileira (PL 9988/2018).
Para Covatti Filho, não se deve colocar agricultores em lados opostos tendo como base o
tamanho da propriedade, pois ambos são vitais para a economia local, para o ambiente e
para o desenvolvimento regional e estadual.
“O agricultor familiar, que ocupa a expressiva
maioria dos estabelecimentos rurais no Rio
Grande do Sul, contribui muito para o desenvolvimento do campo e a produção de alimentos”, frisa. “De outra parte, o agronegócio
tem papel fundamental na produção de commodities, na geração de uma cadeia gigantesca de valor”. Conforme ele, é o agronegócio
que gera divisas ao Brasil e que tem contribuído para uma balança comercial equilibrada.
“Penso que temos de conciliar as políticas pú-

blicas para atender a todos os segmentos de
nossa agricultura”, salienta.
Em relação às principais pautas a serem definidas para a agricultura familiar, o titular da
SEAPDR afirma que serão mantidas, fortalecidas e aprimoradas as políticas de Estado que já
existem. “Sabemos da importância da assistência técnica e da extensão rural e social prestada
pelo Estado para os agricultores por meio do
convênio com a Emater, mas entendemos que
podemos fazer ainda mais”, ressalta. “Também
queremos incentivar a legalização de agroindústrias com novo modelo de adesão ao Sistema Unificado Estadual de Atenção à Sanidade
Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno
Porte (Susaf-RS). Queremos mais municípios aptos a legalizar os empreendimentos.”
O secretário menciona a importância do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que tem a capacidade de dar ao agricultor nova visão sobre a propriedade, melhorando
processos e gerando mais renda. “Temos uma
série de programas em execução, e vamos continuar trabalhando com eles”, afirma.

“Emater tem papel primordial no Estado”
Nessa gestão, Covatti Filho anuncia que serão mantidos e absorvidos os cinco departamentos da extinta
Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), dando continuidade e fortalecendo
suas ações. “Acredito que temos, por exemplo, condições de ampliar a parceria com o governo federal, buscando mais recursos para aplicar no campo. Vamos manter nosso gabinete aberto para receber as entidades representativas do setor, dialogar e buscar, em conjunto, melhorar nossas políticas públicas”, frisa.
Ele também quer que o agricultor gaúcho fique tranquilo, pois a missão é criar melhores condições para
que se produza mais e melhor. “Como afirmei, as políticas públicas já existentes de Estado continuarão, com
o objetivo sempre de buscar resultados para o produtor rural e para o Estado. Estamos avaliando com nosso
quadro técnico outras ações a serem implantadas”, comenta.
E em relação à parceria com a Emater, o secretário é taxativo ao afirmar que a instituição tem papel
primordial no apoio aos agricultores. “Vamos manter o convênio, porque a empresa é o braço do Estado na
assistência técnica e na extensão rural, uma atividade de que não podemos prescindir. Estamos começando
nossa gestão e avaliando que melhorias poderemos implementar”, assegura.

