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FRUTICULTURA

A vida
mais
doce

não é de hoje que pelotas É
conhecida como importante
polo frutícola. na região, são
mais de 1,2 mil produtores, 600
deles só nesse município. casais
como núbia casari e eduardo
scheutzow apostam na atividade,
com estufas de morango. além
disso, o pêssego segue tendo
forte presença. e essa produção
ganha destaque especial na
fenadoce, realizada em junho.
Páginas 6 e 7
AGROflorestas

diversificação

gestão

Preservar e produzir é
viável na mesma área

Cogumelos tornam-se
ótima fonte de renda

O perfil e os planos da
Diretoria da Emater

Páginas 8 e 9

Página 12

Páginas 14 e 15

JORNAL DA

EMATER

EMATER

junho de 2019

junho de 2019

EDITORIAIS

AGROINDÚSTRIAS

Desafios para a nova gestão

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

nova gestão da Emater, conveniada da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, tem um desafio do tamanho da
agropecuária gaúcha. O governador Eduardo
Leite declarou que tem grande expectativa com o trabalho a ser desempenhado pelo presidente Geraldo
Sandri e pelos novos diretores, Vanderlan Vasconselos
(Administrativo) e Alencar Rugeri (Técnico). A missão é
manter e qualificar ainda mais a extensão rural e a assistência técnica aos nossos agricultores com ações de
gestão mais eficientes, fazendo mais com menos.
A eficiência na administração é uma necessidade
que perpassa todos os órgãos da gestão pública. Na
Secretaria da Agricultura, temos adotado medidas
para modernizar processos e estrutura, dando agilidade, reduzindo custos e melhorando a prestação de
serviços para atender às demandas da agropecuária.
Nossa determinação é trabalhar incansavelmente e
alinhados com as instituições do setor para contribuir
com o desenvolvimento e o protagonismo do agronegócio gaúcho na economia do Rio Grande do Sul.
A Emater tem papel importante para o desenvolvimento da agricultura familiar no Rio Grande do Sul.

Certificadas para crescer

N

a abertura da Feira da
Agricultura Familiar, durante a Fenadoce, em Pelotas, diversas agroindústrias receberam seus certificados
de inclusão no Programa Estadual
de Agroindústria Familiar (Peaf),
indicativo de que esses empreendimentos atenderam a todas as
exigências legais para a sua formalização. Com isso, inclusive puderam se habilitar a participar pela
primeira vez da própria Feira da
Agricultura Familiar na Fenadoce.
A cerimônia de certificação teve
presença do governador do Estado, Eduardo Leite; do secretário
de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Pecuária, Covatti Filho; do
presidente da Emater/RS, Geraldo
Sandri; e da prefeita de Pelotas,
Paula Mascarenhas. O governador
Eduardo Leite ainda entregou o
certificado de inclusão ao Progra-

Entre outras ações, o apoio para a agroindustrialização da produção primária destaca-se no escopo de
atuação da Emater. Entendemos que a inclusão de
empreendimentos rurais no Programa Estadual de
Agroindústria Familiar (Peaf) é fator importante para
o fortalecimento do campo, melhorando a renda da
propriedade e criando condições para que os jovens
permaneçam na atividade rural, produzindo alimentos de qualidade e desenvolvendo suas regiões.
Uma das boas vantagens de legalizar a agroindústria é participar de grandes feiras, entre elas a Fenadoce, entre 5 e 23 de junho. Para esta edição, o governo do
Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, apoiou
a montagem de 62 estandes,
nos quais haverá a exposição
do melhor de nossa produção. É uma oportunidade
única não apenas de comercialização da produção, mas
de contato direto com
o consumidor e de
conexão com futuros
negócios.
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Comunidades quilombolas
A cerimônia de certificação na Fenadoce também envolveu
duas comunidades indígenas, uma Kaingang e outra Guarani, estabelecidas no interior de Pelotas. Ambas integram o Projeto Piloto
da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), que contempla famílias em vulnerabilidade social com recursos de R$ 2.400,00 mediante a elaboração de um projeto produtivo
com o assessoramento da Emater/RS-Ascar. A maioria das famílias
optou por se dedicar a projetos que contemplassem em simultâneo
avicultura, suinocultura e artesanato. Conforme o sociólogo Robson Loeck, do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar, a Fenadoce
constitui ótima oportunidade para os indígenas comercializarem
seus artesanatos (foto), confeccionados com os recursos da Anater.

Fotos: Divulgação Emater
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Proprietários de agroindústrias receberam a certificação na Fenadoce
ma Sabor Gaúcho a uma das contempladas, Rosinha de Tavares,
proprietária da primeira agroindústria quilombola da região a ser
regulamentada.
A Feira tornou-se uma vitrine
para a diversidade dos produtos
das agroindústrias do Sul do Estado. É o caso das agroindústrias
Vellar Mel de Abelhas, de Cerrito, e
Propriedade Agroflorestal Schiavon
(PAS), esta da colônia São Manoel,
8º distrito de Pelotas. A proprietária

da primeira, Lourdes Vellar, disse
que a legalização da sua agroindústria de mel foi fundamental.
Já a PAS, de Nilo Schiavon, é
produtora de sucos orgânicos de
pêssego e de uva, sendo referência regional em agroecologia. Trabalhando diretamente com o consumidor, através das feiras livres
agroecológicas da região, e abrindo a propriedade para visitação,
cursos e estudos, a agroindústria
tornou-se concreta em 2014.

A festa mais doce do Brasil

Geraldo Sandri – Presidente da
Emater/RS e superintendente
geral da Ascar

ficam em evidência as espécies de frutas produzidas
em Pelotas e na região, com destaque para o pêssego,
a uva e o morango, este tema de reportagem nesta 15ª
edição do Jornal da Emater.
E já que a Fenadoce acontece em Pelotas, o jornal salienta o sucesso de um empreendimento de
cultivo de cogumelos e o incremento na atuação de
agroindústrias no Sul do Estado. São enfoques que
salientam, aos 64 anos da Emater/RS-Ascar, transcorridos
no dia 2 de junho, a relevância da assistência técnica e
da extensão rural para que a
agricultura familiar gaúcha siga
trilhando um caminho de sucesso.
Uma boa leitura para todos!

O que encontrará no Congresso 2019:
Demonstrações Práticas
+ de 120 expositores
+ de 3.000 visitantes
+ de 10 países presentes
+ de 30 palestras (Tecnologia, Manutenção,
Segurança, Legislação e Meio Ambiente)
Novas Tecnologias

Mudas
de Caqui
e Videiras
ViVeiro parceiro eMBrapa

Viveiro Postay
Délcio E. Postay

Inscreva-se agora!
www.congressoavag.org.br
Patrocinador Silver

Nº Renasem RS 00701/2006

O

utra edição da festa mais doce do Brasil
está acontecendo em Pelotas. Com 240
mil visitantes e 1,4 milhão de doces vendidos na edição anterior, a Feira Nacional
do Doce (Fenadoce 2019) estende-se até o dia 23 de
junho, um período em que os números anteriores
tendem a ser superados.
O evento conta com uma área destinada à agroindústria familiar e ao artesanato, além de flores e
plantas ornamentais, oportunizando uma bela vitrine e bons negócios para os pequenos agricultores
assistidos pela Assistência Técnica e Extensão Rural
e Social da Emater/RS-Ascar no Estado.
Um dos doces mais vendidos durante a Feira é o
quindim, que leva em sua receita ingredientes obtidos na própria agricultura familiar. Ao mesmo tempo,

Patrocinador Bronze

Patrocinador

Apoio de Mídia

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

Contato: sindag@sindag.org.br ou (51) 3337.5013

www.congressoavag.org.br
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De volta à natureza

agroindústria
Aura Verde, de
pelotas, salienta
o crescente
movimento de troca
da rotina urbana
pela vida no campo

Um movimento pela
qualidade de vida

Victória Salomão

E
“

u quero uma casa no campo, onde eu
possa ficar no tamanho da paz”. Esse
é um dos famosos trechos da composição do músico Zé Rodrix que, na
voz de Elis Regina, virou um hino da Música

Popular Brasileira (MPB). A excelência musical da obra vai ao encontro de seu tempo:
de 1971, a canção inclui-se na década que
mais emplacou álbuns musicais brasileiros
em listas internacionais de melhores obras
no mundo. Na atualidade, contudo, sua
atemporalidade particulariza-se ao refletir

A jornalista Helena
Chies e seu marido,
o publicitário
Jonathas Rivero,
voltaram ao campo
para apostar
na produção de
pastas, conservas
e molhos, entre
outros

MUDAS DE
EUCALIPTO CLONAL
(54) 3375 1250

ESTUFAS
(54) 9 9911 3985

www.dacko.com.br

MADEIRAS
SERRADAS E TRATADAS
Erval Grande/RS

um movimento social crescente, conhecido
como “êxodo urbano”.
Na contramão do processo de urbanização do Brasil, intenso entre as décadas de
1950 e 1980, em que mais de 15 milhões de
pessoas abandonaram o campo, em 2019 a
fuga da cidade para morar nas zonas rurais
é uma realidade crescente. Na região de Pelotas, esse movimento é majoritariamente
da população de classe média e de aposentados, em busca de um estilo de vida menos
estressante, como explica o engenheiro agrônomo responsável pelo escritório municipal
da Emater/RS de Pelotas, Francisco Arruda.
“É fato, as pessoas estão voltando para o
campo. Registramos muitos casos nos últimos
anos. E tem sido importante para o desenvolvimento da produção rural”,
salienta o engenheiro. “A maioria
que vai viver no campo recorre
à nossa equipe, porque vê no
espaço uma potencialidade
de produção, de complemento de renda, e quer
assistência técnica para
isso. Muitas agroindústrias e produções de
hortaliças, por exemplo, têm surgido daí”.

AGROINDÚSTRIA FAMILIAR SÍTIO DA RAMADA
Cel.: (54) 9.8414.9892 l Linha Dona Elíbia l Soledade (RS)
e-mail: agroindustriaramada@hotmail.com
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Um jovem caso de sucesso
“fizemos o caminho
inverso, saindo da
cidade e indo para
o campo, porque
vimos qualidade de
vida lá”, salienta
helena chies

A

Aura Verde é uma das agroindústrias assistidas pela equipe do engenheiro agrônomo
Francisco Arruda. Entretanto, ela rompe
com o padrão da população imigrante traçado e aponta que ainda não há regras bem-definidas dentro do movimento, a não ser a busca comum
pela aproximação com a natureza.
Localizado em Monte Bonito, 9º Distrito de Pelotas, o empreendimento é gerido pela jornalista Helena Chies, 21, e seu marido, o publicitário Jonathas
Rivero, 26, que trabalham com produção de pastas
de berinjela, conservas de tomate seco, molhos de
tomate e hambúrgueres de cogumelos.
“A novidade, nesse caso, é que são dois jovens,
recém-casados e graduados, que estavam estabelecidos na cidade e decidiram investir na produção
rural”, destaca o funcionário da Emater/RS.
A trajetória do casal com a produção rural e gastronômica começou há 3 anos, a partir de um pedido
do avô de Helena. “Meus avós produzem hortaliças e
preparam as receitas desde a década de 1970, quando compraram o sítio Águas Claras”, refere. Segundo
ela, em 2000 eles inauguraram uma pousada no local
e decidiram incluí-las no café da manhã, o que foi um
sucesso entre os hóspedes. “Como somos os dois formados em comunicação social, meu avô pediu que
criássemos um material visual para a embalagem do
produto. E aí nos encantamos com a atividade rural,
com a tranquilidade e a natureza. Unimos a vontade
de ficar no sítio com o potencial dos produtos”, frisa.
“A gente trabalhava em escritório e era muito cansativo. Então, a possibilidade de ir para o campo e
trabalhar com algo aberto, algo que nos inspira, foi
o nosso principal motivo para largar a comodidade
que tínhamos na cidade pelo desconhecido, pela
vida nova”, explica a jovem produtora.
Com o interesse de inserir as receitas familiares
como produto no mercado de maneira mais ampla,
para além dos hóspedes do Águas Claras, os empreendedores buscaram o suporte da Emater/RS-Ascar,
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
(SDR) e dos órgãos municipais de vigilância sanitária
para regularizar a produção. Assim, há aproximadamente dois anos nasceu a Aura Verde.

E a busca dos dois jovens pela qualidade de vida e
saúde que a natureza oferece reflete-se diretamente
na construção da marca. De acordo com Jonathas,
há uma ideologia por trás do processo produtivo,
que prioriza a agroecologia e o consumo consciente
e sustentável.
“Fizemos o caminho inverso da agricultura familiar, saindo da cidade e indo para o campo, justamente porque vimos uma qualidade de vida diferente lá.
E essa é a nossa proposta”, pontua a sócia-proprietária. “O nome Aura é uma homenagem a minha avó,
que idealizou tudo isso, e o Verde é a representação
da questão agroecológica”.
A principal estratégia do casal de comunicadores para inserir os produtos Aura Verde no mercado
é a de participar de grandes feiras. Nesse sentido, a
tradicional Festa Nacional do Doce (Fenadoce), que
acontece anualmente em Pelotas, ocupa um lugar
importante na trajetória do empreendimento: foi na
edição do ano passado do evento que eles receberam a certificação de agroindústria legalizada pelo
Programa Estadual da Agroindústria Familiar (Peaf).
Desde então, já estiveram presentes na 41ª Expointer,
em Esteio; na 20ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque; e na Expoagro Afubra, em Rio Pardo.
Fotos: Divulgação Emater
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Com o nome de Aura
Verde, o empreendimento
do casal é um exemplo
do movimento de retorno
para o meio rural a fim de
diminuir o ritmo de vida e
se dedicar à produção de
alimentos de qualidade
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Produtores apostam no cultivo fechado de morangos

Scheutzow e a esposa Núbia
produzem 7 mil mudas de
morangos em bancadas,
em sistema fechado de estufas,
e colhem em torno
de 700 gramas
por pé ao ano

VOCAÇÃO

Frutas com
sabor de Pelotas
Município preserva
a sua tradição
produtiva e investe
em tecnologia
para melhorar e
ampliar o mercado
de frutíferas
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Michelle Treichel

A

fruticultura cresce e se
fortalece no município
de Pelotas, no Sul do Estado. Tradicional polo
produtor de pêssegos e morangos
desde a década de 1960, o município é um dos pioneiros gaúchos
na exploração das atividades. E ao
longo dos anos novas vocações
produtivas no mercado de frutas
foram sendo descobertas pelos
produtores pelotenses. Conforme
o engenheiro agrônomo Evair Ehlert, assistente técnico regional do
sistema de produção vegetal do
escritório regional da Emater/RS-Ascar, embora a tecnologia tenha
possibilitado a mecanização das
atividades, é a força da agricultura
familiar que mantém o segmento
forte e pujante.
“Quem mais explora a fruticultura são os agricultores familiares,
principalmente em função da mão
de obra. Ainda hoje o setor gera
renda no campo e garante a sucessão familiar”, destaca. Assim como

nos primórdios dos cultivos frutíferas em Pelotas, a produção de
pêssego continua sendo o carro-chefe dos negócios. Atualmente,
o município conta com mais de
600 famílias produtoras – em toda
a região, são mais de 1,2 mil produtores envolvidos com os pomares,
que ocupam aproximadamente
6,4 mil hectares. “Hoje, somos responsáveis por 90% da produção
de pêssego em conserva no Brasil
e 95,3% no Rio Grande do Sul.”

Na sequência, aparecem as produções de morango e uvas, que,
juntas, somam mais de 150 agricultores. Somente na vitivinicultura, são 30 hectares de parreirais em
Pelotas e nos arredores, que abastecem a mesa dos consumidores e
também são matéria-prima para a
produção agroindustrial. As colheitas destinadas ao processamento e
à fabricação dos tradicionais doces
também impulsionam outras espécies, como goiaba e figo. Segun-

do Ehlert, o município ainda cultiva melancia e citrus, em especial
bergamota Ponkan. “Temos condições edafoclimáticas favoráveis,
além de um mercado aquecido,
que contribuem para o sucesso da
nossa fruticultura”, cita.”
Há dois anos, o agricultor Eduardo Scheutzow, 36 anos, descobriu as vantagens do cultivo de
morangos. A atividade, que surgiu
como alternativa para a produção de leite, diante de uma crise
do setor, atualmente é a principal
fonte de renda da família na localidade de Ponte Cordeiro de Farias,
a aproximadamente 25 quilômetros da sede de Pelotas. Ao lado da
esposa Núbia Casari, produz 7 mil
mudas da fruta em bancadas, no
sistema fechado em estufas.
“Nesse método, economizo
em água e adubação e o chão está
sempre seco, já que os slabs não
pingam”, esclarece. Com as variedades Monterey e San Andreas, o
fruticultor colhe morangos de janeiro a janeiro – são em torno de
700 gramas por pé ao ano. Com câmara fria para armazenar as frutas
e embalagem própria para identificar a procedência, Schutzow realiza
as entregas de morangos para um
macro atacado local e também diretamente aos consumidores.

Núbia Casari e Eduardo Scheutzow
dedicam-se à produção de
morangos há dois anos
em Ponte Cordeiro de Farias

A produção de morangos em
Pelotas não só resiste às décadas
como também cresce e se profissionaliza. De acordo com o engenheiro agrônomo Rodrigo Prestes,
extensionista rural do escritório
municipal da Emater/RS-Ascar, atualmente são 165 produtores envolvidos na atividade, sendo 120 no
sistema convencional e outros 45
no método fechado, em estufas.
Juntas, essas famílias cultivam 1,4
milhão de mudas, em cerca de 30
hectares, com produção destinada
especialmente à mesa (95% da colheita), em mercados consumidores de Pelotas e arredores.
Nos últimos anos, com a modernização dos sistemas produtivos, estima-se que houve 25%
de aumento na área de cultivo
de morangos. Conforme Prestes,
desde 2013 os agricultores passaram a investir no cultivo coberto e
fora do solo. “É um sistema que se
consolidou. Hoje já temos mais de
200 estufas no município”, conta.
Nesse método, as plantas ficam
em bancadas, altas do chão, o
que garante melhor ergonomia
para quem trabalha. Além disso,

Fotos: Bruno Pedry
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a fertirrigação é fechada, onde a
água retorna para a caixa d'água a
fim de ser reaproveitada, gerando
economia para quem produz.
Com o cultivo fechado, o uso
de agrotóxicos já caiu próximo de
90% nas propriedades. “Muitos já

não utilizam mais esse recurso”,
comenta. A ampliação das estufas
nos últimos anos, na visão do extensionista, é um indicador de que
a plantação fechada em estufas dá
certo e ajuda no processo de diversificação das unidades produtivas,

uma vez que pode ser praticada
em pequenas áreas. “O melhor de
tudo é que o mercado é garantido,
o que é essencial para mantermos
a periodicidade produtiva. Hoje,
temos morango o ano todo em
Pelotas e na região”, cita.

O agrônomo Rodrigo
Prestes, que assessora os
produtores de morango,
a exemplo de Scheutzow,
enfatiza que a área de
produção vem crescendo
bastante nos últimos anos

Prestamos serviços de:
Corte plasma CNC

Dobra de chapa

Produtor entrega morangos a um macro atacado e direto a consumidores

Pintura pó eletrostática

Calandra

Estrada da Olaria, 407
São Leopoldo (RS)
www.agroplastic.com.br

(51) 3272.0700

Linhas:
Agrícola para Estufas
Dupla Face para Silagem
Flex para Construção
e Indústria

Curvadora de tubo

Fone: (51) 3715-1023
Rua Bruno Francisco Kliemann, 90
Pavilhões 2 e 3 - Bairro Ana Nery
Santa Cruz do Sul (RS)
vendas@cwr.ind.br
www.facebook.com/vendascwr
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agrofloresta

O casal que
voltou às origens
Rodrigo Nascimento

É

no retorno aos primórdios da agricultura – ou mesmo, aos períodos que antecederam o cultivo de plantações pelo
sapiens – que pode estar a resposta para
uma equação que desafia o homem de hoje:
como garantir a produção de alimentos sem
ameaçar o futuro do planeta? A chave pode estar no sistema de agrofloresta, um casamento
perfeito entre a preservação e o uso da terra
para a produção de comida e de renda. O método, que pode parecer arcaico em um primeiro
olhar, está em ascensão no mundo inteiro e coloca o Estado na vanguarda do respeito à vida e
ao meio ambiente, ao propor o uso da ciência
associado ao conhecimento primitivo.
De tanto ensinar que a agrofloresta é a melhor alternativa para produzir alimentos sem
ameaçar o futuro do planeta, a professora universitária Gabriela Schmitz Gomes decidiu ar-

regaçar as mangas e pegar na terra. O conceito,
que integra a produção agrícola e a preservação do meio ambiente, é desenvolvido por ela
há cinco anos no distrito de Albardão, no interior do município de Rio Pardo.
Em uma área de meio hectare da propriedade onde ela e o marido vivem, brotam razões
para acreditar que o modelo – inspirado nos
primórdios da agricultura –, poderá ser a chave
para abrir a porta da preservação em larga escala. “Há 12 anos, éramos professores no Paraná e
pensávamos em um dia voltar à propriedade. A
ideia era vir para cá e viver desta atividade”, conta Gabriela, que é engenheira florestal.
Na academia, ela sempre ensinou os conceitos de agrofloresta, tema debatido no Brasil
desde a década de 1990. A professora conta que,
na teoria, o método sempre apresentou os melhores resultados para a preservação da natureza. Ao lado do esposo, o professor de geografia
Carlos Miguel de Moraes, ela colhe as primeiras

laranjas e bergamotas plantadas na agrofloresta
em formação. “Este espaço era uma antiga roça,
e havia sido degradado. Há cinco anos, começou
a ser recuperado, com o plantio de citros. A gente tenta imitar uma floresta, pois a própria família das laranjas, originária da Ásia, surgiu primeiro em meio às florestas”, explica Gabriela.
Cada planta tem uma função no espaço
de que cuidam Gabriela e Carlos Miguel. A
bananeira não dá só banana: garante também sombra e material orgânico para a terra.
Embaixo das laranjeiras e das bergamoteiras,
pés de alface e de cebola ajudam a manter a
cobertura do solo curta, sem a necessidade
de roçadas tão frequentes. Uma planta cuida
da outra, e todas cuidam do meio ambiente.
“As espécies foram evoluindo e crescendo
assim, juntas, desde que surgiram na terra.
Aqui o plantio é feito em linhas planejadas,
em um modelo organizado”, salienta a engenheira florestal.

A Agrofloresta, ou Sistema Agroflorestal
(SAF), é caracterizada por um conjunto de
técnicas com procedimentos voltados à preservação e à recomposição ecológica, que são
aliados aos métodos de produção agrícola.
Por meio do sistema agroflorestal, é possível o uso dinâmico de sucessão de espécies
nativas, com a intenção de trazer as espécies
que agregam benefícios ao solo e para as espécies plantadas naquela área. A agrofloresta
recupera antigas técnicas de civilizações primitivas, espalhadas em várias partes do mundo, associando a elas o conhecimento científico contemporâneo. A agrofloresta não é nova:
é a sua utilização atual que se torna moderna.
Um exemplo clássico são os quintais domésticos. Em microescala, eles são espaços
que reúnem diferentes tipos de plantas, com
usos distintos, mas que convivem de maneira
harmônica. No mesmo quintal, árvores frutíferas, verduras e legumes interagem entre si,
podem fornecer comida à família e viabilizar o
compartilhamento de alimentos que sobram
entre os vizinhos.
Reproduzido em escala maior, em grandes
áreas produtivas, o modelo de agrofloresta

A expansão
no Estado

restringe um pouco a quantidade de espécies
que convivem juntas. Enquanto em um quintal, ou em propriedades de poucos hectares,
mais de dez espécies ocupam o mesmo espa-

ço, em áreas maiores o comum é que sejam
mesclados um ou dois tipos de plantas dedicadas à produção, com as árvores e as plantas
nativas daquele território.

Conforme a divisão de Flora da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente (Sema), o Rio
Grande do Sul tem 82 agroflorestas já certificadas pelo
órgão. Deste total, 12 estão
na região de atuação do
Balcão Ambiental Unificado
de Santa Cruz do Sul. O município com maior quantidade de registros é Montenegro, com cinco certificações.
Arvorezinha, Boqueirão do
Leão, Candelária, Dom Feliciano, Rio Pardo, Roca Sales e Sinimbu têm, cada um,
uma agrofloresta registrada junto à Sema. Conforme
a área técnica, encontram-se em aberto 17 processos
para certificação.

A Fenadoce é um convite a provar as delícias da região Sul do Estado.
E as tecnologias empregadas no campo você vê no Jornal da Emater.

ANUNCIE
CONOSCO!

O modelo permite usar a reserva legal
O Balcão Ambiental Unificado, órgão que
reúne técnicos do governo do Estado das áreas de licenciamento e fiscalização, é o ponto de
apoio para a implantação de agroflorestas nos
vales do Rio Pardo, Taquari e Caí.
O escritório sediado em Santa Cruz do Sul
reúne a expertise da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam) e o conhecimento da Secretaria Estadual
de Meio Ambiente (Sema). Para 65 municípios
da região central, o balcão é a porta de entrada para a certificação de uma propriedade de
agrofloresta.

O método permite que a produção avance
com segurança jurídica até mesmo em áreas
ditas como intocáveis, como a reserva legal de
uma propriedade. “A partir desta certificação
fica autorizado todo o manejo aceito em vegetação nativa e registro de plantios”, detalha
o biólogo Pablo Pereira, do Balcão Ambiental.
“Ele possibilita, de maneira legal, o uso comercial de produtos da biodiversidade e muitas
vezes até mesmo manejo em remanescentes
de vegetação nativa, reserva legal e áreas de
preservação permanente”.
O processo de certificação é feito pelo Bal-

cão Ambiental Unificado de maneira gratuita.
Santa Cruz também atende Sinimbu, Candelária e Rio Pardo. O Sítio Surucuá, da Gabriela e
do Carlos Miguel, é um deles. Em processo de
verificação estão ainda pedidos de Arvorezinha,
Ilópolis e Putinga, no Vale do Taquari. Santa Cruz
do Sul, Vera Cruz e Venâncio Aires também já
têm iniciativas a caminho desta certificação.
“Praticamente toda região com potencial de
uso rural tem condições de implantar o sistema
de agroflorestas. Aqui já são diversas iniciativas
ocorrendo e cada vez aumentando em área e
agricultores”, aponta o biólogo Pablo Pereira.
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Sílvio Ávila

no conceito de
agrofloresta,
produtores aliam
a preservação e o
uso da terra para
a produção de
alimentos e renda
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Os quintais também são agroflorestas

O casal Carlos Miguel de Moraes
e Gabriela Schmitz Gomes
explora a produção de citros
mantendo as plantas
em um sistema de cultivo
o mais natural possível,
preservando o ambiente

Fotos:Lula Helfer
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Fotos: Inor Ag. Assmann
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Fumícula, Agrícola, Pavilhões, Materiais de Construção, Sistema Gerador Fotovoltaico.
CONFIRA NOSSOS PRODUTOS NO NOSSO SITE.

Fone: (53) 3611-8095
KM 24 - Boa Vista - 6º Distrito
São Lourenço do Sul (RS)
www.wdmaster.com.br

Produtores apostam em outros grãos

inverno

As lavouras da

estação
emater/rsascar anuncia a
expectativa para a
safra das principais
culturas de inverno
nas diversas
regiÕes gaúCHAS

Adriane Bertoglio Rodrigues

E

nquanto os produtores gaúchos aceleravam os preparativos para a implantação das culturas de inverno no
Rio Grande do Sul, como busca por
crédito para financiamento das lavouras,
a Emater/RS-Ascar apresentava o primeiro
levantamento com relação à intenção de
plantio da safra 2019 no Estado. Esse levantamento foi realizado na primeira quinzena
de abril em 246 municípios gaúchos (89%
da área) que produzem trigo, 62 municípios
(90%) produtores de cevada, 78 municípios
(86,41%) produtores de canola e 139 municípios (80%) produtores de aveia no Estado,
levantamento que foi divulgado através do
Informativo Conjuntural.
Para esta safra de inverno, estimativas indicam que a área de trigo terá aumento de

4,12%, passando de 710.158 hectares na safra
passada, de acordo com o IBGE, para 739.404
hectares. Apesar do incremento tecnológico
empregado na cultura ano a ano, a produtividade nesta safra deverá recuar em -11,21%,
ficando em 2.192 kg/ha, contra os 2.469 kg/ha
na safra de 2018. Nesse sentido, a produção
de trigo do Rio Grande do Sul também diminuirá, de 1.753.099 toneladas para 1.620.894
toneladas, registrando decréscimo de -7,54%.
A pouca luminosidade e o clima chuvoso e
úmido atrasaram o plantio do trigo nas regiões
Noroeste e Missões, onde em meados de maio
já havia sido plantada 8% da área estimada
para esta safra. Nas Missões, esse percentual é
menor, devido ao fato de o período preferencial do zoneamento agroclimático ocorrer nas
semanas seguintes. As áreas implantadas na
região Celeiro apresentavam boa emergência,
mas com coloração amarelada devido à falta

de luminosidade e alta umidade.
As oscilações climáticas, especialmente
pelo excesso de chuva nas fases reprodutiva
e de formação de grãos, são um dos motivos
para a diminuição da produção de trigo nos
últimos anos. Em 2013, considerada a maior
safra já colhida pelo Estado, foram produzidas
3.351.150 toneladas de trigo no Riuo Grande
do Sul, conforme dados do IBGE. De acordo
com o diretor técnico da Emater/RS, Alencar
Paulo Rugeri, essa tendência de queda há alguns anos se confirma, em virtude também dos
custos de produção e dos preços pouco atrativos para o grão. “Até porque os estoques mundiais estão altos e o consumo vem diminuindo
a cada ano”, avalia. Um dos desafios para inverter essa tendência, segundo o dirigente, é a segregação das variedades de trigo, o que vai garantir produção capaz de atender às demandas
de mercados específicos para o cereal.

A aveia branca grão também apresentava expectativa de aumento de área
de 5,28% para esta safra, passando para
299.866 hectares (em 2018 foram cultivados 284.826 hectares). Já a produtividade
e a produção têm projeções de redução
de -9,02% e de -4,22%, respectivamente,
atingindo, conforme estimativas iniciais da
Emater/RS-Ascar, 2.006 kg/ha, e produção
de 601.532 toneladas de aveia no Estado.
Com o retorno das condições ideais de
umidade no solo, houve avanço significativo na implantação da cultura. Nas regiões
de Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial,
a área implantada é maior do que a prevista inicialmente, mas com finalidades
diversas: confecção de silagem, grãos para
comercialização e grãos para alimentação
animal. As lavouras implantadas apresentam crescimento rápido, estiolamento
das plantas e amarelecimento das folhas
basais. Nas regiões da Fronteira Noroeste
e Missões, o plantio foi finalizado; no entanto, além do ataque de lagartas, há incidência de doenças foliares nas lavouras,
causada pelo excesso de umidade, que se
refletirão na produtividade da cultura.

A cevada também apresentava intenção
de aumento de área de 1,44%, passando
para 42.414 hectares. A produtividade esperada para esta safra é de -7,16%, ficando
em 2.073 kg/ha, o que se refletirá na diminuição de produção de -5,82% para a nova
safra, que já estava em implantação nas
principais regiões produtoras do Estado, e
que deverá atingir 87.929 toneladas, contra
as 93.362 toneladas da safra passada.
Nas regiões de Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, as primeiras lavouras implantadas apresentavam boa emergência.
Havia aumento de área cultivada destinada à matéria-prima de ração para alimentação do rebanho leiteiro. Principal compradora de cevada cervejeira, a Ambev
estava buscando ampliar a área cultivada
na região Serrana. Os produtores ainda
estvam definindo a área, que deverá aumentar para a próxima safra. A semeadura
na região da Serra inicia-se em junho e se
estende até o final de julho.
Já a canola tende a ter redução de área
de -2,42%, diminuindo as expectativas de
produtividade em -6,56% e, consequentemente, de produção, de -8,84%, proje-

tando para esta safra colheita de 41.238
toneladas de canola, sendo que na safra
de 2018 foram produzidas 45.239 toneladas, ainda de acordo com dados do final
de safra do IBGE.
Nas regiões de Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, as lavouras de canola estavam com boa emergência e desenvolvimento inicial rápido, com bom estande de
plantas e porte aproximado de cinco centímetros de altura. Produtores esperavam
bons rendimentos com o investimento de
variedades com maior potencial produtivo. Não havia registro de ataque de pragas
no desenvolvimento inicial das plantas.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e das
Missões, já haviam sido semeados 67% da
área prevista, que se encontravam em germinação e desenvolvimento inicial.
Durante o período mais recente, a semeadura da canola havia sido retomada e
deverá ser concluída nos próximos dias. A
elevação dos preços, que acompanha os
praticados pela soja, deve impulsionar o
cultivo do grão na região, aumentando a expectativa da área cultivada, de maneira que
se torna uma grande aposta da estação.

A canola (foto maior) estava com os
preços em elevação, o que criava
expectativa de aumento na área de
cultivo, enquanto o trigo (abaixo) vê a
produção diminuir nos últimos anos
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Alexandre e a esposa Aline
implantaram a Colonial Fungi
e, sob o selo Sabor Gaúcho, têm
cinco tipos de cogumelos
do grupo Ostra (azul, marrom,
rosa, amarelo e rei ostras)

Ascar, 64 anos valorizando

a vida no campo
diversificação

Inovação
No interior
de Pelotas,
agroindústria
Colonial Fungi
inova com a
produção de
cogumelos

à mesa

Victória Salomão

A

agricultura é a atividade de cultivar e
produzir alimentos. Cultivar, colher e,
sobretudo, ser resiliente às condições
da terra. Nos campos do sul do Estado, uma máxima traduz diretamente a relação
de adaptação do indivíduo ao espaço em que
vive: diz-se que as condições do solo e a formação das planícies dão horizonte ao gaúcho. E
foi enxergando longe, em anos de estudo e um
ramo inovador para o mercado brasileiro, que
Alexandre Brum começou a produção de cogumelos na Zona Rural de Pelotas.
Biólogo e interessado em microbiologia
e tecnologias aplicadas, Brum tornou-se
produtor rural a partir de seu objeto de estudo da Graduação e do Mestrado na área,
que concluiu com uma pesquisa acadêmica
sobre os fungos. Um dos aspectos motivadores da migração da teoria para a prática,
bem como da cidade para o campo, foram as
condições ideais de cultivo que a região apresenta, uma vez que, além das temperaturas
favoráveis, ela também se caracteriza por
alta umidade e dispõe de resíduos agrícolas,
essenciais ao processo.

Junto com a esposa, Aline, o trabalho de
Alexandre com a cultura começou há cerca de
3 anos, o que foi impulsionado pela parceria
com a Emater/RS-Ascar, com a Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
e a Secretaria de Desenvolvimento Rural de
Pelotas. A partir disso, os produtos ganharam
reconhecimento de agroindustrializados, sob o
nome de Colonial Fungi, e o selo Sabor Gaúcho,
que certifica sua qualidade. Hoje, são trabalhados cinco tipos de cogumelos do grupo Ostra
(azul, marrom, rosa, amarelo e rei ostras).
De acordo com o engenheiro agrônomo
Francisco Antônio Arduin de Arruda, extensionista da Emater/RS-Ascar, a Agroindústria Colonial Fungi, produtora de cogumelos, recebe
assistência técnica desde sua implantação,
possuindo todos os documentos necessários
para a sua legalização, através da inclusão no
Programa Estadual de Agroindústria Familiar.
“Esta política pública é de suma importância
para a legalização das pequenas agroindústrias familiares de todo o Estado”, ressalta.
A Colonial Fungi está localizada na Colônia
Maciel e o público-alvo é tanto o consumidor
final quanto restaurantes e fornecedores.
Além disso, a família busca sempre estar pre-

sente em feiras, como Expointer e Fenadoce.
“Participar de eventos é fundamental para
desmistificar o produto junto ao consumidor.
Os cogumelos possuem muitos benefícios à
saúde que são desconhecidos, em geral, pelas
pessoas. Estar nas feiras é uma oportunidade
de conversar sobre isso”, pontua o produtor.
Propriedades
Os cogumelos são ricos em vitamina A,
B, C e D e podem ser solarizados antes do
consumo, o que aumenta seu teor. O elevado teor proteico e o baixo teor de gordura os
tornam alimentos de destaque nutricional.
Além disso, a composição proteica consiste
na presença de todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, o que os configura um
alimento completo. Seu alto teor de fibras
previne a absorção do colesterol ruim. E seu
alto teor de cálcio ajuda no combate à osteoporose, além do alto teor de ferro, que ajuda
no combate a anemias. Por fim, a presença
de substâncias chamadas glucanas funciona como imunomoduladores, prevenindo e
combatendo doenças. Alguns extratos fúngicos são utilizados como adjuvantes ao tratamento de câncer e de outras doenças.

Adriane Bertoglio Rodrigues

A

Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar), referência no Brasil na prestação
de serviços de Assistência Técnica e Extensão
Rural e Social (Aters), completou 64 anos no
dia 2 de junho. Desde sua criação, a Ascar e seus extensionistas buscaram melhorar as condições de vida das
famílias de agricultores, quilombolas, indígenas, assentados e pescadores que vivem no Estado, levando
conhecimentos e orientações à família rural, destaca
o presidente da Emater/RS e superintendente geral da
Ascar, Geraldo Sandri.
O dirigente recorda que, com o compromisso de
estar presente no cotidiano dos agricultores familiares gaúchos, a partir de 14 de março de 1977, a Ascar
passou a atuar com a Associação Riograndense de
Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater/RS), igualmente uma sociedade civil
de direito privado, sem fins lucrativos.
Desde então, e com a denominação Emater/RS-Ascar, a instituição tornou-se a representante natural do serviço oficial de Extensão Rural do Estado.
“Com a missão de promover o desenvolvimento
rural sustentável no Rio Grande do Sul, construímos

em solo gaúcho uma trajetória de compromisso e
dedicação que somente profissionais como os extensionistas colocam em ação, muitas vezes de forma diuturna”, ressalta o presidente.
As orientações técnicas e os conhecimentos são
repassados por meio de diversos eventos promovidos
pela Emater/RS-Ascar em todo o território gaúcho,
como dias de campo, reuniões e seminários, entre outros. Experiências e conhecimentos também são transmitidos aos homens e às mulheres do campo através
de programas de rádio e TV, impressos, e pela internet.
“No momento em que a Ascar completa 64 anos,
temos muito a agradecer aos profissionais que fizeram e que fazem parte da história da Extensão Rural e
Social do Rio Grande do Sul, promovendo a inclusão
social e produtiva de milhares de famílias que vivem
no meio rural gaúcho”, destaca Sandri. Cita ainda os
agradecimentos às famílias assistidas e aos parceiros, como o Governo do Estado, com suas diversas
secretarias, em especial a de Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural. “Através do apoio do secretário Covatti Filho, qualificamos e renovamos nossa
atuação, focados no avanço tecnológico, que vai agilizar e tornar nosso importante trabalho ainda mais
eficiente e eficaz”, frisa Sandri.

Fotos: Divulgação Emater

associação sulina
de crédito e
assistência rural
(ascar) busca
melhorar as
condições de vida
no interior
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perfil

Durante dois meses, a nova
Diretoria da Emater/RS percorreu
regiões do Estado a fim de
conversar com extensionistas,
aprofundando o conhecimento
do trabalho de assistência
técnica e extensão rural e social

JORNAL DA EMATER

Quem ocupa os cargos da nova Diretoria
Raquel Aguiar e Taline Schneider

Presidente

Fotos: Divulgação Emater

Economia, eficiência
e eficácia são os
norteadores da
nova diretoria
da Emater,
reafirmados no
ato de posse

Uma das preocupações da
Diretoria é a manutenção dos
programas estaduais
de apoio ao homem do campo,
para gerar mais renda
e agregar valor aos produtos

Adriane Bertoglio rodrigues
e Taline Schneider

C

om foco na unicidade, na transparência, na valorização dos profissionais, na eficiência, na eficácia e na
economicidade, a nova Gestão da
Emater/RS-Ascar está otimista e satisfeita
com o trabalho iniciado há quase dois meses.
“Pensamos e agimos dessa forma”, anunciou
o presidente da Emater/RS e superintendente geral da Ascar, Geraldo Sandri, que foi empossado no dia 17 de abril, após Sessão Ordinária e Sessão Extraordinária Conjunta dos
representantes dos órgãos e das entidades
que integram o Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Emater/RS e o Conselho Administrativo (Conad) da Ascar. Na ocasião, foram também aprovados os nomes do diretor
e superintendente administrativo, Vanderlan
Vasconselos, e do diretor e superintendente
técnico, Alencar Paulo Rugeri.
Nesses quase dois meses, a Diretoria percorreu várias regiões do Estado, conversando com
os extensionistas e aprofundando o conhecimento do trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social, prestado pela Emater/RS-Ascar há quase 64 anos no Rio Grande do Sul.

De acordo com o presidente, a nova Gestão
prima pela transparência, sempre alinhada
com as diretrizes da Secretaria Estadual de
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). “Através de diversas reuniões
com o secretário Covatti Filho, mantemos o
alinhamento com o governo do Estado e com
as políticas públicas da Secretaria, muitas
executadas pela Emater”, enfatizou. “Isso fortalece nossa unicidade para chegarmos aos
nossos colegas dos Regionais e dos Municipais
e, principalmente, aos nossos públicos, com
qualidade e economicidade, ou seja, racionalizando a utilização de recursos, e diversidade
de ideias”, afirmou.
O diretor técnico Alencar Rugeri destacou
que a nova diretoria está trabalhando já em
uma diretriz interna de unicidade, conforme
solicitação do presidente. “Vai haver verticalidade desde uma ponta, o governo do Estado, até o produtor assistido. Não de forma
engessada, mas as coisas tem de interessar
ao Estado, aos municípios e aos produtores,
seguindo um alinhamento para depois ampliar”, ressaltou.
E o diretor administrativo Vanderlan Vasconselos enfatizou que reduzir custos é fundamental, desde os mais pequenos, se cada
um fizer sua parte. “Estamos aqui tentando
salvar uma organização que trabalha para o
povo do Rio Grande do Sul, que é responsável
pela produção de 70% de tudo que a população come”, mencionou. “Queremos fazer uma
Emater digitalizada, pois a internet pode ser
uma grande ferramenta, e alinhada, além de
um bom alvo de redução de custos, como, por
exemplo, reuniões virtuais, nas quais se economizaria tempo, carro, segurança, combustível.”
Incêndio do Escritório Central
Sandri lembrou que uma das primeiras visitas foi ao prédio do Escritório Central que
pegou fogo em dois de seus andares há quase
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Expediente
EMATER-RS/ASCAR
Covatti Filho
Secretário de Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural

ção, com foco em Liderança, pela Ufrgs, e MBA em Gestão Empresarial em Agro-

Geraldo Sandri

em financiamentos rurais, seguro agrícola e desenvolvimento rural sustentável.
O atual dirigente também liderou diversos projetos ligados a formação es-

Presidente da Emater/RS e
Superintendente Geral da Ascar
Alencar Paulo Rugeri
Diretor Técnico da Emater/RS e
Superintendente Técnico da Ascar

portiva, cultural e comunitária e em clubes e associações. Até então, atuava

Vanderlan Carvalho de Vasconselos

como professor nos cursos de Administração e Ciências Contábeis na Faculda-

Diretor Administrativo da

de de São Marcos. Sandri nasceu em São Marcos e é casado com Marieli Sandri,

Emater/RS e Superintendente

com quem tem três filhos, João Vitor, Beatriz e Pedro.
"É uma alegria assumir a presidência de uma instituição de tamanha credibilidade e importância para a agricultura familiar, pequenos e médios produtores,

um ano, deixando a estrutura comprometida e
a fiação elétrica toda destruída. “Já temos uma
previsão recebida de que em abril do próximo
ano o prédio deverá ficar pronto. As licitações
já foram iniciadas, a seguradora já destinou
um adiantamento para o início dos trabalhos”,
frisou. “É questão de um ano para tudo voltar
à normalidade”. Desde o sinistro, os empregados da Emater/RS-Ascar estão espalhados por
diversos prédios públicos do Estado: Departamento de Economia e Estatística, Afusa, Fepagro, TVE e Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Regional RS.

e para o PIB do Estado. Estamos motivados e cientes dos desafios pela frente.

Filantropia
Em relação à filantropia reconquistada em
2017, com validade até 2020, Sandri afirmou
que já existe um grupo ligado à assistência social, que está articulado junto ao Ministério do
Desenvolvimento Social, para trabalhar permanentemente em busca da manutenção da
filantropia. “Porque temos um capital humano
e intelectual muito forte a serviço da assistência técnica e da extensão rural e social, para
melhorar a qualidade de vida de 220 mil famílias rurais”, avaliou.

nicípio de Constantina. Trabalhou no Escritório da Emater/RS-Ascar em Erval

Prioridades
O presidente ainda destacou a manutenção
de programas estaduais que auxiliam o homem do campo, como o da erva-mate, que certifica o produto; da Agroindústria Familiar, que
gera mais renda por agregar valor ao produto,
garantindo assim a sucessão familiar, além do
Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que ensina como gerir toda a propriedade de forma econômica, ambiental e social. “Além de continuidade, ele deve melhorar
cada vez mais, pois gestão é algo fundamental
para a vida da gente, planejar onde se quer estar daqui a três anos e registrar o acompanhamento, porque sem um direcionamento não
se vai a lugar algum”, finalizou.

Parceria entre a Emater-RS/Ascar

nanças pela Universidade de Caxias do Sul, e possui mestrado em Administra-

anos como administrador de agências, onde atuou no agronegócio, com ênfase

Tudo pelo campo

A agricultura familiar em destaque –

Geraldo Sandri é formado em Administração, com pós-graduação em Fi-

negócios, pela Unijuí. Trabalhou durante 30 anos no Banco do Brasil, sendo 15

nova diretoria
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Para isso, nos sentimos preparados, conhecedores do meio rural, para promover
melhorias constantes e que nos tragam resultados efetivos e concretos”, frisa.
Rua Ramiro Barcelos, 1.224

Diretor Técnico

Alencar Paulo Rugeri, extensionista da Emater/RS-Ascar há 19 anos, é en-

genheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Santa Catarina
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(Udesc), e posteriormente fez mestrado em Agronomia pela Universidade
Federal de Pelotas (UFPel).
Entre os anos de 1993 e 1997, Rugeri foi secretário de Agricultura no muSeco, no Gabinete da Reforma Agrária e Cooperativismo do Governo do Estado, e foi assessor das diretorias Administrativa e Técnica da Emater/RS-Ascar.
Rugeri já exerceu o cargo de diretor técnico como interino, e recentemente
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Vanderlan Carvalho de Vasconselos é advogado com pós-graduação em

Direito Político pela Unisinos, Técnico em Contabilidade e gestor público há
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coordenador do Ministério da Ciência e Tecnologia e da FINEP, no Rio Grande

Santa Cruz do Sul, junho de 2019.

do Sul. Antes de assumir a diretoria técnica, foi diretor administrativo-financeiro da CEASA. Vasconselos nasceu em São Francisco de Paula e é casado
com Simone, com quem teve dois filhos, Rodrigo (in memorian) e Diego.
"Estou muito orgulhoso de ter vindo para cá. A Emater é a maior e mais
capilarizada empresa onde trabalhei. A vontade de acertar é grande e, para
isso, a gente conta com os empregados, pois é preciso reorganizar-se para
que a Instituição seja unicidade de cabo a rabo", enfatiza.
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Para participar da Feira na
Expointer, é necessário que as
agroindústrias estejam inclusas
no Programa Estadual de
Agroindústria Familiar (Peaf)

Em eVIDêNCIA

Só do bom e
do melhor
Taline Schneider

A

produtora rural Leani Marques Borba, de Nova Santa Rita, já estava
inscrita para concorrer a um espaço
para sua agroindústria de mel na
21ª Feira da Agricultura Familiar na Expointer
2019. Ela estava na expectativa de ter a inscrição homologada e de poder participar do
evento pela quarta vez. “Ano passado foi muito bom e queremos muito participar de novo,
e que as vendas sejam ainda melhores”, frisou.
O amplo pavilhão reservado para a comercialização de produtos da agricultura familiar
abre espaços para agroindústrias familiares,
artesanato rural, plantas e flores. A cada ano,
é um ponto que constitui também vitrine e
ambiente de estabelecimento de parcerias
e de contatos entre agroindustriais e suas

clientelas de diferentes regiões do Estado.
A Feira da Agricultura Familiar na Expointer
acontecerá de 24 de agosto a 1º setembro
de 2019 em Esteio (RS), configurando um
espaço de exposição e de comercialização
de produtos da agricultura familiar. É administrado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em conjunto com a Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e Cooperativismo do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e
ainda com Emater/RS-Ascar, Fetag/RS, Fetraf/RS e Via Campesina. O objetivo é divulgar os produtos e dar mais visibilidade para
a agroindústria familiar gaúcha.
De acordo com o técnico em agropecuária Júnior Lopes dos Santos, extensionista da
Emater/RS-Ascar, para participar é necessário que as agroindústrias estejam inclusas no

Programa Estadual de Agroindústria Familiar
(Peaf), além de apresentar cópia do licenciamento sanitário e extrato atualizado da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Já os empreendimentos de artesanato rural, plantas e
flores, precisam apresentar apenas o extrato
atualizado da DAP de todos os envolvidos.
Neste ano, o Pavilhão da Agricultura Familiar contará novamente com quatro cozinhas
típicas, sendo cada uma delas indicada pelas entidades organizadoras (Emater, Fetag,
Fetraf e Via Campesina). Cooperativas, associações ou grupos interessados em trabalhar
na cozinha devem estar inclusos no PEAF e
precisaram ainda encaminhar a sua inscrição
para o Escritório Central, através do Assistente
Técnico Regional de Agroindústria, da Emater/
RS-Ascar. Para todos os inscritos, desde já, a
expectativa é de ótimos negócios em Esteio.
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produtores de
todas as regiões
do estado já se
preparam a fim
de fazer muitos
negócios na
expointer 2019

Agroindústrias familiares de todo o Estado apresentam produtos na Expointer, em Esteio

Feira da Agricultura Familiar estará aberta entre 24 de agosto e 1º de setembro de 2019

