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Setembro é o mês da Primavera. 
Pode vir um friozinho, mas a pri-
mavera explode com encantadora 
riqueza e variedade de flores. As 
árvores frutíferas se enchem de ge-
mas. Nas videiras podadas aparecem 
os primeiros brotos. Com o friozinho 
pode vir uma preocupação grande... 
Mas setembro é também um mês 
de celebrações bonitas. E com as 
celebrações vem também a confiança 
na Divina Providência que não aban-
dona seus filhos. A Virgem Santa é 
lembrada no seu nascimento (dia 8) 
e no seu sofrimento (dia 15). A Cruz 
Santa é exaltada (dia 14); neste mês 
veneramos São Francisco de Assis 
que recebe as sagradas chagas no 
Monte Alverne (dia 17).

Quase sempre se diz que as cria-
turas falavam de Deus a Francisco; 
na realidade era ele, Francisco, que 
revestia de Deus as criaturas. Seus 
olhos refletiam a luz de Deus e, 
nesta luz, tudo lhe aparecia revestido 
de Deus porque seu coração estava 
habitado e seu pensamento ocupado 
por Deus. O coração é o verdadeiro 
santuário onde se celebra a vida e 
o amor. Quando Francisco queria 
ficar verdadeira e vivamente com 
o Senhor, abandonava suas irmãs 
criaturas e mergulhava numa gruta 
escura onde mal penetrava um raio 
de luz. Ali permanecia dias a fio e 
dali saía com o coração cheio da 
presença de Deus. Difundia então 
por toda parte aquele Deus vivo que 

trazia em seu coração. Dois anos 
antes de sua morte subiu ao Monte 
Alverne e ali sua identificação com 
Cristo – tão profundamente amado – 
se realiza em plenitude: Cristo marca 
seu servo fiel com suas chagas.

Neste ano, neste mês de setembro, 
dia 18, domingo, às 9h, as Irmãs Cla-
rissas Capuchinhas sairão da clausu-
ra para ir à Igreja Matriz e celebrar 
solenemente a Profissão Perpétua da 
Irmã Maria Inês do Divino Pastor. 
Ela pronunciará os votos nas mãos 
da Madre Abadessa, na presença da 
Igreja: suas autoridades e seus fieis, 
assumindo seu compromisso de 
dedicar-se total e para sempre a sua 
missão contemplativa, vivendo na 
clausura num clima de união fraterna 
vivificada pela caridade.

Esta forma de consagração a Deus 
e ao seu Reino não torna as Irmãs 
alheias ou inúteis à sociedade. Os 
conselhos evangélicos não têm fina-
lidade por si mesmo, mas são media-
ções para duas metas fundamentais: 
seguimento de Cristo e união com 
Deus e para fazer da própria vida 
serviço-oblação em favor dos irmãos 
e irmãs. Concluímos com as palavras 
de São Francisco, que aconselha: 
“Nada mais desejemos, nada mais 
queiramos, nada mais nos deleite 
e agrade a não ser Deus, que é o 
bem pleno, todo o bem, todo bom, 
o verdadeiro e sumo bem. E nada 
nos impeça, nada nos separe, nada 
se interponha entre nós”.

Site aborda o
Código Florestal 

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), órgão 
vinculado ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), lançou um site que trata 
do Código Florestal, lei aprovada 
em maio de 2012 que estabelece 
as normas para a preservação e 
recuperação da vegetação nativa. 
A página fica no portal da Embrapa 
(www.embrapa.br/codigo-florestal) 
e é resultado do trabalho de mais de 
200 pesquisadores e analistas. O 
internauta encontra, por exemplo, 
o que são Áreas de Preservação 
Permanente (APP), de Reserva 
Legal (ARL) e de Uso Restrito 
(AUR), bem como recuperá-las. 
O site também mostra as espécies 
vegetais nativas recomendadas para 
o Cerrado – em breve serão incluí-
das indicações para outros biomas, 
como Mata Atlântica, Pantanal, 
Amazônia, Pampa e Caatinga. O 
texto do Código Florestal também 
pode ser acessado na íntegra no 
site, bem como explicações sobre 
o Cadastro Ambiental Rural (Car) 
– sistema de registro que reúne as 
informações das propriedades ru-
rais para controle, monitoramento, 
planejamento e combate ao desma-
tamento no país.

O Brasil sedia pela primeira vez 
o Congresso Mundial da Vinha e 
do Vinho este ano. A 39ª edição do 
evento considerado o principal do 
setor vitivinícola do mundo ocorrerá 
entre os dias 23 e 28 de outubro, em 
Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. 
Mais de 270 pessoas de 28 países 
confirmaram participação nas ati-
vidades que ocorrerão no Centro de 
Convenções do Dall’Onder Grande 
Hotel.

O segundo lote de inscrições 

segue à venda até a véspera do 
Congresso, dia 22 de outubro, e 
devem ser feitas em www.oiv2016.
org.br/pt/inscricoes. Informações 
detalhadas sobre as diferentes faixas 
de preços também podem ser obtidas 
no site ou pelo email inscricoes@
aconteceeventos.com.br. Os preços 
variam de R$ 332,50 (estudantes) 
a R$ 2.502,50 (incluindo todas as 
atividades). Durante o evento, as 
taxas variam de R$ 420 a R$ 3.080.

O Congresso é promovido pela 

Organização Internacional da Vinha 
e do Vinho (OIV) – entidade que 
reúne 46 países – e oferece passeios 
turísticos em cinco roteiros: Altos 
Montes (Nova Pádua e Flores da 
Cunha); Rota dos Espumantes (Ga-
ribaldi); Vale dos Vinhedos e Monte 
Belo (Bento Gonçalves e Monte 
Belo do Sul); Pinto Bandeira e Ca-
minhos de Pedra (Pinto Bandeira e 
Bento Gonçalves); e Vale do Rio 
das Antas – Tuiuty e Faria Lemos 
(Bento).

O tema central desta edição é Vi-
tivinicultura: avanços tecnológicos 
frente aos desafios do mercado, 
gerando discussões em torno de 
assuntos como desenvolvimento 
sustentável e mudanças climáticas, 
cultura do vinho, consumo responsá-
vel, avanços nas tecnologias viníco-
las, produção de uva de mesa e suco, 
entre outros. Serão apresentados 350 
trabalhos selecionados nas áreas de 
viticultura, enologia, economia e 
direito e segurança e saúde. 

Flores da Cunha sediará na pró-
xima semana o 1º Seminário sobre 
Vinho, evento promovido pela Con-
fraria L’Arte Del Vino com apoio do 
Centro Empresarial, da Associação 
dos Produtores de Vinhos dos Altos 
Montes e da prefeitura. O evento 
ocorrerá no dia 23 de setembro 
(sexta-feira), a partir das 19h, na 

sede do Centro Empresarial, na loca-
lidade de Nova Roma. Os ingressos 
custam R$ 55 e contemplam três 
palestras e coquetel de confraterni-
zação a cargo do chef Fredi Fontana 
e degustação de bebidas produzidas 
nos Altos Montes (Flores da Cunha 
e Nova Pádua).

O Seminário, alusivo aos 14 anos 

de fundação da Confraria, terá como 
palestrantes o diretor executivo do 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibra-
vin), Carlos Raimundo Paviani; 
a jornalista, sommelier e sócia da 
Comtexto Informação e Conteúdo, 
Andréia Debon; e a doutora em Bio-
tecnologia e professora do Centro 
Universitário Medodista de Porto 

Alegre, Caroline Dani. As palestras 
terão duração média de 20 minutos, 
com espaço para questionamentos e 
debate. Outras informações e reser-
vas de ingressos pelos telefones (54) 
9973.9975, 9978.0595 e 9117.3933. 
O Seminário é realizado com apoio 
de Boccati, Franshop e Revista Bon 
Vivant.

Conversando com você
Irmã Maria Bernarda - Clarissa Capuchinha

www.irclarissascapuchinhas.commabercap@gmail.com

Primavera

congresso mundial em Bento
Abertas as inscrições para o evento sobre videiras e vinho que ocorrerá entre 23 e 28 de outubro

Flores da Cunha sedia o 1º Seminário sobre Vinho
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São 12 hectares de alho e mais 
quatro de uvas que o agricultor 
Antoninho Giachelin, 61 anos, 
administra em sua propriedade na 
capela Nossa Senhora do Carmo. 
Na manhã de ontem, dia 15, ele se 
juntou a outros 1,2 mil agriculto-
res para participar do grande en-
contro do Dia do Campo, promo-
vido pela Emater-RS/Ascar e pela 
Prefeitura de Flores da Cunha. O 
objetivo era aprender novas téc-
nicas, cultivos e eficiências para 
a produção agrícola. “Quando 
posso participo, porque sempre 
se aprende algo e dá para acom-
panhar as novidades do campo. Já 
fui a várias cidades, por que além 
das orientações técnicas, podemos 
trocar experiências com outras 
famílias”, pontua o agricultor, que 
além de acompanhar as palestras, 
ajudou nos trabalhos, já que o 
encontro ocorreu na propriedade 
da família Pagno, na comunidade 
do Carmo, onde Giachelin  reside. 

O Dia de Campo reuniu famílias 
de oito municípios da região (An-
tônio Prado, Bento Gonçalves, 
Ipê, Nova Roma do Sul, Nova 
Pádua, Caxias do Sul, Farroupilha 
e Flores da Cunha) assistidas pela 
Emater-RS por meio da Chama-
da Pública da Sustentabilidade. 
Cerca de 100 produtores florenses 
participam do projeto, que entra 
em fase de conclusão após três 
anos de atividades voltadas para o 
incremento na produção agrícola. 
Além dos produtores, autoridades 
estaduais, técnicos da estatal e o 
governador do Estado, José Ivo 
Sartori, estiveram presentes no 
encontro. “Vamos juntar todas as 
ideias para colhermos alimentos 
para todo mundo. Esse é um en-

Para semear (e cultivar) ideias
Agricultores participaram do Dia do Campo ontem, dia 15, encerrando a Chamada Pública da Sustentabilidade

O governador do Estado, José Ivo Sartori, discursou 
no evento pouco depois do meio-dia.

Danúbia Otobelli
danubia@jornaloflorense.com.br

O Dia do Campo tem por 
objetivo divulgar tecnologias e 
processos mais eficientes para a 
produção agrícola e a sustenta-
bilidade das propriedades rurais. 
“É uma oportunidade para trocar 
ideais em torno de soluções 
aplicadas nas condições que as 
famílias produzem na região”, 
destaca o coordenador de Inova-
ção e Metodologia da Secretaria 
Estadual de Agricultura Fami-
liar e Desenvolvimento Agrário, 
Hur Ben Correa da Silva.

Essa edição marcou o coroa-
mento das ações da Chamada 
Pública da Sustentabilidade, 
que está completando três anos 
na região e encerrando as ati-

vidades. Ao longo desses anos, 
a Emater-RS realizou mais 
de 7 mil visitas e mil eventos 
nos municípios participantes, 
incluindo dias de campo, ofi-
cinas, reuniões e intercâmbios. 
Apesar do encerramento, o 
coordenador da Chamada, o su-
pervisor da Emater-RS Gilberto 
Bonatto, ressalta que as famí-
lias continuarão a ser assistidas 
pela extensão rural dentro de 
outros programas contínu-
os. O evento foi promovido 
com apoio do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR), 
Sicredi e Secretaria Especial 
de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário.

Divulgação de informações

contro muito importante para os 
pequenos produtores rurais que 
enfrentam desafios diários e são 
exemplo para todos nós”, desta-
cou Sartori.

Novidades
Sob o tema Semeando Ideias 

para Colher Alimentos, os agri-
cultores puderam acompanhar 
informações sobre pulverização 
eletrostática, uma tecnologia 
nova na fruticultura, a qual reduz 
a perda de calda por deriva. Con-
forme o engenheiro agrônomo 
da Emater-RS, Enio Todeschini, 
nas pulverizações convencionais 
há uma perda média de 60% das 
gotas que saem dos bicos, seja por 
deriva ou evaporação. Durante o 
encontro foram apresentadas as 
vantagens e as desvantagens da 
tecnologia e também a dosagem 
correta do produto a ser usada.

Os agricultores também assis-
tiram temas sobre alternativas de 
controle de doenças de solo em 
hortaliças: como cultivo em hi-
droponia, em substrato e enxertia 
de hortaliças, e manejo do solo 
e da água na fruticultura, com 
a demonstração de um cultivo 
sucessivo de plantas de cober-
tura do solo. Ocorreram ainda 
demonstrações técnicas sobre 
saúde e segurança do trabalhador, 
com informações sobre conta-
minações com agrotóxicos, uso 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e medição de 
pressão arterial; informações 
sobre energia fotovoltaica, uma 
nova opção de redução de cus-
tos com energia no meio rural; 
notícias sobre regularização am-
biental das propriedades, além de 
demonstrações de máquinas de 
colher uva, de plantar cebolas e 
hortaliças e uma suqueira desen-
volvida pela Embrapa.

FOTOS DANÚBIA OTOBELLI

Estações reuniram produtores para apresentar temas como cultivo em hidroponia.

O agricultor Antoninho Giachelin 
participou das atividades.


