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Colono &
Motorista

O sucesso das 
agroindústrias

Flores já conta com quatro empresas formalizadas e outras em andamento. 
Grande parte delas está focada na produção de vinhos e sucos de uva, caso do empreendimento familiar 

Casa Venâncio de Fábio Mascarello e Sônia Andreazza. Páginas 3, 4 e 5

ANTONIO COLODA
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Festa do Colono e Motoris-
ta - Nova Pádua

Sábado, dia 22 de julho
9h30min – Missa na Igreja Matriz 

integrando a Festa Comemorativa aos 
80 anos da Escola Luiz Gelain.

11h – Homenagens aos 80 anos da 
instituição de ensino.

12h – Almoço de confraternização, 
no salão paroquial (compra e reserva 
de ingressos na escola ou pelo telefone 
3296.1133).

Sexta-feira, dia 28 de julho
13h30min – Encontro da Bela Idade, 

com tarde de recreação e café às 16h, 
no salão paroquial.

Sábado, dia 29 de julho
13h30min – Final do 25º Campeo-

nato Municipal de Bochas Cancha de 
Areia Taça João De Carli.

Domingo, dia 30 de julho
Durante todo o dia – Feira de 

máquinas, tratores e implementos 
agrícolas.

8h30min – Missa em homenagem 
aos colonos e motoristas, animada 
pelo Coral Santa Cecília, na Igreja 
Matriz.

10h – Desfile e bênção de tratores 
e caminhões.

12h – Almoço colonial, no salão 
paroquial.

14h – Tarde de recreação com brin-
quedos infláveis para a família.

Festa da Colônia - Otávio 
Rocha

Sábado, dia 22 de julho
14h – Torneio Quatrilho.
18h – Missa comunitária com a 

participação do Coro Municipal da 
Melhor Idade.

19h – Janta de bucho e bifes na 
chapa, no salão comunitário.

Domingo, dia 23 de julho
9h – Concentração de tratores no 

largo da Igreja Matriz.
10h30min – Missa em Ação de Gra-

ças cantada pelo Coral La Marcolina.
- Desfile e bênção dos tratores ao 

longo da Avenida Uva Itália.
- Abertura festiva da safra vinícola 

2017, com distribuição graciosa de 
vinho no largo da Matriz.

12h – Banquete típico: sopa de ag-
nolini, macarrão, menarosto (codorna, 
leitão e galeto), polenta frita, saladas, 
pão, vinho colonial e café com grostoli 
– Ingressos: R$ 50.

- Haverá animação do Grupo Parte-
giani. Durante o dia ocorrem jogos de 
colônia no largo da Matriz, organiza-
dos pelo grupo de jovens Jucri.

Terça-feira, dia 25 de julho

8h – Torneio de bochas, envolvendo 
as comunidades e duplas da Paróquia 
São Marcos.

10h30min – Missa em talian em 
homenagem a São Cristóvão e Santo 
Isidoro, padroeiros dos motoristas 
e dos agricultores, respectivamente, 
cantada pelo Grupo Ricordi.

11h – Hasteamento das bandeiras 
na Praça Regional da Uva. Início sim-
bólico dos trabalhos de poda das par-
reiras representativas dos municípios 
maiores produtores de uvas do Estado.

12h – Almoço de integração: sopa 
de macarrão, salsichão, churrasco, 
galeto, saladas, pão, vinho colonial, 
café com biscoito – Ingressos: R$ 38.

- Haverá sorteio de brindes.

* Informações e reservas de in-
gressos pelos telefones: 3279.1298 
(subprefeitura), 3279.1291 (Remi) ou 
3279.1138 (salão comunitário).

Para festejar colonos e motoristas
Nova Pádua e Otávio Rocha têm programação especial para comemorar este dia 25 de julho

Uma vasta programação foi 
preparada para celebrar o dia 
25 de julho, data simbólica de 
valorização de duas categorias: o 
colono e o motorista. Em Flores 
da Cunha e Nova Pádua atrativos 
especiais ocorrem para celebrar a 
data. No distrito de Otávio Rocha, 
a 44ª Festa da Colônia ocorre nos 
dias 22, 23 e 25 de julho. O evento 
contará com torneio de bochas, 
missa celebrada em talian, almoço 
tradicional, desfile e bênção dos 
tratores e abertura festiva da safra 
vinícola 2017, com distribuição de 
vinhos no largo da Igreja Matriz. 
A confraternização tem como 
principal característica a home-
nagem aos imigrantes italianos, 
colonos, carreteiros e motoristas. 
A Festa da Colônia é uma realiza-
ção da Associação dos Amigos de 
Otávio Rocha e da Prefeitura de 
Flores da Cunha.

No município de Nova Pádua, a 
programação da Festa do Colono e 
Motorista começou ainda no início 
do mês e contou com gastronomia, 
religiosidade, atividades voltadas 
aos produtores rurais e esportes. 
O ponto alto da festividade ocorre 
no dia 30 de julho, quando haverá 
desfile e bênção dos tratores e 
caminhões, na Avenida dos Imi-
grantes, no largo da Igreja Matriz. 
Os paduenses que quiserem parti-
cipar do desfile deverão confirmar 
sua participação até o dia 28, na 
Secretaria de Agricultura ou na 
prefeitura (3296.1600). O produtor 
ou motorista será presenteado com 
um ingresso para o almoço tradi-
cional no salão paroquial. Para a 
comunidade que também almoçar 
no local, os ingressos custam R$ 
42 e podem ser adquiridos junto 
à prefeitura (veja programação 
completa abaixo).

FÁBIO CARNESELLA/PREFEITURA DE FC/DIvULgAçãO

Na manhã de ontem, dia 21, uma comitiva de Flores da Cunha entregou ao governador José Ivo 
Sartori o convite oficial para a Festa da Colônia de Otávio Rocha. A comitiva foi composta pela 

secretária de Turismo, Fátima Ortiz, pelo sub-prefeito de Otávio Rocha, Remi Damin, e pelo vereador 
Ademir Barp (PMDB). Também  participou da cerimônia a primeira-dama, Maria Helena Sartori. 
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O suco, as geleias, o queijo, as massas e 
os pães caseiros já não são mais os mesmos. 
Com a qualificação, as agroindústrias fami-
liares vêm se profissionalizando, adotando 
boas práticas de produção, investindo em 
embalagens mais atrativas e aperfeiçoan-
do seus produtos para garantirem maior 
tempo de prateleira. E elas vêm crescendo 
e se espalhando pelo Rio Grande do Sul. 
Hoje, são 1.007 empresas formalizadas 
pelo Certificado de Inclusão no Programa 
Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), 
e outras 2.883 cadastradas na Secretaria do 
Desenvolvimento Rural (SDR). Em Flores 
da Cunha, já são quatro agroindústrias for-
malizadas com o selo 'Sabor Gaúcho' (Mata 
Nativa, Adega Mascarello, Vinícola Vilena e 
Doces Silber) e outras quatro em processo de 
finalização e implantação.  No município de 
Nova Pádua, a primeira agroindústria abriu 
as portas neste mês. Elas estão nos ramos de 
vinhos e sucos de uvas, geleias e compotas, 
panificação e queijaria. Aliás, os municípios 
estão dentro da região que mais concentra 
agroindústrias familiares do Estado. A Serra 
Gaúcha tem 160 estabelecimentos inclusos 
no Peaf, divididas em 49 municípios. E ou-
tras 205 estão em processo de formalização 
mostrando que a venda direta é um negócio 
vantajoso. “As famílias rurais estão vendo 
que há um mercado promissor nesse setor 
e que elas possuem plenas condições de 

Produzir em casa gera lucros
Município já tem quatro agroindústrias formalizadas e outras quatro em processo de registro

Passo a passo para a formalização:

1º - Procure o escritório da Emater de sua cidade (junto a Prefeitura Municipal) e 
consulte o plano diretor para ver se é possível construir no terreno.

2º - Busque um profissional técnico para realizar o projeto de instalação da unidade.

3º - Consulte o órgão sanitário competente para apresentação do projeto.

4º - Para a licença ambiental, procure a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
a Fepam ou, caso participe do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), 
pode fazer uso da licença ambiental do programa.

5º - Se for microprodutor rural e produzir a própria matéria-prima da agroindús-
tria, os produtos poderão ser comercializados via talão do produtor. Caso contrário, 
é necessário constituir um CNPJ, seja por Microempreendedor Individual (MEI) ou 
microempresa.

Fonte: Emater/Ascar-RS.

ARQUIvO O FLORENSE
desenvolver esse tipo de empreendimento. 
Somente neste ano já tivemos 11 agroindús-
trias inclusas no Programa e até o final do 
ano pretendemos incluir e formalizar mais 
20 estabelecimentos”, explica o assistente 
técnico regional da Emater/Ascar-RS, Ri-
cardo Capelli. 

De acordo com o técnico, o destaque 
da Serra se dá por uma questão cultural e 
também pela diversidade de produtos. “Os 
imigrantes italianos quando chegaram aqui 
tinham que produzir seu próprio sustento. 
Isso os obrigou a encontrar formas de con-
servar seus alimentos, utilizando, sobretudo, 
os conhecimentos que trouxeram da Itália. 
Outro aspecto a ser considerado é o espírito 
inovador. Nossos produtores rurais buscam 
conhecimento, querem sempre saber mais e 
buscam inovar nas suas atividades”, explica.

O agricultor que quiser investir no aperfei-
çoamento e na apresentação de qualidade de 
seus produtos, seja na forma in natura ou de 
maneira de derivados, terá lugar garantido no 
mercado. As vantagens também são inúme-
ras, como aumento da renda, melhor apro-
veitamento da produção e o envolvimento 
de toda a família no negócio. “Temos uma 
grande demanda por produtos diferenciados, 
feitos de maneira artesanal, sem adição de 
componentes químicos. Na maioria das 
agroindústrias que acompanhamos o que 
vemos é um entusiasmo por parte da família. 

É algo que eles gostam de fazer 
e uma mudança de paradigma 
na propriedade”, diz Capelli.

Profissionalização
Os próprios agricultores detêm 

os poderes para industrializar 
os seus produtos. Eles possuem 
a matéria-prima necessária e o 
conhecimento para fabricação. 
Esse último pode ser aprimorado 
e profissionalizado nos centros de 
treinamentos e junto a entidades.  
O Centro de Formação de Agri-
cultores de Fazenda Souza (Cefas), 
localizado em Caxias do Sul, oferece cursos de 
vinificação, processamento de frutas, hortaliças 
e laticínios, boas práticas de fabricação, gestão 
de agroindústrias, entre outros. Entidades como 
Sebrae, Senar, Fetag e Fetraf oferecem apoio em 
cursos, além de oportunidades em feiras e expo-
sições. “As oportunidades são inúmeras e aquelas 
pessoas que buscarem informações, conhecimen-
to e aprendizado com certeza associarão ao seu 
conhecimento empírico e teremos um excelente 
resultado”, cita o assistente técnico.

De posse disso, ele não está sozinho na emprei-
tada. Os governos Federal e Estadual possuem 
programas que auxiliam e incentivam os peque-
nos agricultores a estruturar sua propriedade. 
Em nível nacional, o Programa Nacional da 

Agroindústria Familiar, criado em 2003, apoia a 
inclusão dos agricultores familiares no processo 
de agroindustrialização e comercialização de sua 
produção, de modo a agregar valor, gerar renda e 
oportunidades de trabalho no meio rural. Podem 
participar agricultores familiares, pessoas físicas 
e jurídicas formadas por, no mínimo, 90% desses 
agricultores e com 70% da matéria-prima própria.  

No Rio Grande do Sul existe a Política Estadual 
da Agroindústria Familiar, regulamentada em 
2012, que possui linhas de créditos com juros 
mais baixos, oferece serviços para regularização 
sanitária e ambiental com a disponibilização 
de perfis de agroindústrias, oferece cursos 
de qualificação e abre novos espaços de 
comercialização local. 
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Além do Dia do Colono, o pro-
dutor Gilnei Menegat terá mais 
um bom motivo para comemorar 
no mês de julho. No último dia 
12 ele inaugurou, em sua pro-
priedade, no Travessão Divisa, a 
Più Seleto Alimentos, a primeira 
agroindústria familiar de Nova 
Pádua, que integra inclusive o 
Programa Estadual de Agroindús-
tria Familiar (PEAF). Após anos 
se dedicando ao cultivo de horti-
frutigranjeiros, principalmente a 
uva, juntamente com a família, 
Menegat resolveu investir em 
um negócio próprio, que agregue 
valor aos seus produtos. Com ex-
periência de mercado na entrega 
para as Centrais de Abastecimento 
do Rio Grande do Sul (Ceasa), 
além de venda direta em super-
mercados, Menegat estudou, se 
dedicou e atualmente comemora 
a venda oficial dos primeiros pe-
didos de doces de uva, figo e abó-
bora, crem (raiz forte), molho de 
tomate, tomate seco em conserva, 
pepino em conserva, pasta de alho 
e, futuramente, frutas desidratadas 

glaciadas. Tudo produzido de 
forma artesanal na agroindústria.

A Più Seleto Alimentos conta 
com uma estrutura que já absor-
ve parte da produção própria da 
família na agricultura. “A uva é 
nossa maior área plantada, com 
mais de cinco hectares. Contudo, 
grande parte segue para venda e 
elaboração de vinhos. Depois vêm 
a cebola e o alho, vendidos ao 
mercado, além de outros produtos 
destinados para a agroindústria. 
Quando eu levava nossa produção 
para a Ceasa, sempre sonhei em 
um dia apresentar um produto 
com rótulo, já industrializado e 
pronto para o consumidor. Aqui 
na propriedade sempre primamos 
pela qualidade, e poder mostrar 
e valorizar isso pelo rótulo, que 
ainda fideliza o cliente, é funda-
mental”, valoriza Menegat.

Para o empreendedor, a agroin-
dústria representa uma nova op-
ção para a propriedade e, quem 
sabe, alternativa de futuro para os 
filhos. “Antigamente tínhamos so-
mente uva, fomos inovando com 

o plantio do alho, da cebola e das 
hortaliças e a venda na Ceasa. De-
pois seguimos para os mercados, 
que foi onde eu vi uma possibili-
dade de agregar valor e enaltecer 
nosso produto. Espero que essa 
possa ser uma possibilidade para 
que meus filhos queiram ficar na 
propriedade e consequentemente 
na agricultura”, reconhece o 
produtor.

Até perceber a oportunidade e 
dar início à agroindústria, Menegat 
buscou muito aprendizado junto a 
entidades como a Emater e o Sebrae. 
“É preciso abrir nossa cabeça para 
ideias novas, sempre tendo os pés 
no chão de acordo com cada reali-
dade. Temos que transformar a parte 
agrícola em um negócio, abrindo 
horizontes e valorizando a produção 
local, primando sempre pela quali-
dade”, destaca. Para a organização 
e implementação da agroindústria, 
o agricultor contou com o apoio da 
Emater, através do Programa Esta-
dual de Agroindústrias, coordenado 
pela Secretaria de Desenvolvimento 
Rural, Pesca e Cooperativismo.

A primeira agroindústria de Nova Pádua
A Più Seleto Alimentos, no Travessão Divisa, tem à frente Gilnei Menegat e está transformando a propriedade familiar

Gilnei Menegat e a família (E), inaugurou neste mês a Più 
Seleto Alimentos, que fica no Travessão Divisa.

Gilnei Menegat com alguns dos produtos da Più Seleto 
Alimentos, como doce de abóbora e molho de tomate.

JORNAL A vINDIMA/DIvULgAçãO

REJANE PALUDO/EMATER RS-ASCAR/DIvULgAçãO
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Quando o florense Fábio Mas-
carello, 40 anos, decidiu voltar 
para casa e dedicar-se à agricultura 
depois de atuar como enólogo por 
cerca de sete anos em vinícolas 
da região, não imaginava em tão 
pouco tempo constituir seu próprio 
negócio. O regresso para a proprie-
dade da família, localizada as mar-
gens da ERS-122, na localidade de 
São Roque, no Travessão Rondelli, 
aconteceu em 2003. “Foi uma de-
cisão que tive que tomar, pois meu 
pai não conseguia sozinho cuidar 
dos seis hectares de parreiras”, 
conta. Além de auxiliar a família 
na agricultura, especialmente 
na produção de uva, o retorno 
de Fábio possibilitou também a 
criação da Vinícola Mascarello, e 
com isso toda a uva produzida na 
propriedade era transformada em 
vinho. No entanto, depois de uma 
década comercializando o produto 
a granel, sentiu que poderia melho-
rar a renda familiar. Afinal, apenas 
produzir matéria-prima e vender 
a terceiros não agregava valor ao 
produto. Então, em 2015 surgiu a 

oportunidade de ampliar o negó-
cio, e com o apoio do Programa 
Estadual de Agroindústria Fami-
liar (Peaf), a família montou uma 
agroindústria denominada Casa 
Venâncio, que produz anualmente 
cerca de 150 mil litros de vinho 
e 12 mil litros de suco por ano. 
“A oportunidade veio, tive que 
aproveitar”, frisa Mascarello, que 
conta com o apoio dos pais Vitali-
na Giotti e Jaime Mascarello, além 
da esposa Sonia Andreazza, para 
tocar o agronegócio. Os filhos do 
casal, Cristian, 12 anos, e Vanessa, 
de oito, por enquanto dedicam o 
tempo aos estudos. 

Ao todo a empresa investiu 
aproximadamente R$ 250 mil, in-
cluindo compra de equipamentos, 
a ampliação do espaço e reforma 
do prédio. No entanto, os inves-
timentos não param por aí. Em 
breve, Fábio pretende aplicar mais 
R$ 50 mil na estrutura da empresa, 
melhorando o visual externo e a 
área destinada a comercialização 
dos produtos. Além do certificado 
do selo ‘Sabor Gaúcho’, a Casa 

Venâncio foi contemplada recente-
mente com a aprovação de um pro-
jeto por meio do Fundo Estadual 
de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Pequenos Estabelecimentos Rurais 
(Feaper), destinado a instalação de 
placas solares para produção de 
energia elétrica. Do total financia-
do de R$ 10 mil, o Feaper subsidia 
80% do valor do investimento com 
recursos do Tesouro do Estado. 
De acordo com Mascarello, com 
a instalação de quatro placas é 
possível produzir entre 180kW a 
200kW (quilowatts/mês), gerando 
uma economia de 50% na conta de 
luz. O primeiro projeto de energia 
alternativa de Flores da Cunha 
teve acompanhamento de técnicos 
do escritório da Emater/Ascar do 
município e aprovação do Con-
selho Municipal da Agricultura. 
Para o enólogo, a formalização da 
agroindústria familiar é um gran-
de negócio para quem pretende 
se manter no campo. No futuro, 
Fábio pretende ampliar o negócio 
agregando outros produtos, como 
artesanato e produtos coloniais.

Incentivo para a renda familiar
O enólogo Fábio Mascarello montou a agroindústria Casa Venâncio, que produz vinhos e sucos

Produção anual do enólogo Fábio Mascarello é de 
162 mil litros, entre sucos e vinhos.

ANTONIO COLODA
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Você já ouviu falar da Agricultura de 
Precisão? Neste mês, técnicos brasileiros es-
tiveram reunidos para discutir sobre o tema 
no II Workshop de Agricultura de Precisão 
na Fruticultura e Viticultura, na sede da 
Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçal-
ves. Promovido pela Rede de Agricultura 
de Precisão da Embrapa (Projeto Agricul-
tura de Precisão (AP) para sustentabilidade 
do sistema produtivo agrícola, pecuário e 
florestal brasileiro), o evento possibilitou 
o intercâmbio entre a pesquisa, produtores 
e fornecedores de equipamento e levanta-
mentos de demandas. “A expectativa é que 
o setor produtivo entenda as possibilidades 
e a grande ferramenta que é o sistema, para 
quando surgir a demanda, nós vamos ter 
resposta pronta e isso também vai impactar 
positivamente”, projeta o pesquisador da 
Embrapa Uva e Vinho, Luciano Gebler. 

A agricultura de precisão é um conjunto 
de técnicas de apoio à agricultura na qual 
se utiliza de tecnologia de informação, 
sensores, mapas, baseando-se no princípio 
da variabilidade da planta frente ao solo, 
clima e práticas agrícolas. A partir de da-
dos específicos de áreas geograficamente 
referenciadas, implanta-se o processo de 
automação agrícola, dosando-se adubos e 
agrotóxicos, bem como irrigação. A agri-
cultura de precisão também pode auxiliar a 

O Governo do Estado assinou, no mês 
de junho, a Instrução Normativa que 
implementa no Rio Grande do Sul o Sis-
tema Integrado de Gestão de Agrotóxicos 
(Siga).  O Siga é um sistema online que 
integra todas as operações relativas a este 
comércio no Estado, desde o registro de 
empresas, comerciantes até a emissão da 
receita agronômica e utilização destes 
produtos. Diz respeito à rastreabilidade 
de uso em produtos agrícolas, gerencia a 
emissão de receitas, implanta o proces-
so de coletas para análise de resíduos, 
disponibilizando um banco de dados 
atualizado.

O governador, José Ivo Sartori, desta-

cou o avanço da gestão da informação 
no setor agrícola do Rio Grande do Sul. 
"O Siga é mais um exemplo de moder-
nização das nossas práticas, que traz 
maior eficácia e agilidade aos serviços 
públicos. É uma ferramenta que reúne 
em si o cuidado com o manejo correto 
desses produtos e a possibilidade de 
avaliação e controle constante, inibindo 
regularidades", afirmou.

A partir da assinatura da Instrução 
Normativa que regulamenta o Sistema, o 
RS começará a ter informações concretas 
sobre este comércio, com respaldo oficial 
do Estado. Com estas informações sobre 
seu uso nas lavouras gaúchas, o Gover-

no do Estado poderá propor políticas 
públicas específicas e mais detalhadas. 
“O Siga é um Sistema de Estado, e não 
de governo, e que veio para ficar e pos-
sibilitará que o Rio Grande do Sul dê um 
passo de extrema importância para o futuro 
agrícola gaúcho. Ressalto o importante 
trabalho e empenho da equipe da secretaria 
da agricultura que esteve envolvida nesta 
construção para viabilizar o sistema", res-
salta o secretário de Agricultura, Pecuária 
e Irrigação, Ernani Polo.

O cruzamento de informações também 
permitirá investigar o uso de químicos 
aprovados para determinada cultura em 
outra. "Por meio do Siga, a Fepam (Fun-

dação Estadual de Proteção Ambiental) vai 
regular o uso de agrotóxicos de forma inte-
ligente, através de informações concretas e 
de fácil acesso", acrescentou a secretária do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Ana Pellini.

Atualmente existem mais de 1400 empre-
sas registradas, que, no passado, tinham a 
necessidade de enviar, na forma física,  as 
movimentações de compra e venda, geran-
do acúmulo de documentos e dificultando 
a análise.  Recentemente estes documentos 
já são mantidos na forma digital, em cada 
uma destas empresas. Agora, com o siste-
ma as empresas vão passar a enviar estes 
documentos, para dentro do Siga.

Agricultura de Precisão monitora campo de forma completa
Prática agrícola utiliza a tecnologia de informação baseada no princípio da variabilidade do solo e do clima

Drones podem ajudar no controle 
da agricultura do país.

DIvULgAçãO

gestão do sistema de produção e a tomada 
de decisão pelo produtor sobre a área de 
manejo, como combate às doenças.

De acordo com o pesquisador da Embrapa 
Instrumentação e coordenador da Rede de 
Agricultura de Precisão, Ricardo Yassushi 
Inamasu, a maior dúvida é o momento certo 
para usar a ferramenta. ”O primeiro passo 
é encontrar as diferenças que existem na 
lavoura, entender essas diferenças e con-
seguir extrair o melhor disso. Tem regiões 
que o tipo do solo, a própria característica 
é difícil de você extrair, e requer menos in-
sumos. Se pode reduzir o insumo e manter 
a produtividade, por exemplo”.

Uma opção viável são os drones, “uma 
ferramenta fácil de estar sendo acessada 
pelo produtor, a um custo razoável, que 
você consegue monitorar o campo de forma 
completa”, diz o pesquisador da Embrapa 
Instrumentação, Lúcio André de Castro 
Jorge. Para a coordenadora do evento, 
Rosemary Hoff “a tendência na questão do 
uso de drone é a mais difundida, além do 
uso de sistemas computacionais para gestão 
do agronegócio, como na gestão vitícola, 
usando sistema de informação geográfica, 
imagens de satélite, imagens aéreas capta-
das por drones. Penso que está aumentando 
a demanda por esse tipo de equipamento. 
Existem empresas que prestam consultoria 

nessa área, tanto para pesquisa quanto para 
empresas que estão disponibilizando comer-
cialmente aos produtores”.

Uma boa novidade para os produtores foi 
a divulgação da Inovagro, a linha de crédito 
para compra de equipamento de agricultura 
de precisão. Se o custo para investimento no 
sistema é alto, por outro lado, o Ministério 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) possui uma linha de crédito para 
os produtores que quiserem investir em 
Agricultura de Precisão. Está aberta para o 
Brasil todo, disponível de R$ 1, 6 milhão 
por produtor. Essa linha de crédito é para 
a aquisição de produtos de agricultura de 
precisão e permite que o produtor possa 
pagar até 5% do valor do projeto para o 
profissional responsável também através do 
financiamento. 

Outra alternativa apresentada é direcio-
nada aos pequenos produtores, através das 
cooperativas. Se uma cooperativa ou uma 
associação de produtores comprar um drone 
vai ser mais barato do que cada um comprar 
o seu. De forma compartilhada existem mais 
condições para que um técnico acompanhe 
o processo e seja melhor utilizado. “A reco-
mendação é que o produtor tenha bastante 
controle da sua cultura, através de anotações, 
registro das ocorrências durante a safra, en-
tressafra, época de dormência, porque tudo 

isso ajuda a aplicar técnicas de agricultura 
de precisão e saber por que estão ocorrendo 
tais fenômenos”, completa a pesquisadora 
Rosemary Hoff.

A agricultura de precisão ainda precisa 
de alguns ajustes. Falta serem estabelecidos 
parâmetros mínimos para a introdução do 
sistema na fruticultura em áreas produtivas 
que ainda não a utilizam; organizar o manejo 
de AP em áreas que já o iniciaram e contribuir 
para a organização do sistema de trabalho e 
padronização de ações, processos e equipa-
mentos, dando as bases para a consolidação 
da Fruticultura de Precisão no Brasil.

Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos
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Cheia de orgulho ela afirma: 
“Sou motorista de ônibus e 
amo minha profissão”. Graciela 
Muterle, 35 anos, é motorista 
profissional há cinco anos e 
enfrenta a estrada todos os dias, 
quebrando preconceitos e, acima 
de tudo, realizando um sonho de 
criança.

Graciela é filha de Itacir Le-
onor Muterle (falecido há 21 
anos), conhecido pelo seu ofício 
de caminhoneiro e com quem ela 
aprendeu a dirigir, e de Jurema 
Negrini Muterle. Enquanto via 
o pai e os irmãos pegarem a es-
trada, sempre desejou o mesmo 
destino, porém a vida tomou 
outros rumos, e durante muitos 
anos ela trabalhou na agricultu-
ra. “Minha vida mudou quando 
apareceram oportunidades de 
trabalhar no que eu sempre 
quis. Inicialmente foi com a 
Nitur e agora com a Tchikita 
Transportes e a Caxiense”, frisa. 
Hoje, Graciela faz transporte de 
funcionários de empresas locais 

durante o dia, e o trajeto até 
Caxias do Sul à noite. 

Junto com as oportunidades, 
também vieram as dificuldades 
e o preconceito. Graciela afirma 
que são poucos casos, mas mui-
tas pessoas fazem comentários 
machistas quando a encontram 
no comando do ônibus. “Perce-
bo mais resistência por parte dos 
homens, mas sigo com o meu 
trabalho. Preconceito existe, 
mas eu provo no braço como 
se dirige”, brinca a motorista, 
demonstrando que bom humor 
é uma das suas principais qua-
lidades. “O ambiente já é frio, 
as pessoas estão apressadas, 
cansadas, voltando ou indo para 
o trabalho. Eu tento sempre 
descontrair, receber com um 
sorriso e criar uma amizade 
com os passageiros, isso faz a 
diferença”, enfatiza. 

A responsabilidade em condu-
zir a vida de dezenas de pessoas 
pesa nos ombros de Graciela, 
que já presenciou um assalto 

enquanto dirigia. “Eu me arrisco 
junto com os passageiros, mas 
tenho que manter a calma e o 
controle. O risco sempre existe, 
assim como em outras profis-
sões” afirma. No dia do seu 
aniversário, no mês de junho, 
Graciela foi surpreendida pelos 
passageiros com felicitações 
e palmas no ônibus, o que a 
deixou sensibilizada e com a 
certeza que seu esforço diário é 
recompensado. “Quando estou 
no volante, me realizo como 
pessoa, e isso só me prova que 
estou no caminho certo”, afirma, 
contando que sua pretensão fu-
tura é pegar a estrada como uma 
legítima caminhoneira. 

Mãe de duas filhas, Luma, de 
14 anos, e Luiza, de 13, Graciela 
é daquelas mulheres guerrei-
ras, que desempenha todas as 
funções de mãe e motorista em 
duas empresas diferentes, con-
ciliando as responsabilidades 
sem perder o brilho e a alegria 
de quem ama o que faz. 

Sob direção dela
Neste Dia dos Motoristas, conheça a história de Graciela Muterle, 

que venceu preconceitos para realizar seu sonho

FOTOS LARISSA vERDI

Graciela Muterle herdou do pai o gosto pelo volante e pelas estradas e, 
neste Dia dos Motoristas, se orgulha da profissão que desempenha.
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Oito hectares com solo pre-
parado, sistema de irrigação e 
agora sementes de alho que já 
germinam. O cenário sob os vales 
do Rio das Antas é no Travessão 
Bonito, interior de Nova Pádua, 
na propriedade do agricultor Jai-
me Baggio, 63 anos, que trabalha 
juntamente com o filho Jorge, 36 
anos. Eles fazem parte da produ-
ção de destaque do município nas 
olerícolas. Contudo, nutrem neste 
ano incertezas quanto ao futuro 
da cultura em função da cobrança 
da taxa antidumping ao alho chi-
nês, que é feita há 12 anos e que 
vence em 2018. “Com a chance 
de deixar de existir a cobrança 
do antidumping ficamos angus-
tiados, pois isso acabará com a 
produção não somente para nós, 
mas para todo o país. O valor do 
alho importado que chega vai ser 
menor do que o nosso custo de 
produção”, lamenta Jaime.

Para Jorge, mesmo com as 
cobranças do antidumping ati-
vas, já existe uma representativa 
entrada de alho no comércio do 
país, especialmente da Argentina 

Preocupação entre os produtores de alho
Cobrança do antidumping, feita há 12 anos sobre alho chinês, vence em 2018 e traz aflição para o setor

Em Nova Pádua os produtores Jaime e Jorge Baggio 
lidam com a terra nutrindo ainda a angústia de qual será 

o retorno para tanto trabalho e investimento.

JORNAL A vINDIMA/DIvULgAçãO

e da China. Extinguir a exigência 
seria o fim definitivo da produção. 
“O plantio de alho aumentou não 
somente no Brasil, mas também 
nesses países exportadores. Esta 
é uma cultura cara de se produzir, 
temos os insumos, a mão de obra, 
o maquinário, os próprios impos-
tos no Estado, que aumentaram 
para 17%, enquanto que outros 
Estados, como Santa Catarina, 
removem a cobrança. Tudo isso 
torna nosso custo de produção 
alto e sem nenhuma chance frente 
ao importado”, complementa o 
produtor.

Além da produção de alho nas 
lavouras, a família classifica e 
embala o produto que segue para 
a Ceasa de Porto Alegre, além de 
mercados em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Goiás. O custo de pro-
dução para os produtores de alho 
na Serra Gaúcha é de R$ 80 a cada 
caixa de 10 kg. Com as duas taxas 
de importação vigentes, o alho 
chinês chega ao Brasil custando 
cerca de R$ 100 por caixa. Sem 
as taxas, o valor do alho chinês 
cairia para R$ 55. “Infelizmente 

estamos à mercê da antidumping”, 
reconhece Jorge. “E lamentavel-
mente não sabemos o que esperar 
dos nossos governantes”, admite 
Jaime.

A família Baggio planeja colher 
mais de 80 mil quilos de alho 
durante a colheita que inicia em 
dezembro para as variedades 
Esmeralda e São Valentin. Para 
o período de tirar da terra os 
bulbos, cerca de 10 funcionários 
são contratados, assim como na 
etapa de plantio, que neste ano 
atrasou cerca de 25 dias devido à 
chuva, o que, segundo Jaime, não 
chegou a prejudicar a produção. 
Até 100 dias após o plantio, o 
alho desenvolve as folhas, após 
esse período são necessárias ho-
ras de frio, de sol e outros fatores 
que influenciarão no tamanho do 
bulbo, que por sua vez define os 
valores de venda.

O assunto também preocupa 
a Associação Nacional dos 
Produtores de Alho, tanto é que 
já está preparando toda uma 
documentação para buscar junto 
ao governo federal a renovação 

dessa taxa, conforme explica 
o vice-presidente da entidade, 
Olir Schiavenin. “Estamos no 
processo de regularização de 
todos os documentos da en-
tidade porque é um processo 
demorado”, explica Schiavenin. 
O assunto também será discuti-
do durante o encontro nacional 

dos produtores, que acontecerá 
no dia 20 de outubro, em Flores 
da Cunha.

A Serra Gaúcha é a maior pro-
dutora de alho do Rio Grande do 
Sul, cerca de 90%. O município 
de São Marcos é o maio produ-
tor. (Matéria originalmente pu-
blicada no Jornal A Vindima).


