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AGRICULTURA FAMILIAR
ENTRA EM CAMPO

Rodrigues
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Saiba como agricultores familiares se prepararam para receber
o grande contingente de turistas que visitam o
Rio Grande do Sul em virtude da realização da Copa do Mundo
no Brasil. Conheça também roteiros turísticos rurais em
Porto Alegre e próximos à capital, que é uma das 12 cidades-sede.
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Uma seleção de sabores e saberes

Roteiro turístico do Vale do Caí é um dos cinco que deverá atrair visitantes ao Estado durante a Copa do Mundo
Hoje, a cachaçaria produz
15 mil litros de destilados por
O visitante que adentra a caano, com a capacidade já auchaçaria Harmonie Schnaps, do
mentada para a elaboração
município de Harmonia, no Vale do
de 50 mil litros no período.
Caí, imediatamente reconhece no
Ainda que o foco das vendas
display de mercadorias em exibição,
seja os lojistas – hoje são
localizado em um balcão na entrada
mais de 100 adquirindo os
do estabelecimento, uma cachaça
produtos – e a comercialichamada Alambicana. A bebida, de
zação em feiras, as vendas
nome mais fácil de pronunciar e cuja
também são feitas na própria
garrafa possui detalhes em verde e
cachaçaria. De arquitetura
amarelo – uma das novidades da
rústica e em meio à natureza,
tradicional cachaçaria –, é parte das
a instalação impressiona os
ações voltadas a alcançar uma nova
visitantes. Além da oferta de
fatia de público durante a Copa do
cachaças especiais e de licoMundo, no Brasil.
res naturais de 16 diferentes
Harmonia fica a apenas 64 km da Os jovens empreendedores Leandro e Fabiane preparam-se para receber turistas
sabores, os turistas também
capital Porto Alegre que, a partir da durante a Copa do Mundo.
podem conhecer o passo a
segunda quinzena do mês de junho,
passo da elaboração artesanal dos produtos.
recebe jogos de seleções tão distintas, como França, Honduras,
A expectativa com relação ao maior torneio mundial de futebol
Austrália, Coréia do Sul, Argélia, Holanda e Argentina, entre oué que as visitas aumentem. “Mas não de grupos organizados, e
tras. “Assim, era preciso criar um produto de fácil identificação
sim de turistas ocasionais, que se vão se aventurar pelo Vale em
e com uma linguagem mais universal, já que o turista que vem
busca de produtos diferenciados e de contato com a natureza”,
ao Brasil dificilmente passa pelo país sem experimentar a nossa
enfatiza Leandro. De qualquer maneira, com o apoio do Sebrae/
tradicional caipirinha”, explica o proprietário da cachaçaria, LeRS – com programas de fomento à oportunidade de negócios
andro Augusto Hilgert.
- e da Emater/RS-Ascar – com o apoio técnico – os integrantes
A cachaçaria Harmonie Schnaps, comandada por Leandro
esperam poder ampliar o público também por meio de rotas tue sua esposa, Maria Fabiane Hansen, integra a Rota Sabores e
rísticas fixas. “Estamos ampliando os contatos com operadoras
Saberes do Vale do Caí, que reúne 11 empreendimentos locais
de viagens que possam negociar os pacotes”, afirma Leandro.
voltados ao turismo rural. Apoiada pelos municípios de Bom
O presidente da Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do
Princípio, Montenegro, Capela de Santana e Tupandi, além de
Vale do Caí (Ecocitrus), Fábio Esswein, outra integrante da rota,
Harmonia, o roteiro existe desde 2007, com o objetivo de levar
ressalta que o que está em jogo na proposta do roteiro é o resaos visitantes o que há de melhor em termos de gastronomia
gate não apenas de valores culturais e gastronômicos, e sim de
típica, venda de produtos coloniais e agroindustriais, trilhas ecosentimentos que possam fazer recordar os tempos de criança.
lógicas, vistas paradisíacas e contato com a natureza, por meio
“Os visitantes que passam por aqui têm a oportunidade de se
dos preceitos da Agroecologia.
aproximar da natureza, encontrando a harmonia e o equilíbrio
“Era preciso criar um produto de fácil identificação e com uma
nas coisas mais simples da vida”, pondera.
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Por Tiago Bald (tbald@emater.tche.br)

linguagem mais universal, já que o turista que vem ao Brasil
dificilmente passa pelo país sem experimentar a nossa tradicional caipirinha” (Leandro Augusto Hilgert – proprietário da
Cachaçaria Harmonie Schnaps)

Coisas simples
Para se chegar a um denominador comum sobre como explorar o potencial turístico da região, não apenas nos dias da Copa

Antigo sonho
Atrelados aos produtos comercializados pelos participantes da
rota, também está, em muitos casos, a história da família, o que acaba se tornando um atrativo para quem a visita. No caso de Leandro,
a abertura de uma cachaçaria era um antigo sonho que foi reavivado
há cerca de 10 anos, quando ocorreu uma janta em família. “Eu estudava e trabalhava em Novo Hamburgo e não tinha nenhuma noção
sobre a produção de destilados”, lembra. “Minha única vontade era
a de aprender a fazer uma cachaça diferenciada”, diz.
A produção de cachaças, na realidade, está no DNA da família.
“O meu avô elaborava produtos do tipo desde os anos 40”, sorri
Leandro. O esforço em resgatar esse tipo de produção e manter viva
a história dos Hilgert foi reconhecido em agosto de 2013, quando
a cachaça prata produzida pela Harmonie Schnaps foi eleita a
melhor do Brasil, no Concurso Mundial de Bruxelas, realizado em
Florianópolis. “É algo que nos enche de orgulho”, observa o empreendedor, que tem, por formação, o curso técnico em Mecânica.

A construção de arquitetura rústica em meio a natureza também é um atrativo
para os visitantes.
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CAPELA DE SANTANA
Microcervejaria Barley: o local oferece opções de bebidas
fabricadas seguindo o princípio da Lei da Pureza Alemã, que
preconiza a utilização de água, lúpulo, malte e fermento. O visitante pode conhecer ainda o processo de produção e degustar
cervejas artesanais.
HARMONIA
Horto das Margaridas: o conhecimento sobre plantas medicinais, condimentares e aromáticas é o ponto alto da propriedade.
No local, os visitantes podem aprofundar seus conhecimentos
neste tema, tendo acesso também a tinturas, xaropes, pomadas,
sais temperados e outros produtos.

A propriedade possibilita aos visitantes conhecer mais sobre o cultivo de morango
em bancada.

do Mundo, mas em qualquer período, o grupo da Rota Sabores
e Saberes costuma se reunir, ao menos uma vez por mês, com
o objetivo de debater os melhores caminhos a serem seguidos
pelos integrantes. Para um dos sócios-fundadores do roteiro,
Carlos Antônio Campani, é necessário que os empreendedores
enxerguem para além do “capim e da pedra”. “Só assim conseguiremos explorar as nossas potencialidades”, diz.
No caso de Inácio Rohr, responsável pela Agrofloresta do
Inacinho, em Tupandi, a comercialização de citros em sistemas
agroflorestais atrai cerca de 700 visitantes por ano. “São grupos
de escolas técnicas e de universidades, muitas vezes interessados
em conhecer o nosso modelo de produção”, explica Inacinho. O
empreendedor é um bom exemplo no quesito “explorar o potencial
a partir das coisas simples”. Com uma produção de cerca de 150
toneladas de frutas por ano, entrou para a Rota há cerca de três
anos, com o objetivo de unir o útil ao agravável, ampliando os
negócios e levando conhecimento aos interessados.
Na Agrofloresta, localizada na comunidade de São Benedito,
os visitantes aprendem sobre o crescimento de árvores nativas
para quebra-vento e para a produção de sombra e de matéria
orgânica. “É um sistema muito equilibrado, que faz com que não
haja a necessidade de utilização de nenhum tipo de agroquímico”,
observa Inacinho. Com o aumento da demanda, o empreendedor
organizou o espaço para que pudesse elaborar almoços no local.
Como o seu negócio é muito mais voltado aos visitantes que buscam qualificação técnica, Inacinho imagina não haver um aumento
tão significativo da demanda durante os dias de Copa. “Mas o
turismo não deve ser pensado apenas para eventos episódicos,
e sim para todas as ocasiões”, pondera.

MONTENEGRO
Sítio Steffen: o sítio consiste em uma propriedade familiar e
ecológica, onde se desfruta da natureza, da tranquilidade e da
harmonia entre as pessoas e a natureza. O local possibilita passeios de carroção, a cavalo e de barco, pescas no açude, trilhas
e colheita de frutas diretamente do pé. Na propriedade, também
são oferecidos cafés coloniais e almoços típicos.
Casa da Atafona: uma propriedade histórica de 150 anos,
que mantém documentos móveis e utensílios desse período,
oferece café colonial e almoço típico e possui uma agroindústria
de farinha, com uma roda d’água em funcionamento.
Ecocitrus: as visitas à Cooperativa podem ser divididas em
duas partes. Na primeira, na usina de compostagem, é possível
conhecer o processo de obtenção de insumos necessários para a
produção ecológica. Já na sede da indústria, é possível conhecer a
estrutura e a história e realizar a degustação de sucos orgânicos.
TUPANDI
Sobrado Weber: tombado como patrimônio histórico do município no ano de 2010, o sobrado é utilizado, atualmente, como
Biblioteca Municipal, museu, espaço de exposições temporárias
e arquivo histórico.
Outros empreendimentos
A Rota Sabores e Saberes é um dos cinco “roteiros menos
convencionais” no Estado – assim nomeados pelo Programa
do Sebrae/RS –, que serão promovidos durante a Copa do
Mundo. Os outros são Quintais de Cambará, em Cambará do
Sul; Alemães do Sul, em Nova Petrópolis; Aventuras da Serra,
em Três Coroas; e Lagoa do Peixe, em Tavares. A expectativa
do governo federal é que mais de 500 mil turistas estrangeiros
visitem o país durante os dias do evento, além de mais de um
milhão de turistas locais.

Conheça os outros empreendimentos que fazem parte da
Rota Sabores e Saberes:
BOM PRINCÍPIO
Família Mossmann: a propriedade oferece aos visitantes um
lugar para conhecer a elaboração de derivados de cana-de-açúcar,
produzida ecologicamente, e adquirir cachaças, licores, geleias,
rapaduras, açúcar mascavo, entre outros.
Rancho dos Bambus: a propriedade oferece café colonial e
almoço típico alemão. No local, o visitante pode conhecer o sistema de cultivo do morango em substrato, com a possibilidade
de aquisição de produtos derivados da fruta.
Kleinsberg: no hotel, com vista para o Vale do Rio Caí, o hóspede pode utilizar a infraestrutura local (churrasqueiras, campos
de futebol e trilhas ecológicas) e apreciar a exuberante paisagem.

Na propriedade de Inácio Rohr os visitantes aprendem sobre métodos de produção
agroecológica.
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Do campo para o mundo

Agroindústrias familiares do interior do RS comercializam seus produtos em Porto Alegre, durante a Copa do Mundo

“Temos que mostrar o bonito do Brasil
e nós, agricultores familiares, temos que
mostrar o melhor do que fazemos.” Esse
é o sentimento da agricultora Rafaela Albuquerque Jacobs, proprietária da Agroindústria Sabores do Rancho, de Estância
Velha, um dos 132 empreendimentos que
participarão da Feira da Agroindústria Familiar Sabor Gaúcho, que ocorrerá no Cais
do Porto, em Porto Alegre, entre os dias
12 e 29 de junho, durante a realização da
Copa do Mundo no Brasil.
A Feira deverá reunir agroindústrias de
todo o Estado. “Desde 2011, já planejávamos ter alguma atividade com as agroindústrias durante a Copa do Mundo. Serão
44 agroindústrias por semana, intercaladas
em quase um mês de feira, para darmos
a oportunidade para várias agroindústrias
participarem e terem contato com o público
estrangeiro e também com o de Porto Alegre,
nosso alvo principal”, esclarece o diretor do
Departamento de Agroindústria Familiar,
Comercialização e Abastecimento (Daca), da
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca
e Cooperativismo (SDR), Ricardo Fritsch.

Linha de iogurtes é o carro-chefe da Sabores do Rancho, agroindústria comandada por Rafaela Albuquerque
Jacobs, de Estância Velha.

crédito aos agricultores familiares a juros
mais baixos; amplia a participação dos
produtores no Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e no Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE); oferece
serviços de orientação para regularização
sanitária e ambiental, com a disponibilização de perfis agroindustriais, layout de
rótulos, capacitação gratuita nos Centros
de Formação da Emater/RS-Ascar, entre
outros. O PEAF também disponibiliza
novos espaços de comercialização local
e apoia feiras de expressão regional, es-

Foto: Rogério Fernandes

Incentivo às agroindústrias
As agroindústrias participantes da
Feira contam com o Selo Sabor Gaúcho,
fornecido pelo Programa Estadual de
Agroindústria Familiar (PEAF), que é executado pela Emater/RS-Ascar. Criado em
2012, o Programa oportuniza linhas de

Foto: Rogério Fernandes

Por Raquel Aguiar, com colaboração de Marcela
Buzatto

Pai e filho trabalham para mostrar a qualidade da produção vinícola gaúcha e conquistar novos mercados
para os vinhos Casa Garcia.

tadual e nacional. Mais de 1.900 agroindústrias gaúchas já estão cadastradas
no programa, sendo que, destas, mais de
500 já contam com o Selo Sabor Gaúcho.
Sabores do Rancho para o mundo
A Sabores do Rancho, agroindústria
comandada por Rafaela Albuquerque
Jacobs, conta com o Selo Sabor Gaúcho
há quatro anos e irá comercializar, no Cais
do Porto, em Porto Alegre, durante a Copa
do Mundo, doce de leite, queijos e o carro-chefe: a linha de iogurtes. A elaboração de
produtos diferenciados, conforme Rafaela,
começa na escolha do rebanho, formado
por gado Jersey, que fornece um leite com
maior teor de gordura, ideal para a produção de qualquer tipo de derivado. Além
disso, os produtos são 100% naturais,
não havendo a adição de qualquer tipo de
conservante, e têm menos teor de açúcar.
A agroindústria também produz queijo
minas frescal - mais suave e com menos
sódio, podendo ser temperado com ervas
-, queijo colonial e doce de leite caseiro.
Para Rafaela, a Feira da Agricultura
Familiar a ser realizada na capital é uma
maneira positiva de mostrar a força da
agricultura familiar gaúcha, que hoje
está fortalecida devido ao apoio do poder
público. “Acredito que nós, agricultores
familiares, temos que mostrar o melhor do
que fazemos. Temos produtos com qualidade para agradar a qualquer consumidor
que procura por uma alimentação mais
saudável”, afirma a produtora.
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Emater/RS-Ascar e PEAF
A Emater/RS-Ascar é responsável pela
execução do Programa de Agroindústria
Familiar (PEAF), da SDR, principalmente
no que diz respeito à assistência técnica,
à elaboração de projetos sanitários para
agroindústrias, à rotulagem nutricional e ao
apoio à comercialização. A engenheira de
alimentos da Emater/RS-Ascar Bruna Bresolin Roldan lembra que grande parte das
agroindústrias no Estado é uma iniciativa
e/ou estão sob o comando de mulheres.
“Isso geralmente ocorre porque elas são responsáveis pela alimentação das famílias e
já têm o ‘saber fazer’ com as receitas repassadas de mãe para filha”, destaca Bruna.
A Emater/RS-Ascar também participa
na organização das feiras, que colocam
em contato consumidores e produtores.
“Quando compramos um produto da agricultura familiar, buscamos muitas vezes
uma lembrança de infância ou de família.
O processamento da matéria-prima pelas
agroindústrias familiares vem se tornando
uma tendência, principalmente como alternativa de geração de renda. Além disso,
está favorecendo a permanência dos
agricultores no campo e, em alguns casos,
até o retorno de jovens para o campo.”
Vinícola e Agroindústria Casa Garcia:
caminho inverso
Aos 38 anos de idade, Alzemiro André
Moura da Silva vai participar pela primeira
vez de uma Copa do Mundo. Não vai entrar
em campo, mas estará mostrando o seu
produto para um público de mais de 80
mil pessoas previsto para circular em Porto
Alegre no mês de junho. Ao finalizar a faculdade de Enologia em 2000, Silva optou por
se tornar empreendedor e, em parceria com
o pai e as irmãs, passou a produzir uvas em
Carlos Barbosa. Com a produção de viníferas
de boa qualidade, surgiu a vinícola Casa
Garcia, que em 2015 completa 10 anos de
atividade. Com o apoio da Emater/RS-Ascar
e do pai, o veterinário Darci da Silva, os jovens cultivam cinco hectares com as uvas,
que são transformadas em 40 mil litros de
vinho, espumante e suco. “O que nos motivou a produzir foi a vontade de empreender”,
analisa o jovem Silva.
Com 80% da produção destinada ao
mercado de Minas Gerais e São Paulo, a

Arquivo Emater/RS-Ascar Arte Marcela Buazatto

Ao ser questionada sobre como fará a
comunicação com o público estrangeiro,
Rafaela é categórica: não será problema,
já que conta com o apoio da sobrinha que
domina o idioma inglês. “E para cativar o
cliente, é só oferecer degustação para ele
conhecer o produto que vai comprar, porque
o público tem que conhecer o nosso produto. É assim que conquistamos o cliente”,
diz, revelando a sua estratégia de venda.

Cuias com motivos da Copa devem conquistar torcedores do mundo todo durante a Feira da Agroindústria Familiar.

Casa Garcia viu nas feiras uma alternativa
para atingir o mercado gaúcho. E é assim
que eles participam da Feira da Agricultura
Familiar. “Como somos de pequeno porte, é
difícil a competição local. As feiras servem
como um termômetro para a atividade. Ao
apresentar uma marca nova no mercado,
temos que ver se o consumidor aceita
bem o produto.” E para isso, Silva utiliza a
mesma técnica da Agroindústria Sabores
do Rancho: oferece degustação dos seus
produtos. “Assim conseguimos visualizar
se o produto ficará ou não no mercado,
porque se o consumidor não gostar não
vai comprar. Mas o nosso produto tem tido
boa aceitação”, comemora.
O pai de Alzemiro, o veterinário Darci,
acompanhou e incentivou o filho desde o
início das atividades e, hoje, ajuda principalmente no atendimento em feiras e
eventos. “Esse percurso inverso deles (os
três filhos) da cidade para o campo está
muito relacionado com a origem da família,
que é de pequenos agricultores, e traz no
sangue a vontade de vencer na agricultura,
mesmo que em determinadas épocas as
coisas não tenham sido tão fáceis, mas
vamos dando um jeito, buscando apoio e
incentivando para ver crescerem.”
Sobre a participação da Feira da Agroindústria Familiar durante a Copa, Darci é
taxativo: “Vejo essa vitrine como uma janela ampla para divulgar o produto. Em se
tratando de Copa do Mundo e ainda mais
em uma capital que terá jogos, além do
visitante estrangeiro, queremos também
conquistar o público interno. É um período
de festa e de comportamento diferencial.
Certamente veremos uma grande gama de
pessoas que querem conhecer e degustar

os produtos da agroindústria familiar. Acredito que estamos em um bom caminho.”
Artesanato na Copa
Artesãos de Frederico Westphalen,
moradores do interior do município, no
chamado Vale das Cuias, há mais de um
ano se preparam para expor seu artesanato em porongo durante o Mundial, aqui no
Brasil. Através do projeto Brasil Original,
do Sebrae, em parceria com a Emater/
RS-Ascar, Prefeitura e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, 20 artesãos confeccionaram diversos modelos de cuias,
que serão expostos e comercializados em
Porto Alegre. A consultora do Sebrae, Regina Machado, realizou um estudo sobre
a região e criou uma coleção de cuias,
com design exclusivo para a Copa. Além
disso, um catálogo com todas as peças
será distribuído aos visitantes.
As cuias serão comercializadas em
Porto Alegre, durante o Mundial, em dois
locais: no Barra Shopping Sul e no Cais do
Porto. O objetivo desse trabalho é abrir novos mercados para o setor, agregar valor
aos produtos e valorizar os agricultores
familiares da Região Norte do Estado.
Artesãos do município de Ametista do
Sul também participam da Copa, expondo
joias e pedras confeccionadas especialmente para o evento.
Serviço
Data: De 12 a 29 de junho
Local: Cais do Porto – Armazém B
Horário de funcionamento: durante a
semana, das 11h às 20h, e nos finais
de semana, das 10h às 22h.
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Turismo rural é opção de cultura, lazer e
gastronomia durante a Copa do Mundo
Contemplação, interatividade, gastronomia, cultura e muita natureza fazem parte dos atrativos da
zona rural de Porto Alegre e que, durante todo o ano, são opções imperdíveis para os turistas.

Foto: Katia Marcon

Quem circula pelas ruas de Porto Alegre ou está acostumado a ver a capital
gaúcha através de fotos ou por imagens
de TV geralmente se depara com muitos
prédios, trânsito intenso, pessoas circulando, parques e praças urbanos e, claro,
o tradicional pôr do sol no Guaíba.
Há quem conheça a Porto Alegre
do Mercado Público, da esquina democrática, do Orçamento Participativo, do
Brick da Redenção, da ponte elevada do
Guaíba, do Monumento ao Laçador e da
Usina do Gasômetro.
Quem curte futebol lembra da Nova
Arena do Grêmio e do Gigante da Beira-Rio, que nesta Copa sediará jogos da
França, Honduras, Argentina, Austrália,
Holanda, Coreia do Sul, Argélia e Nigéria.
Muitos sequer imaginam que a partir de 30 kms do centro da cidade há
uma região de matos, morros, riachos e
encostas. São sítios, haras e pousadas
que integram a rota turística Caminhos
Rurais, que alia preservação ambiental,
técnicas de sustentabilidade, valorização
dos costumes típicos gaúchos e agricultura e gastronomia ecológica.

A RPPN na propriedade de Nairo Guerisoli foi certificada em 2000 pelo Ibama (hoje Instituto Chico
Mendes) e está escriturada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis. “Quero garantir a preservação
dessa rica biodiversidade”, diz

Foto: Adriane Rodrigues

Por Adriane B. Rodrigues (adriane@emater.tche.br)

Ricardo da Fontoura mostra experiências feitas em parede de adobe para bioconstrução

VIVENCIE A ZONA SUL
Percorremos algumas propriedades
que integram o Caminhos Rurais e
apresentamos aqui dicas e alternativas
para você experienciar práticas rurais e
desfrutar dos encantos da zona Sul de
Porto Alegre também durante os dias de
Copa do Mundo.
Um bom passeio!
GRANJA LIA
Estrada São Caetano, 3000, bairro
Lami
A gastronomia campeira, em fogão
a lenha e panela de ferro, é o principal
atrativo da Granja Lia. A propriedade de
51 hectares possui uma horta orgânica
e um pomar diversificado, que oferece
frutas para sucos, geleias e compotas.
Os dois açudes estão povoados com
carpas-capim e tilápia e com traíras,
branquinhas e jundiás, e o pensionato
de cavalos a campo, atualmente mantém
40 animais.
Há sete anos, os proprietários Luiz
Carlos Boehl Filho e sua esposa Isabel
investem no turismo rural e, pela demanda, um novo galpão foi construído para
acomodar com conforto mais 150 pessoas. Na propriedade, além de percorrer
as três trilhas, entre elas a do Açude,
que passa por um túnel de taquaras, é

possível acampar, pescar e passar o dia
com natureza e diversão.
Contato: Luiz Carlos Boehl Filho: (51)
3352-1557 / 9901-2625/9997-8530
POUSADA HARAS CAMBARÁ
Estrada Luiz Correia da Silva, 900,
bairro Lami
A sustentabilidade está presente na
horta orgânica, nos telhados verdes, no
sistema de captação da água da chuva
e nas trilhas que levam ao topo do Morro São Pedro, permitindo uma visão da
confluência do Guaíba com a Lagoa dos
Patos e o bairro Belém Novo. Os telhados verdes dão mais conforto térmico
e embelezam a cobertura das coxeiras,
da cozinha e das novas construções, que
servirão para alojamento e realização de
oficinas. “Instalamos o primeiro telhado
verde em 2008 e percebemos que atrai
nossa rica avifauna”, observa o proprietário da Pousada Haras Cambará, Ricardo
Carneiro da Fontoura.
A propriedade de 40 hectares possui
16 cavalos crioulos, não disponibilizados
para cavalgadas. As coxeiras foram adaptadas para quartos com banheiros individuais e têm capacidade para acomodar
até 25 pessoas. Há ainda um campo de
futebol e uma estufa com produção de
hortigranjeiros.
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Bem recebido, quem visita o Sítio do Juca se encanta com a dedicação no cultivo de alfaces orgânicas

em Educação Ambiental e Patrimonial,
desenvolvido desde 2012 numa parceria
entre Emater/RS-Ascar, Secretaria Estadual de Educação e o Núcleo de Gestão
Ambiental do Palácio Piratini.
Contato: Tio Juca: (51) 3258-6214 /
9945-4679
SÍTIO SANTANTÔNIO
Estrada do Varejão, Beco Paraíso,
951, bairro Lami
O Sítio Santantônio, de Vasco Moro
Machado, possui 12 hectares de natureza, lagos e figueiras centenárias, que
refletem a história da propriedade, que
produz de forma orgânica 33 tipos de
alimentos.
Visitar a propriedade é uma aventura.

Foto: Rogério Fernandes

SÍTIO DO TIO JUCA
Estrada da Extrema, 900, bairro Lami
Numa propriedade de 1 hectare no
bairro Lami mora há 40 anos a família
de Eliseu Rosa da Silva, o Tio Juca. Simpático e sorridente, Tio Juca optou por
plantar alfaces orgânicas.
O exemplo de produção com sustentabilidade desenvolvida por Tio Juca rende
muitas visitas à propriedade. Grupos de
professores e de alunos são muito bem
recebidos também pela esposa Ivone e
a filha Maria Jurema, e conferem in loco
as dicas desse agricultor, percorrendo
os canteiros de alface. A construção de
hortas é levada para a sala de aula e para
as escolas, assim como a ideia de independência alimentar para as famílias.
“É maravilhoso ver que ele se importa
com a qualidade de vida, não só dele,
mas das pessoas que consomem seus
produtos”, diz Rosane Alba, professora
de Gestão Ambiental da Escola Elmano
Laufer Leal, da zona Norte de Porto Alegre, ao antecipar que “pretendo trazer
meus alunos aqui”.
Rosane e outros 70 professores
visitaram a propriedade de Tio Juca em
meados de maio, durante o 2º módulo da
4ª edição do curso básico de capacitação

Foto: Rogério Fernandes

“Nossa bioconstrução é feita como
deve ser”, destaca o proprietário, ao citar
a realização de capacitações através do
Instituto Pense Verde, que promove oficinas e cursos que abordam os diversos
processos de bioconstrução.
Contato: Ricardo da Fontoura: 513258-1086 / 9955-6065

Sob a sombra de uma figueira centenária, turistas e visitantes do Sítio Santantônio conhecem a rica
história do lugar

Em duas horas de visita (a R$ 15,00
por pessoa), a família oferece passeio
de trator, plantio e manutenção de canteiros e lanches (R$ 25,00 por pessoa).
Também é possível conhecer técnicas
de compostagem e o minhocário, com
repasse de dicas para se implementar
em pequenos espaços.
Na propriedade, cada escola e visitante desenvolve atividades diferenciadas.
Contato: Vasco Moro Machado: (51)
3258-1050 / 9912-7826
SÍTIO CAPOROROCA
Estrada do Varejão, 2.630, no Beco
Paraíso, 951, bairro Lami
Até o ano 2000, o atual Sítio Capororoca era um haras. De lá para cá, a
propriedade de 2 hectares mantém diversas atividades produtivas, com destaque
para a horta orgânica mesclada com
pomar, onde são cultivadas ameixeiras
e o phisalis, parecido com tomate cereja
e rico em vitamina C.
A propriedade também é conhecida
pela produção de Pancs, as Plantas
Alimentícias Não Convencionais, chamadas popularmente de inços, mato
ou daninhas. ”As folhas da urtiga e da
bertalha, por exemplo, podem substituir
o espinafre”, observa o engenheiro agrônomo Rafael Castro Hilário, ao citar ainda
a produção de cogumelo Shitake em
madeira de eucalipto, considerada ideal.
Um Yurt com paredes de barro pisado
e com teto em bambu trançados recupera a construção dos povos nômades da
Mongólia. O conforto térmico é uma das
vantagens dessa bioconstrução, que tem
ainda telhado vivo (ou verde) e chão de
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cimento. O detalhe das janelas chama a atenção, pois são feitas de vidros
e tampas de fogão, além das garrafas
coloridas colocadas nas paredes.
A bioconstrução Yurt foi transformada
em um Pub, que promoverá happy-hours
durante a Copa, servindo a cerveja Hund
Bier (cerveja cachorro), produzida de
forma artesanal nas versões Índia Pale
Ale (cerveja forte, encorpada e amarga),
América Índia Pale Ale (um pouco mais
amarga do que a Ipa) e Pilsen (mais leve
e de cor dourada). Além das happy-hours,
o Yurt servirá almoço e lanches, incluindo
as Pancs. O sítio também oferece trilhas
pela propriedade.
Contato: Silvana Bohrer: (51)
3258-5607 / 9897-8041

SÍTIO GUABIROBA
Estrada Jacques da Rosa, 347, bairro
Belém Velho
“Nossa propriedade é toda agroecológica”, diz Rosane De Marco, proprietária
do Sítio Guabiroba. Nutricionista, Rosane
é também empresária da gastronomia.
Ela conduz um restaurante em Porto Alegre, para onde dirige toda a produção de
folhosas orgânicas de sua propriedade,
além de vender em feiras ecológicas.
O Sítio Guabiroba, de 3,9 hectares, é
circundado por mata nativa. Adquirido há
mais de dez anos, desde 2010 a produção está focada no pimentão, “saboroso
e adocicado”, observa Rosane, enquanto
percorre os corredores das estufas. “Aqui
mostramos que é possível ter o sítio integrado com uma proposta sustentável de
produção e que gera renda”, diz.
Para a Copa, serão realizadas oficinas de gastronomia agroecológica para
grupos de até 15 pessoas, que vão
confeccionar caponata, bolo, geleia ou
compota. Haverá ainda lanches de manhã e à tarde, a R$ 25,00 por pessoa,
e almoço, exceto em dias de jogos do
Brasil, a R$ 35,00 por pessoa.
Contato: Rosane De Marco: (51)
8501-3176

Foto: Katia Marcon

CABANHA COSTA DO CERRO
Estrada da Taquara, 1.834, bairro
Lami.
Contemplação e trilhas são os principais atrativos da Cabanha, que possui 37
hectares de área, sendo 8 hectares de
RPPN (Reserva Particular do Patrimônio
Natural), com três morros e o Riacho da
Cascata, cuja nascente está no topo do
morro, habitat de bugios. Para chegar
lá, há cinco trilhas de nível médio de
dificuldade.
De acordo com o proprietário, Nairo
Guerisoli, o turismo rural foi agregado
há oito anos, como alternativa de renda.
“Mantenho os pés no campo”, diz, ao citar a hotelaria de cavalos como principal
renda na Cabanha Costa do Cerro, onde
trabalha “de domingo a domingo”.
Além dos passeios e da contemplação dos ambientes, nos fins de semana

a Cabanha oferece café e almoço. “Este
é um refúgio dentro de Porto Alegre, que
mostra como eram as fazendas”, compara o proprietário, natural de Uruguaiana,
ao confessar não ter perdido suas raízes.
O ingresso à propriedade custa R$
10,00 por pessoa e a trilha, R$ 15,00.
Contato: Nairo Guerisoli: (51)
3258-5023 / 9981-1088

Rosane, orgulhosa com a produção agroecológica de pimentões, exalta crescente consumo de orgânicos
em busca de saúde e qualidade de vida

COPA VERDE
Porto Alegre é uma das 12 cidades-sede da Copa do Mundo, realizada de 12
de junho a 13 de julho. Para este período,
alguns empreendimentos dos Caminhos
Rurais divulgam as práticas sustentáveis
e de produção orgânica de alimentos.
De acordo com a turismóloga da Emater/RS-Ascar, Fernanda Costa da Silva,
o Caminhos Rurais possibilita vários
roteiros, mas para a Copa haverá rotas
especiais, que podem ser conferidas no
portal www.passaporteverde.gov.br. Esse
serviço é desenvolvido em parceria entre
Emater/RS-Ascar, Secretaria de Turismo
de Porto Alegre e empreendedores.
Entre os roteiros rurais previstos
para Porto Alegre, estão o Caminhos
Rurais Copa, de um dia, feito a partir
de oito (08) passageiros, e que inclui
transporte, guia local e ingresso nas
propriedades. O agendamento deve ser
feito com Clóvis Cavalheiro, pelo (51)
9247-2103 ou (51) 3061-1415/0042.
Há ainda o Caminhos Rurais Express,
um roteiro de meio turno, passando pela
Orla do Guaíba, Santuário Mãe de Deus e
uma propriedade rural na Zona Sul. Para
esse roteiro, a ser realizado no dia 24 de
junho, é importante inscrição antecipada de até dois dias da data da partida,
diretamente na Rota Cultural Turismo,
pelo (51) 3348.1649. A saída é às 9h e
retorno, até às 13h, no mesmo local de
embarque, na Secretaria Municipal de
Turismo, na Travessa do Carmo, bairro
Cidade Baixa. O pacote inclui transporte,
ingresso na propriedade e guia bilíngue.
A Rota Cultural Turismo comercializa
também o roteiro Domingo no Campo,
de turno inteiro, previsto para o dia 22.
Estão inclusos transporte, almoço (exceto bebidas), ingresso na propriedade e
guia bilíngue. O roteiro inicia às 10h, com
saída do Parque da Redenção, em frente
ao parquinho/roda gigante e próximo ao
CIT Mercado do Bom Fim, e passa pelo
Santuário Mãe de Deus, Praça de Belém
Velho e por duas propriedades rurais
na Zona Sul pertencente aos Caminhos
Rurais de Porto Alegre. O retorno é até
às 17h, no mesmo local de embarque.
Conheça a rota
Caminhos Rurais, acessando
www.caminhosrurais.tur.br
Faça um passeio virtual:
www.caminhosrurais.tur.br/
paginas/videos.php
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Serra gaúcha à espera dos turistas

Fotos: Rogério Fernandes

Terceiro estado brasileiro que mais recebe turistas, o Rio Grande do Sul tem na Serra gaúcha suas principais atrações

Natalina Sartori Vaccaro é quem recebe os turistas em sua propriedade
Por Júlio Fiori (jfiori@emater.tche.br)

Importante polo turístico nacional,
a Serra gaúcha está à espera dos 270
mil turistas que visitarão o Rio Grande
do Sul, entre os meses de junho e
julho, durante a Copa do Mundo, segundo dados da Secretaria Estadual
do Turismo. Do total de visitantes, 80
mil são originários de outros países.
Berço da cultura italiana e da vitivinicultura – a região é responsável
por 60% da produção nacional de
uva e vinho, segundo dados do IBGE
(jan/2013), com cerca de 50 mil hectares cultivados e produção de 840
mil toneladas -, a Serra gaúcha atrai
milhares de turistas por ano.
Saborear a gastronomia típica e
conhecer os hábitos e costumes dos
imigrantes italianos, acompanhar o processo de produção de vinhos e sucos
de uva, percorrer trilhas ecológicas e
observar as peculiaridades da natureza
local estão entre as opções de quem
visita a Serra gaúcha, dividida em cinco
regiões turísticas: Hortênsias, Rota das
Araucárias, Paranhana, Uva e Vinho e
Campos de Cima da Serra. Além dos
roteiros nacionalmente conhecidos,
como os de Gramado, Garibaldi e Bento
Gonçalves, a Serra gaúcha oferece uma
infinidade de opções em aproximadamente 70 municípios que compõem a
região. Só de cantinas que produzem
vinho, são mais de 80, de pequenas
vinícolas familiares às empresas tradicionais da região.

Turismo rural
Famílias rurais que se dedicavam
antes apenas à produção agropecuária
têm aberto as portas de suas propriedades para receber visitantes, mostrar a
eles o dia a dia no campo e incrementar
a receita. “O turismo rural é uma boa
alternativa de renda para essas famílias
e tem ajudado o jovem a permanecer
no campo”, ressalta o técnico agrícola
do escritório municipal da Emater/RS-Ascar de Garibaldi, Vanderlei Cercato.
A família Vaccaro, de Garibaldi - município localizado a 110 km de Porto
Alegre e considerado o maior produtor

de champanha do Brasil -, foi uma
das que apostou no turismo rural. Em
2001, com a proposta de desenvolver
a atividade no município, foi criada a
Estrada do Sabor, roteiro turístico que
envolve, além dos Vaccaro, outras quatro famílias do interior de Garibaldi: as
de Jorge Mariani, Odete Bettú Lazzari,
Olir Brugalli e Vilmar Bettú. “Fizemos
uma pesquisa para ver quem gostaria
de receber turistas em sua propriedade
e também quem tinha o perfil para esse
tipo de trabalho”, explica Cercato.
É na comunidade de Santo Alexandre,
fundada pelos Vaccaro, que se situa a propriedade de 12 hectares da família, onde
são produzidas 300 toneladas de uva por
safra e elaborados 230 mil litros de vinhos
finos e de mesa. Quem recebe os turistas
no local é Natalina Sartori Vaccaro, uma
senhora simpática e bastante falante.
Ela conta que as principais opções aos
visitantes são as caminhadas e trilhas ecológicas, a gastronomia típica, o “Porão do
Nono” - local onde são guardados objetos
e ferramentas utilizados na lida do campo antigamente -, e a vinícola da família,
construída em 1953, além de piqueniques
sob a sombra das videiras. “Os turistas
gostam de tudo: visitar a horta, comer uva
nos parreirais, saber como fabricamos o
vinho e conhecer a nossa rotina”, elenca.
“A mesma cozinha onde preparo as
refeições para a minha família é usada
para fazer o almoço para os visitantes”
Natalina Sartori Vaccaro

Willian, à direita, de 21 anos, cursa Tecnologia em Viticultura e Enologia e ajuda na cantina da família Vaccaro
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O nono Augusto Francisco Vaccaro, de 80 anos, gosta de contar histórias para os visitantes

Família unida
A mão de obra na propriedade envolve toda a família. Os filhos Vinícius,
de 25 anos, formado em Administração
de Empresas, e Willian, de 21 anos,
que cursa Tecnologia em Viticultura e
Enologia no campus de Bento Gonçalves, do Instituto Federal Farroupilha,
estão envolvidos no trabalho na vinícola, enquanto Francisco Vaccaro Neto,
marido de Natalina, responsabiliza-se
pelo trabalho nos parreirais e na horta.
“Até os nonos ajudam”, relata Natalina, referindo-se a Augusto Francisco
Vaccaro, de 80 anos, e Maria Lazzari
Vaccaro, de 77 anos, a quem cabe
manter vivos os hábitos, costumes e a
cultura dos imigrantes italianos, além
de encantar os turistas com as suas
histórias. “Os turistas gostam é de
conversar”, afirmou o nono Augusto,
enquanto limpava com uma enxada a
rua em frente à propriedade.
A propriedade recebe em torno
de 100 turistas por mês, que vêm de
diversas regiões do Estado e do país.
As visitas devem ser previamente agendadas. “É que temos outras atividades
também, além de receber os turistas.
Temos que cuidar da nossa família,
participar do coral e dos encontros na
comunidade e trabalhar na lavoura”,
justifica Natalina. “O que buscamos é
qualidade de vida para a família”, destaca o extensionista da Emater/RS-Ascar.
A Casa das Cinco Mulheres
Foi após ficar viúva, há 17 anos, que
Odete Betú Lazzari viu-se em uma difícil
situação: mesmo com a ajuda das quatro
filhas - à época com idades entre 23 e

8 anos -, não conseguiria dar conta da
produção de leite e de uva na propriedade de 13 hectares, localizada na Linha
São Jorge, interior de Garibaldi. “Ou
eu vendia, ou eu reorganizava”, relata
Odete, referindo-se às suas terras. Ela
resolveu, então, reorganizar, e passou a
fazer aquilo que sabia: refeições de seus
antepassados, ou seja, dos imigrantes
italianos que colonizaram a Serra gaúcha. “Eu não faço comida italiana, e sim
dos imigrantes, com os ingredientes que
eles encontraram quando aqui chegaram”, esclarece.
Este é o início da história do restaurante Osteria Della Colombina, que surgiu em 2001 e integra o roteiro Estrada
do Sabor. Localizado no porão da casa
onde Odete mora com a filha caçula

Raísa, de 25 anos, o local conserva o
chão batido e objetos antigos. Todas
as refeições servidas por Odete são
preparadas com ingredientes orgânicos
produzidos da propriedade, que possui
certificação da Rede Ecovida. Todas
as filhas de Odete envolvem-se nas
atividades da propriedade, que recebe
entre 200 e 300 visitantes por mês,
com o maior movimento concentrado
de janeiro a março, quando da colheita
da uva. Raísa formou-se em Turismo,
especializou-se em Viticultura e atualmente está cursando Administração
de Empresas. É ela quem cuida da
recepção dos turistas e da agenda de
visitas. Através do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec Copa), Raísa concluiu o
curso básico de inglês e deve começar
o nível intermediário em breve, com o
objetivo de melhor atender os turistas
estrangeiros que visitam a propriedade.
“Me viro no italiano, espanhol e inglês”,
afirma Raísa.
Rosângela, a primogênita, de 40
anos, é técnica agropecuária com especializações em embutidos e vitivinicultura, feitas na Itália. Ela é a responsável
pela produção de vinhos e destilados
e também participou de um curso do
Pronatec Copa, de sommelier. As outras
filhas, Raquel, de 38 anos, e Roselaine,
de 34 anos, não possuem profissões ligadas diretamente ao meio rural - gestão de
pessoas e pedagogia, respectivamente -,
mas sempre ajudam nas atividades da
propriedade, principalmente aos finais
de semana. “Todas elas tiveram que
trabalhar desde pequenas. Cada pedacinho dessa propriedade tem o trabalho
de mãos femininas”, afirma Odete.

Odete Bettú Lazzari transformou a sua propriedade em exemplo de turismo rural
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Tradição mantida
A colombina, que dá nome ao empreendimento, é uma pombinha feita
de massa de pão assada no forno à
lenha, tendo sementes de uva como
olhos e a palha de milho como ninho.
Odete explica que, antigamente, à
época da imigração italiana, as avós
utilizavam sobras de massa de pão
para fazer as colombinas e dar às
crianças. Essa tradição, hoje símbolo
do restaurante de Odete, foi repassada
por sua avó e sua mãe, que a ensinaram a elaborar a colombina. Além de
receberem a colombina em sinal de
gratidão pela visita, os visitantes têm
a oportunidade de aprender como se
faz a pombinha, através da Oficina
Mãos na Massa, e adquirir produtos
elaborados na agroindústria da família,
como geleias, compotas e conservas.
“Tivemos que pedir emprestados
pratos e talheres para servir as primeiras refeições”
Odete Bettú Lazzari
Voo alto da Colombina
De uma propriedade em decadência
a um empreendimento que recebe turistas de diversas regiões do Brasil e de
países como Chile, Argentina, Uruguai,
Itália, França e Austrália, o restaurante
Osteria Della Colombina é reconhecido
como um exemplo em turismo rural na
agricultura familiar, servindo de modelo
para agricultores de outros estados.
Tudo isso, segundo Odete, fruto de
muito trabalho e determinação.
“Tudo foi conquistado com muito
suor. Dormia-se pouco e se trabalhava
muito. Eu precisava vencer, encontrei
uma oportunidade e venci”
Odete Bettú Lazzari
O empreendimento integra ainda o
movimento Slow Food (ver box), que
valoriza a produção local, o uso de ingredientes frescos e a preservação da
cultura gastronômica local. “O pessoal
chega aqui e não tem hora para sair.
Não queremos um turismo de massa”,
explica Odete.
Com relação aos turistas que visitarão a sua propriedade durante a
realização da Copa do Mundo no Brasil,
Odete afirma que vai fazer de tudo para
atendê-los da melhor maneira possível.
Ao ser questionada para quem vai
torcer, Odete não hesita. “Gosto dos
italianos, mas vou torcer pelos brasileiros”, diz.

Uma das quatro filhas de Odete, Raísa, de 25 anos, qualificou-se para melhor receber os visitantes

Movimento Slow Food
O princípio básico do movimento é o direito ao prazer da alimentação,
utilizando produtos artesanais de qualidade especial, produzidos de forma
que respeite tanto o meio ambiente quanto as pessoas responsáveis pela
produção. O Slow Food opõe-se à tendência de padronização do alimento
no mundo e defende a necessidade de que os consumidores estejam bem
informados, tornando-se co-produtores. Os grupos locais do Slow Food
chamam-se Convivium e são responsáveis por articular relações com os produtores, fazer campanhas para proteger alimentos tradicionais, organizar
degustações e palestras e encorajar o uso de alimentos regionais. E o mais
importante: cultivar o gosto ao prazer e à qualidade de vida no dia a dia.
SERVIÇO
Família Vaccaro – Atende grupos de 6 a
45 pessoas, com agendamento (54) 3464-7888, (54) 3459-1128 e
vaccaro@estradadosabor.com.br
Osteria Della Colombina – Recebe
grupos de 8 a 35 pessoas –
(54) 3464-7755 / (54) 9121-1040 e
colombina@estradadosabor.com.br
Outros empreendimentos:
Família Jorge Mariani: Passeio pelos
parreirais, colheita da uva orgânica, aula
sobre Agroecologia, resgate cultural e
degustação de vinhos e sucos orgânicos.
As visitas devem ser agendadas –
(54) 9999-9752, (54) 9177-3688 e
lacantineta@terra.com.br
Família Olir Brugalli: Acompanhar o
processo de produção de produtos típicos
da gastronomia italiana: salames, copas
e presunto parma, com degustação e
resgate histórico-cultural. É necessário
agendar as visitas – (54) 3464-1380 e
samucabrugalli@hotmail.com
Vilmar Bettú: Turismo enológico e resgate
histórico-cultural. As visitas devem ser
agendadas.
(54) 3462-6807 e vilmarbettu@gmail.com

Turismo na
Serra Gaúcha
www.estradadosabor.com.br
www.serragaucha.com
www.caminhosdepedra.org.br
www.valedosvinhedos.com.br
www.rotacamposdecimadaserra.com.br

Acesse conteúdo exclusivo
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Turismo Rural no RS: ainda incipiente,
mas de grande potencial
Começou a Copa do Mundo no Brasil e aqui em
Porto Alegre está prevista uma programação especial para a rota dos Caminhos Rurais. A cidade – que
tem a segunda maior área rural das capitais dos
estados – é uma das poucas do país que oferece
turismo rural muito próximo à área urbana. Durante
o Mundial, serão mostrados os atrativos e serviços
de pequenas propriedades que formam a rota.
Mesmo com opções de passeios diferenciados
neste período de grande visitação de estrangeiros ao
país, o Turismo Rural ainda é muito insipiente no Estado, mas de grande potencial. Ele representa mais
uma fonte de renda (não única) para a propriedade
dos pequenos agricultores.
O Turismo Rural e também ecológico articula
várias situações: a beleza cênica do espaço rural e
toda a questão ecológica, meio ambiente; a possibilidade da participação e aprendizagem das pessoas
de como é o cotidiano da vida no campo e a produção de alimentos; além de todo um resgate cultural
e histórico da gastronomia típica das diversas etnias
que povoaram nosso Estado.
Diferentemente do tradicional turismo de litoral,
com o agito das praias movimentadas, o espírito do

Turismo Rural é a tranquilidade. É uma
ótima opção para quem quer sair da rotina, “fugir” da vida corrida e agitada dos
grandes centros, em busca de descanso
e uma relação harmônica entre o homem
e o meio ambiente.
Mas para um maior desenvolvimento do Turismo
Rural, é necessário investimentos em infraestrutura, qualificação e capacitação de profissionais em
turismo receptivo, além do oferecimento de atividades de esporte e lazer relacionadas aos animais
comumente encontrados no campo, para uma maior
integração dos turistas com essa realidade. O Ministério do Turismo e a Secretaria Estadual do Turismo
são responsáveis - em âmbito nacional e estadual,
respectivamente - a tratar de todas essas questões.
Aqui no Estado, há uma lei específica que institui
a Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural.
O estímulo ao Turismo Rural no Estado também é
papel do trabalho de extensão rural executado pela
Emater/RS-Ascar nas propriedades dos agricultores
familiares gaúchos.
Lino De David
Presidente da Emater/RS e superintendente geral da Ascar

NOTAS
Mais de R$ 2 bilhões para a
Agricultura Familiar

RS ganhará
biofábrica

Nova edição da Revista Agroecologia
e Desenvolvimento Rural Sustentável

No Ano Internacional da Agricultura
Familiar, foi lançado no dia 9 de junho, no
Centro de Formação de Agricultores da
Emater/RS-Ascar, em Canguçu, o Plano Safra Estadual 2014/2015. Com 66 medidas
de apoio à agricultura, a quarta edição do
Plano prevê R$ 2,74 bilhões em operações
de investimento, custeio e comercialização.
Na ocasião, os governos estadual e federal
também assinaram convênios, com duração
de três anos, que garantem Assistência
Técnica e Extensão Rural a mais de quatro
mil famílias no Estado, com investimentos
previstos de R$ 20 milhões. Na primeira
edição, no Plano 2011/2012, havia 21 medidas e recurso financeiro de R$ 1,1 bilhão.

No dia 11 de junho, o presidente da
Emater/RS, Lino De David, e o chefe-geral
da Embrapa Milho e Sorgo, Antônio Álvaro
Corsetti Purcino, assinaram um acordo de
cooperação técnica entre as duas instituições para a instalação de uma biofábrica
no Rio Grande do Sul, cuja inauguração
deve ocorrer no mês de agosto. A biofábrica - que vai funcionar no Centro de
Formação de Agricultores da Emater/RS-Ascar, em Montenegro - produzirá vespas
Trichogramma para serem utilizadas no
controle biológico de várias espécies de
lagartas que atacam culturas de grãos e
hortaliças.

Durante evento em comemoração aos
59 anos da Ascar, ocorrido no início do
mês de junho, em Porto Alegre, a Emater/
RS-Ascar divulgou mais uma edição da
Revista Agroecologia e Desenvolvimento
Rural Sustentável, disponível agora no
link http://migre.me/jLCVc. Entre os
destaques, entrevista com Eduardo Sevilla Guzmán, que fala sobre os aspectos
social, político e cultural da Agroecologia;
artigos sobre as relações de gênero na
agricultura e o processo de erosão do solo
na agricultura familiar, e a coluna Dica
Agroecológica, sobre biomineralização
animal.
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