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Monte Belo intensifica
apoio ao turismo
“Vieni Vivere la Vita
Festival” convida
para o turismo de
experiência em
Monte Belo do Sul.
Projeto visa promover
empreendimentos
locais e a cultura
típica. Página 3
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Prefeitura promove
Campanha de Vacinação
Nos meses de outubro e novembro a Prefeitura de Monte Belo do
Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de
Monte Belo do Sul, promove a Campanha de Vacinação para pessoas
adultas. A mobilização ocorrerá em cinco dias e será dividida entre as
comunidades do município. Os moradores da sede poderão atualizar
suas vacinas em qualquer um dos dias.
VACINA

PROTEGE CONTRA IDADE

dT

Difteria e tétano

Todas as idades

Tríplice Viral

Sarampo, Caxumba
e Rubéola

Até os 49 anos

Hepatite B

Hepatite B

Todas as idades

Febre
amarela

Febre amarela

Todas as idades. A
partir dos 60 anos
com atestado
médico

ABS-RS promove masterclass
sobre espumantes rosés
Aula acontece no dia 31, no Bem Vino Espaço Gourmet, em Bento Gonçalves

Os espumantes rosés estão
entre os vinhos mais belos e versáteis do mundo. Além de possuir
cores, aromas e sabores incríveis,
têm estilos que possibilitam ótimas opções para harmonização
com diferentes pratos gastronômicos. Nessa masterclass da ABS
-RS, será possível entender mais
as diferentes possibilidades de
combinações entre os borbulhantes rosés e diferentes comidas. A

programação acontece no dia 31,
a partir das 19h30min, no Bem
Vino Espaço Gourmet, Rua Marquês de Souza, 188, em Bento
Gonçalves.
A programação conta com
aula teórica e prática sobre os
diferentes estilos de espumantes
rosés, envolvendo métodos de
produção, uvas mais utilizadas,
dicas para escolher os melhores
produtos para cada ocasião e ti-

pos de harmonizações. Durante a
atividade serão servidos diferentes
estilos de espumantes harmonizados com mini-porções gastronômicas.
Será conferido certificado
aos participantes. O investimento para sócios ABS-RS é de RS
60,00 e para público geral custa
R$ 120,00. Mais informações:
contato@absrs.com.br ou 54
99972 0130.
Foto: Arquivo.DOC

A Secretaria Municipal de Saúde estarpa realizando dias
específicos de mobilização, conforme tabela:

DIA

COMUNIDADES

31 de Outubro
(quarta-feira)

- Colussi
- São José
- Nossa Senhora das Graças

07 de Novembro
(quarta-feira)

- Nossa Senhora de Fátima
- São Marcos
- Nossa Senhora do Rosário

13 de Novembro
(terça-feira)

- Santa Bárbara
- Nossa Senhora da Saúde
- Santa Rita

21 de Novembro
(quarta-feira)

- Santo Isidoro
- Santo Antônio
- São Miguel

Espumantes rosés estão entre os vinhos mais belos e versáteis

Festival do Chopp em Santo Isidoro
Acontece no sábado, dia 10 de novembro, o 20º Festival do Chopp em Monte Belo do Sul, na Sociedade Cruzeiro, em Santo Isidoro. Serão diversos tipos de chopp e
comida para os convidados a noite inteira. A banda Alma
Nova irá animar o festival.
Os ingressos custam R$ 190,00 para casal e R$ 95,00
individual. Cada ingresso dá direito a duas canecas.
No Open Bar: chopp claro Brahma, chopp escuro
Brahma, refrigerante e água.
No Open Food: frango, salsichão, salame, queijo,
azeitona, pepino, grostoli, batata ondulada, cuca e pão.
Mais informações e ingressos podem ser obtidos
com: (54) 99979-4223 - Joarez, (54) 99965-7708 - Carlos,
(54) 99194-8100 - Luciano, (54) 99993-5311 - Rogério.
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“Vieni Vivere la Vita Festival” convida para o
turismo de experiência em Monte Belo do Sul
Projeto encampado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo visa promover empreendimentos
locais e o município como um todo, com valorização da cultura típica
O turismo é uma forma eficiente e cada
vez mais rentável de desenvolvimento econômico, social e cultural de uma localidade. É
uma maneira de explorar as potencialidades
e contribuir para a valorização da comunidade local. Dessa forma, investir em ações que
promovam destinos turísticos é uma aposta
certeira de quem deseja crescer – motivo pelo
qual Monte Belo do Sul inovou ao agregar
o conceito de turismo de experiência com o
projeto ‘Vieni Vivere la Vita’.
Após a elaboração de um plano de promoção turística – que contempla inúmeras
ações voltadas ao desenvolvimento dos empreendimentos locais e do município como
um todo, um evento sela o resultado do trabalho realizado. No dia 17 de novembro,
Monte Belo promove o ‘Vieni Vivere la Vita
Festival’. Em frente à Praça Matriz da cidade,
o público poderá vivenciar o prazer de um
evento típico de cidade pequena, acolhedor,
genuíno, descontraído e com um charme italiano presente na decoração e na música. Os
produtos montebelenses - como artesanato,
artes e agroindústria, a boa gastronomia, os
vinhos e espumantes e shows de artistas locais
e estaduais convidam o público a experenciar
o que de mais singelo há na localidade: a tranquilidade, a cultura, as belezas naturais e as
tradições oriundas da colonização italiana.
Encampado pela Secretaria de Cultura
e Turismo de Monte Belo do Sul, o evento
ocorrerá durante todo o dia 17, com início
às 11h e término às 23h. No total, serão 20
empreendimentos expondo as especialidades
produzidas no município em bancas espalhadas pela Praça Padre José Ferlin – onde também acontecem as apresentações artísticas. O
lançamento oficial da marca turística e a apresentação das ações desenvolvidas pela iniciativa serão às 20h. O evento é gratuito e aberto à
comunidade. Mais informações pela fanpage
ou Instragram do projeto Visite Monte Belo.

Foto: John Arlington

Cenários de Monte Belo do Sul

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DIA 17 DE NOVEMBRO
11h

Abertura

19h

Show Italiano Ragazzi Dei Monti

11h30

Show Cris Marques e Ferrugem e Grupo Acordes

20h

12h45

Show Pianista Rodrigo Soltton

14h15

Show Banda Real Envido

Lançamento do Produto Turístico ‘Vieni
Vivere la Vita’ e apresentação do Coral
Infanto-Juvenil Alegria de Cantar

15h30

Show Acustic Rock Maicon & Pontel

21h

Show Renato Borghetti

16h45

Show Danças Italianas “Ballo D’Italia”

22h30

Show Garotos da Rua

17h30

Show Italiano Juliano Oli

*Durante o dia também estarão disponíveis
brinquedos infláveis para as crianças

4

Ano IV - Nº 36 - Outubro/2018 - Monte Belo do Sul/RS

Salário-maternidade: benefício
pago no nascimento de filho ou
de adoção de criança

Validado o novo Zoneamento Agrícola de
Risco Climático da uva para o RS e SC
Foto: Marlove Perin

Como referido no título do
artigo, o salário-maternidade é
um benefício pago aos segurados do INSS no caso de nascimento de filho ou de adoção
de criança.
Caso o fato gerador do benefício for o parto e a segurada
for empregada, pode solicitar o
benefício diretamente na empresa onde trabalha, a partir de
28 dias antes do parto, munida
de atestado médico ou certidão de nascimento ou de natimorto. Sim, mesmo que o bebê
morra, ou em caso de aborto –
desde que não criminoso, o benefício é devido.
Para os demais beneficiários, o requerimento deve ser
feito diretamente no INSS, por
telefone (135) ou mesmo pela
internet (www.inss.gov.br). As seguradas especiais – agricultoras
– também têm direito ao benefício, assim como contribuintes individuais, segurados facultativos
e até as desempregadas, desde que cumpridos os requisitos
para tanto.
Em caso de adoção, o direito ao benefício surge com a
adoção propriamente dita ou
a partir da guarda para fins de
adoção. Para os casos de aborto, a partir do fato, sendo necessário atestado médico comprovando a situação.
Para ter direito ao salário
-maternidade, o cidadão deve
atender aos seguintes requisitos na data do parto, aborto
ou adoção: carência (meses
trabalhados) - 10 meses para o
contribuinte individual, facultativo e segurado especial. É isento
de carência o segurado empregado, empregado doméstico e
trabalhador avulso, desde que
estejam em atividade na data
do afastamento, parto, adoção
ou guarda com a mesma finalidade. Para os desempregados,
é necessário comprovar a qualidade de segurado do INSS e,
conforme o caso, cumprir a carência de 10 meses trabalhados.
Caso tenha perdido a qualidade de segurado, deverá cumprir a metade da carência de
10 meses antes do parto/evento
gerador do benefício ou, dependendo da data do fato, um
terço da carência.
O salário-maternidade, via
de regra, tem a duração de 120
dias. A exceção é para os casos
de aborto espontâneo ou pre-

visto em lei, quando o benefício
tem duração de 14 dias.
O valor do benefício também é variável: salário mínimo
no caso de segurados especiais, a última remuneração no
caso de trabalhadores avulsos
ou empregados, a média dos
últimos 12 meses para os contribuintes individuais, facultativos
e desempregados. No caso dos
domésticos, o valor do benefício corresponderá ao seu último
salário de contribuição.
Em situação de adoção ou
parto de mais de uma criança,
o segurado terá direito somente ao pagamento de um salário-maternidade. No caso de
empregos concomitantes, ou
atividade simultânea, o segurado fará jus ao salário-maternidade relativo a cada emprego
ou atividade. Outra informação
relevante é que o benefício não
pode ser acumulado com outro, como, por exemplo, auxíliodoença ou aposentadoria por
invalidez. O salário-maternidade
também pode ser pago para
segurado do sexo masculino,
nos casos de adoção e guarda.
Também há garantia, no caso
de falecimento do segurado
que tinha direito ao recebimento do salário-maternidade, o
pagamento do benefício para
o cônjuge ou companheiro sobrevivente.
Esse é um benefício comum
e seu conhecimento é bastante
difundido, mas cada caso possui particularidades e, havendo
negativa do INSS, deve ser feita
a análise da viabilidade de ingressar com uma ação judicial
para a garantia desse direito,
visto que muitos requisitos podem ser flexibilizados pelo Judiciário.

Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584

Estão sendo considerados três tipos de solos, cinco tipos de cultivares e a segmentação por
municípios, considerando as variáveis climatológicas

A proposta do novo Zoneamento Agrícola de Risco Climático para uva (ZARC Uva) para os
estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina foi validada pelo
setor produtivo durante reunião
técnica na Embrapa Uva e Vinho
no dia 18 de outubro. A nova versão irá contemplar todos os municípios dos estados, com exceção
dos localizados na região litorânea, devido às condições de elevada umidade e favorabilidade para
incidência de doenças fúngicas.
As primeiras portarias do
ZARC Uva, publicadas para a safra 2005/2006, abrangiam os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Bahia e Pernambuco, com critérios específicos para cada estado.
Já a nova versão do ZARC Uva,
que deverá ser publicada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (Mapa) até o final
do ano, desenvolvida pela Embrapa, unificou os critérios apresentados. “A partir das diferentes
variáveis, foram considerados
como principais riscos climáticos
as ocorrências de geadas e secas,

padronizando assim, os índices
climáticos para todo o Brasil”,
sintetizou Marco Antônio Fonseca Conceição, coordenador do
ZARC Uva e pesquisador da Embrapa Uva e Vinho.
Na sua avaliação, os critérios
e as variáveis utilizadas atualmente para essa unificação exigiram
uma simplificação para abranger
o território nacional, com especificidades para cada região, que
serão detalhadas na nota técnica
que irá acompanhar a Portaria.
Estão sendo considerados três tipos solos, cinco tipos de cultivares
(variando de precoces a tardias) e
a segmentação por municípios,
considerando as variáveis climatológicas. “No futuro, acreditamos
que as propriedades possam ser
georreferenciadas e, dessa forma,
seja possível calcular o risco específico para cada local”, detalhou
Conceição, que contou com a
participação da pesquisadora Maria Emília Borges Alves na força
tarefa para a implementação do
ZARC Uva.
O Zoneamento Agrícola de
Risco Climático é um instrumen-

to de política agrícola e gestão de
riscos na agricultura. O estudo
é elaborado com o objetivo de
quantificar os riscos relacionados
aos fenômenos climáticos adversos que podem ocasionar perdas
na produção.
São analisados os parâmetros
de clima, solo e ciclos de cultivares, a partir de uma metodologia
validada pela Embrapa e adotada
pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
O ZARC foi publicado pela
primeira vez na safra de 1996 para
a cultura do trigo. Atualmente,
os estudos de Zoneamentos do
Mapa já contemplam 25 Unidades da Federação e mais de 40
culturas divididas entre espécies
de ciclo anual e permanente, além
do ZARC para o consórcio de milho com braquiária.
Atualmente, a tecnologia é
uma das mais importantes ferramentas utilizadas pelos sistemas
bancário e securitário para concessão de créditos e avaliação de
seguro rural, incluindo o Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro).
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Sicoob Vale do Vinho abre mais
uma agência em Bento Gonçalves
Localizada no bairro Botafogo, agência possui um moderno e amplo espaço para atender a comunidade
O Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Vale do Vinho inaugurou, na
terça-feira, 16, mais uma agência
em Bento Gonçalves, na rua Fortaleza 510, bairro Botafogo. Na
Serra Gaúcha, o Sicoob Vale do
Vinho já conta com sete agências
nas cidades de Bento Gonçalves,
Farroupilha, Caxias do Sul e Flores da Cunha.
A solenidade de inauguração
contou com a presença do presidente do Sicoob Vale do Vinho,
Luiz Vicente Suzin, diretor Operacional, Vilson José Guzi, diretor de Expansão da cooperativa,
Daud Ibraim Kalil, do gerente da
unidade Roger Rissi Barbieri, de
gerentes de outras unidades, autoridades locais, clientes e funcionários. A unidade possui moderno e
amplo espaço e conta com atendimento de produtos e serviços
completo ao associado.
O diretor Daud Ibraim Kalil informa que, além da agência
inaugurada em Bento Gonçalves
no dia 16, mais uma agência foi
inaugurada, no dia 15 de outubro,
em Caxias do Sul. Daud lembra
que o Sicoob Vale do Vinho foi
fundado em 26 de outubro de
1988 e celebra neste mês 30 anos
de fundação em franca expansão.
O Sicoob é o maior sistema

Equipe Sicoob

de Cooperativas de Crédito do
Brasil, com mais de 4 milhões
de associados, presente em 26
estados da federação e no Distrito Federal, com 16 centrais, mais
de 2500 pontos de atendimento.
Daud destaca que o cooperativismo de crédito é alicerçado em
um sistema moderno, sustentável,
democrático e justo, no qual as
taxas de juros são mais atrativas,
com distribuição dos resultados e
o poder de decisão nas mãos dos
associados. Tudo com um atendimento mais humanizado. É como
um banco, com todos os produtos
e serviços bancários como conta
corrente, crédito, investimento,
cartões, previdência, consórcio,
seguros, cobrança bancária e adquirência de meios eletrônicos de
pagamento. Mas não se trata de
um banco e sim de uma cooperativa de crédito.
A agência atende ao público
de segunda a sexta-feira, das 11h
às 16h. Já as salas de autoatendimento funcionam diariamente,
das 6h às 22h. Nos caixas eletrônicos, os clientes podem realizar
operações bancárias como saque,
pagamento de contas com código de barras, transferência de
valores, entre outros serviços. Os
telefones para atendimento: (54)
3453.4799 e 3453.2547.

Fotos: Marlove Perin
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Reunião do Parlamento Regional
debate sobre Segurança Pública
Em reunião do Parlamento Regional
da Serra Gaúcha ficou determinado que
será encaminhado um documento ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul com
a solicitação, entre outras, de permanência
de policiais militares recém-formados para
atuarem nos municípios da Serra Gaúcha.
O encontro ocorreu na tarde da terça-feira
(23), na sede da Câmara de Vereadores de
Nova Roma do Sul.
A decisão foi tomada pelos presidentes dos Legislativos que estavam presentes
na reunião com o chefe do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO Serra),
coronel Ricardo Fraga Cardoso e comandantes dos batalhões e grupos rodoviários
de toda a região.
Na ocasião, o comandante relatou que
pelo menos 90 policiais irão iniciar o curso
com duração de oito meses para formação
na área, tendo a possibilidade de alguns
permanecerem na Serra Gaúcha. No Rio
Grande do Sul, serão 2 mil novos brigadianos frequentando o curso. Com base nesta informação, o presidente do Legislativo
bento-gonçalvense e do Parlamento, Moi-

Foto: Divulgação

Reunião do Parlamento Regional foi realizada em Nova Roma do Sul. Monte
Belo do Sul foi representada pelo presidente do Legislativo, Onecimo Pauletti

sés Scussel Neto (PSDB) juntamente com
o vereador de Caxias do Sul, Velocino Uez
(PDT), sugeriram que ao final do período
eleitoral, um documento seja enviado ao
Executivo Estadual para que seja dada uma

atenção maior à Serra Gaúcha, na questão
de permanência dos brigadianos na região.
Todos os parlamentares apoiaram a ideia.
Fraga ainda apresentou dados percentuais de homicídios, sendo 66 municípios

em que o CRPO Serra atua, com 223 mortes violentas. Deste total, 68% relacionados diretamente com o tráfico de drogas.
“Apesar da defasagem de 50% no número
de servidores da Brigada, o trabalho da corporação continua sendo feito da melhor
forma possível. Mas existe a necessidade
de mudanças na legislação penal urgente”,
disse. Essas informações levaram ao Parlamento decidir encaminhar um manifesto à
Presidência da República e ao Congresso
sobre o assunto da legislação penal.
Outro tema abordado foi o cercamento eletrônico, que consiste num sistema de
câmeras que faz a leitura das placas dos
veículos que cruzam pelos acessos dos municípios. A maioria das cidades que participam do Parlamento possuem câmeras de
segurança, por meio de Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável
da Serra Gaúcha (Cisga), porém ainda em
fases de implantação. Segundo a Brigada
Militar, é preciso investir em sistemas de
videomonitoramento.
O próximo encontro será na Câmara
de Nova Bassano, no dia 14 de novembro.
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Família de Santa Tereza produz
morangos sem agrotóxicos
Para produzir morangos o ano inteiro, a família Nunes é responsável por cuidar de 8 mil pés da fruta
Há dois anos, na comunidade
Santa Tecla, em Santa Tereza, o
produtor Pedro Nunes resolveu
apostar no cultivo de morangos.
Na época, plantou 8 mil pés da
fruta, das variedades San Andréas
e Albion, em uma área de dois
hectares de sua propriedade.
Com produção e trabalho
para o ano todo, a família de Pedro conseguiu realizar o sonho de
deixar a cidade e voltar para a vida
calma do campo.
De olho no crescente mercado dos orgânicos e pensando em
produzir frutas mais saudáveis e
que não ofereçam riscos à saúde,
o agricultor reuniu forças com a
esposa Iriam Nunes, 48 anos e o
filho Mateus, 21 anos, para dar
início à produção de morangos
orgânicos. A produção de orgânicos contou também com o apoio
da Secretaria de Agricultura de
Santa Tereza, através do secretário Ernani Michelon e da Emater,
através do técnico agrícola Aldacir
H. Pancotto.

Fotos: Marlove Perin

Para começar a produção em
sua propriedade, Pedro se reuniu com Ernani e Pancotto para
visitarem outras plantações da
fruta. O objetivo era colher mais
informações e experiências com
outros produtores. Andando por
Feliz, Farroupilha, Caxias do Sul,
Coronel Pilar, entre outros locais,
foi possível construir uma base de
informações para começar a sua
própria produção.

Percorrendo um longo
caminho até chegar aos
morangos
Empresário há 20 anos em
Bento Gonçalves, Pedro já era
agricultor antes de virar empresário, cultivando soja. Depois de
vender a empresa e comprar um
terreno de 14 hectares na região,
começou a voltar a suas raízes.
Começando com laranjas, o produtor apostou também, mais à
frente, no cultivo de pimentões.
O cultivo durou pouco pois, de-

Pedro Nunes, a esposa Iriam e o filho Mateus, com o Técnico Agrícola da Emater,
Aldacir Pancotto e o secretário de Agricultura de Santa Tereza, Ernani Michelon

vido a um temporal, Pedro acabou perdendo toda sua produção
e o local onde eram produzidas.
Com muito incentivo de Ernani
Michelon, Aldacir Pancotto e Gil-

nei Fiori, prefeito do município,
o produtor reuniu forças para começar mais uma vez do zero, mas
desta vez com morangos.
A plantação começou tímida,

como uma forma de teste e aprendizado, com apenas duas estufas e
600 pés da fruta. Hoje, o produtor
já conta com 8 mil pés e sua meta
é chegar aos 25 mil pés.

Produção de morangos orgânicos cresce na Serra Gaúcha
Nos últimos cinco anos, só na
Serra Gaúcha, a produção de morangos orgânicos cresceu cerca de
300%, sendo 40 mil toneladas da
fruta por ano. Hoje, existem cerca
de 25 produtores cadastrados junto a Rede Ecovida de Certificação
e as perspectivas de crescimento
para essa cultura são boas.
Com o alto apelo comercial
e o crescimento do orgânico no
mercado, a estimativa de produção para os próximos anos é de
pelo menos 100 mil toneladas da
fruta. Outro ponto positivo que
influencia na produção é o preço,
que quase não varia, ou seja, o valor consegue manter-se o mesmo
durante o ano. O preço pago pela
fruta através da produção convencional acaba sofrendo variações
no decorrer da safra.
Comparando custos
Para iniciar a produção de
morangos orgânicos, é necessário
um investimento relativamente
mais alto. O valor investido pode
ser compensando com o retorno
financeiro, que é mais significa-

tivo, além da menor
concorrência.
O alto valor se dá
devido à cobertura, os
substratos e as mudas.
Mesmo com os custos
altos, a instalação da
produção acaba saindo pelo mesmo valor
da produção convencional. Os gastos de
produção também são
inferiores, já que a despesa com
insumos é muito menor, pois
tudo que o produtor precisa poderá ser feito diretamente em sua
propriedade.
Mudas e plantação
As mudas de morangueiro
podem ser compradas diretamente de um viveiro certificado ou
produzidas na própria propriedade. Se o produtor optar por
produzir suas próprias mudas, é
preciso que esse procedimento
seja feito após a colheita, com o
plantio das matrizes. Elas não poderão ser feitas a partir das plantas
que estão no lote de produção de

frutas, pois estarão com o seu estado fitossanitário comprometido.
Outro ponto a ser observado
na “produção caseira” das mudas
é o espaçamento e a quantidade
de matrizes, que variam da regra
para a produção de frutos.
Realizando o plantio
Para a produção de frutos, a
planta precisa ter o seu florescimento estimulado, e isso só ocorre sob condições de dias curtos
e temperaturas amenas ou baixas (meses de fevereiro e maio).
A quantidade e o espaçamento
também precisam ser respeitados

para que a produção vingue,
por isso o recomendando é
utilizar de 65 a 80 mil mudas
por hectare. Os espaçamentos
também são outra etapa importante, sendo os mais utilizados
são o 30 x 30 cm, 30 x 35 cm,
35 x 35 cm e 40 x 30 cm. As
plantas devem ficar dispostas
em plantios quadrados ou em
quincôncio, formando um grupo de cinco pés de morangueiro. O espaçamento deve variar
também conforme o tamanho da
fruta, sendo menor para as unidades menores e maiores para as de
maior porte.
Nos canteiros, o produtor
precisará distribuir as mudas em
duas ou quatro fileiras, levandose em conta o vigor do cultivar e
a umidade do local. A irrigação
do solo, bem como o seu preparo, também deve ser levados em
conta. O mato, que crescerá junto
à muda, precisará ser controlado
manualmente.
Pragas e doenças
Uma das doenças mais preo-

cupantes é a chamada vermelhão
do morangueiro, que têm destruído plantações em diversas regiões
do país. As manchas fúngicas também são um problema comum
dos morangueiros, porém podem
ser controlados ou evitados quando realizado um manejo cultural
adequado das plantas e canteiros.
Dentre os manejos culturais,
pode-se destacar:
- A utilização de cultivares resistentes.
- Eliminar folhas doentes.
- Eliminar restos de folhas doentes caídas no solo ou substrato.
- Usar sistema de rotação de
culturas, introduzindo na área, depois do morango, outras culturas
que possam dispensar a irrigação,
como por exemplo, milho, mandioca, batata-doce.
- Utilizar mudas sadias e provenientes de locais conhecidos.
- Diminuir a dispersão dos
fungos, protegendo do respingo
de gotas de água.
- Manter sempre as plantas
arejadas e evitar locais muito sombreados e úmidos.

8

Ano IV - Nº 36 - Outubro/2018 - Monte Belo do Sul/RS

Ações na Semana da Alimentação na Serra
O município de Monte Belo
do Sul promoveu na terça-feira,
16, o Dia de Campo segurança
no trabalho, alimentação saudável e tecnologias de produção
na viticultura, no salão da comunidade Santo Antônio, 100 da
Leopoldina. Pela manhã, houve
palestras sobre segurança na operação de equipamentos agrícolas
e alimentação saudável e, à tarde,
estações de práticas agrícolas na
propriedade de Oscar Francisco
Bruschi, onde foram abordados
o manejo do solo e da água e as
plantas de cobertura, amostragem
representativa de solo para análise
e armazenagem e manejo na propriedade.
O evento culminou com a Semana da Alimentação. A Emater/
RS-Ascar, juntamente com entidades parceiras, promoveu diversas
ações na região da Serra Gaúcha,
abordando questões relacionadas
ao direito e acesso das pessoas a
uma alimentação saudável.
Entre as atividades que se
destacaram, em Garibaldi aconteceu, no dia 18, o 4º Encontro Intermunicipal em Comemoração
ao Dia Mundial da Alimentação.

O objetivo foi levar informações
para a valorização e o fortalecimento da alimentação saudável
e resgatar a cultura alimentar dos
agricultores familiares e comunidades de Garibaldi, Coronel Pilar
e Boa Vista do Sul.
Na oportunidade, os presentes participaram de uma palestra
com o italiano Alberto Bufano,
profissional renomado e com vasto currículo e conhecimento na
área de alimentação saudável. A
palestra abordou o tema sobre a
importância de uma alimentação
saudável e natural e os efeitos
sobre a saúde. Também foi apresentado o resultado dos trabalhos
anuais de preparação para o encontro, a Mostra de Receitas Intermunicipais, com comercialização de produtos e artesanato.
Em Carlos Barbosa, no dia
16, aconteceu o Dia de Campo
sobre Alimentação e Saúde. O
evento contou com estações sobre relógio do corpo humano,
fundamentado no uso de plantas
medicinais e funcionamento dos
órgãos, Plantas Alimentícias Não
Convencionais (Pancs) e produção orgânica.

Foto: Marlove Perin

Dia de Campo
”segurança no
trabalho, alimentação
saudável e tecnologias
de produção
na viticultura”,
desenvolvida em Monte
Belo do Sul, com o
engenheiro agrônomo
da Emater/RS-Ascar
João Becker

