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Qualificação de profissionais
para Turismo Rural

Divulgação

ENCARTE

ESPECIAL

O programa qualificará 13 empreendedores de turismo, 
dividido em módulos que abordam conhecimentos sobre 
potencialidade e oportunidade de negócios turísticos no 
meio rural. Página 3
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Monte Belo do Sul 
contemplado com uma
retroescavadeira

Divulgação do Guia Turístico 
prevista para o final do ano

Monte Belo foi contemplado com uma retroescavadeira 
gabinada, tração 4×4, turbinada

Divulgação

O prefeito Adenir José Dallé 
(PMDB) participou na sexta-feira, 
08 de junho, da solenidade de en-
trega de 576 máquinas e equipa-
mentos agrícolas para 336 municí-
pios. O evento ocorreu em frente 
ao Pavilhão Internacional do Par-
que de Exposições Assis Brasil, 
em Esteio e contou com presença 
do Ministro-Chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, do Ministro-Chefe 
da Secretaria de Governo, Carlos 
Marun, do governador José Ivo 
Sartori, Senadores, Deputados 
Federais, Secretários e Deputados 
Estaduais.

Monte Belo do Sul foi con-
templado com uma retroesca-
vadeira gabinada, tração 4×4, 
turbinada que será utilizada na 
secretaria de agricultura para o 
fortalecimento do setor primário 
do Município.

Participaram ainda do evento 
de entrega o Presidente da Câ-
mara de Vereadores, Onecimo 
Pauleti (PMDB), o Vice-Prefeito, 
Jorge Benvenutti (PMDB) o Ve-
reador Lademir Moro (PMDB), 
o Secretário Municipal de Obras 
e Viação, Sidnei Somenzi, e Oli-
ces Bruschi.

Na noite da segunda-feira 
(25) no Auditório da Unidade 
Básica de Saúde, a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo 
de Monte Belo do Sul se reuniu 
com os empreendedores do Mu-
nicípio, a fim de tratar sobre a 
elaboração do Guia Turístico. Na 
oportunidade, estiveram presen-
tes a Relações Públicas Amanda 

Divulgação

Empreendedores de Monte Belo do Sul reuniram-se com a Secretaria de Cultura e Turismo

Peçanha Pamplona, da Pamplo-
na Studio e Circle Lab, empresa 
que está auxiliando no Projeto de 
Identidade Visual do Turismo, e 
a Consultora Ivane Fávero. 

No encontro, foram discuti-
das informações sobre a estrutura 
do Guia Turístico, processo de 
criação e desenvolvimento, parti-
cipação dos empreendimentos e 

futuras etapas que consagram o 
Projeto de Desenvolvimento Tu-
rístico de Monte Belo do Sul. A 
divulgação do Guia Turístico está 
prevista para o final deste ano.

“A Administração Municipal 
vem se empenhando ao máxi-
mo para poder fazer com que o 
turismo se desenvolva de forma 
ordenada. Da mesma forma, vem 
incentivando os empreendedores 
a participar do processo. O guia 
é uma das ações que vem sendo 
trabalhadas no processo e que 
juntamente com a criação da lo-
gomarca, o site e a sinalização, 
serão o diferencial na divulgação 
de nossas potencialidades. Para 
tanto, é importante a participação 
de todos os que têm interesse de 
trabalhar o turismo, pois ele se 
constrói com a força da iniciativa 
privada e Poder Público, cami-
nhando numa única direção”, ex-
plica Alvaro Manzoni, Secretário 
de Turismo.
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Prévia da divisão do ICMS aponta 
crescimento de Monte Belo do Sul

Marlove Perin
A Receita Estadual divul-

gou a prévia da distribuição de 
arrecadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) para 2019. Na rela-
ção, Monte Belo do Sul aparece 
com variação positiva no Índice 
de Participação dos Municípios 
(IPM), de 2018 para 2019, com 
crescimento de 8,5%, ocupando 
a segunda posição em tabela que 
mensura o índice de todos os mu-
nicípios da região da AMESNE 
(atrás apenas do município de 
Carlos Barbosa, em um total de 
35 municípios).

Em 2017, o ICMS represen-

Teve início em Monte Belo 
do Sul o Programa de Turismo 
Rural do SENAR em parceria 
com Sindicato Rural da Serra 
Gaúcha e Prefeitura Municipal. 
Realizado pela instrutora Gladis 
Pippi, o curso tem por objetivo 
identificar e implantar negócios 
de turismo rural, tem um total de 
09 módulos.

O programa é dividido em 
módulos que abordam conheci-
mentos sobre potencialidade e 
oportunidade de negócios turís-
ticos no meio rural; sustentabili-
dade, oportunidade e desenvol-
vimento de produtos e negócios 
turísticos; prevenção de acidentes 
no ambiente rural; condução de 
turismo; hospedagem em áreas 
rurais e atendimento ao cliente; 
meios de alimentação e comer-
cialização de produtos e negócios 
turísticos no meio rural.

“Os participantes serão qua-

tou aproximadamente 25% da 
arrecadação total do município. 
O valor é apurado pela Secretaria 
da Fazenda do Estado com base 
no desempenho médio da econo-
mia local entre os anos de 2016 e 
2017. O IPM provisório sinaliza 
como serão repartidos os cerca de 
R$ 7 bilhões entre as 497 prefeitu-
ras ao longo do próximo ano.

O prefeito Adenir José Dallé 
enfatiza a importância desta reto-
mada do crescimento econômico, 
uma vez que o índice vinha em 
constante queda desde o ano de 
2012, acumulando um déficit de 
30% nos últimos cinco anos.

Curso de Turismo Rural 
é realizado no município

lificados para uma nova oportu-
nidade de negócios, fomentando 
o turismo rural em toda a região, 
que possui um grande potencial 
de beleza e muitas curiosidades”, 
ressaltou a instrutora do programa 
Gladis Pippi.

A característica básica da ca-
pacitação é a de agregar valor à 
propriedade rural e aos produtos 
e culturas existentes na região, 
aliados às habilidades e vocações 
do produtor rural e sua família.

O programa qualificará 11 
empreendedores de turismo. A 
participante Marcela De Mari 
mostrou animada com as expli-
cações e conhecimentos repassa-
dos durante a qualificação. Para 
ela, o curso acrescentará novos 
conhecimentos, novas amizades 
e certamente uma organização 
profissional para seus negócios e 
um melhor atendimento aos seus 
clientes.

Divulgação

Programa qualificará 11 empreendedores de turismo

Monte Belo do Sul retoma o crescimento econômico
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Inicia sétima turma do Curso
Profissional de Sommelier da ABS-RS

Além do vinho

Não era a primeira que 
vez que eu ia ao Chile, mas 
foi a primeira em que re-
almente compreendi um 
pouco sobre a riqueza de 
seu território para a elabo-
ração de vinhos. O valor 
dos vinhos, aviso desde já, 
não deve estar nos julga-
mentos de qualidade, sem-
pre subjetivos e com vali-
dade tão longa quanto de 
uma paixão de uma noite 
de verão. A multiplicidade 
de cores, aromas e sabo-
res é que faz um país ser 
destaque na elaboração 
de vinhos. É assim nos paí-
ses mais tradicionais, como 
França, Itália, Espanha e 
Portugal, também deve-
ria ser nos países do Novo 
Mundo.

O consumo de vinhos finos 
no Brasil foi moldado em gran-
de medida pela chegada massiva 
de vinhos chilenos, argentinos e 
uruguaios a partir dos anos 1990. 
Os chilenos foram os que mais ca-
íram no nosso gosto, sendo o nú-
mero em vendas da categoria há 
diversos anos. Em geral, os vinhos 
daquele país têm aromas de fru-
tas maduras, são um pouco mais 
alcoólicos, com taninos macios 
(não amarram tanto a boca) e, di-
versos deles, são levemente ado-
cicados. Essas características têm 
tudo a ver com a nossa culinária 
tão afeiçoada à doçura e às frutas.

Acontece que não são todos 
os vinhos chilenos que são as-
sim. Esse perfil de vinho é típico 
do Vale Central, que até os anos 
1980 era a única indicação de 
procedência chilena. Essa região, 
numa zona de influência chamada 
Entre Cordilleras, é muito seca e 

quente - um clima que gera natu-
ralmente os vinhos que acabei de 
descrever. Já naquela década, co-
meçaram esforços para buscar as 
diferenças existentes entre os dife-
rentes vales de norte a sul. Porém, 
a diversidade chilena traz consigo 
certo mistério.

Na viagem a que me referi 
no início do texto, fui conduzido 
por ninguém menos que Mario 
Geisse, enólogo chileno de gran-
de experiência e responsável por 
grandes vinhos elaborados no seu 
país de origem e espumantes no 
Brasil. Então, ele me revelou a 
chave mais importante para com-
preender o país de geografia mais 
peculiar da América do Sul: “Há 
mais diferenças entre leste e oeste 
que de norte a sul”. É claro que 
ele não falava dos exageros do de-
serto do Atacama ou dos Glaciais 
ao sul, mas aquilo me impressio-
nou.

O Chile tem 4.300 km de 
norte a sul, enquanto a de leste a 
oeste a média são de apenas 173 
km. E são nesses menos de 200 
km que os vinhos chilenos apre-
sentam o seu maior colorido. 
Em regiões de influência Costa 
(alguns vinhos levam essa palavra 
no rótulo), como, por exemplo 
Limarí, encontramos vinhos bran-
cos de grande frescor e Pinot Noir 
de excelente qualidade. Já a zona 
Andes dá origem a vinhos ícones, 
mais estruturados e de aromas 
extremamente complexos - de lá 
vêm também alguns cortes bor-
daleses, num país os varietais são 
mais clássicos.

Com toda essa variedade, é 
preciso arriscar-se em novas re-
giões chilenas para se descobrir 
grandes surpresas em vinhos agra-
davelmente inesperados.

Júlio César Kunz 
Engenheiro de 

Alimentos formado 
pela Universidade 

Federal do Rio 
Grande do Sul 

(UFRGS) e Mestre 
em Negócios 

do Vinho pela 
Université de 
Paris Ouest / 

Organização 
Internacional da 

Vinha e do Vinho 
(OIV)

Divulgação

alcóolica, é um elemento cultu-
ral do local onde se encontra. É 
história, é tradição, mas também 
é tecnologia e inovação”, diz Ro-
drigo Arpini Valério, Gerente de 
Marketing da Cooperativa Viníco-
la Aurora.

“Para quem quer seguir uma 
nova profissão, é possível ter ga-
nhos de R$ 3,5 mil a R$ 5 mil”, 
afirma o presidente da ABS-RS, 
Orestes de Andrade Jr. Ele diz 

que esta turma, a sétima forma-
da pela ABS-RS em três anos, foi 
antecipada de agosto para maio 
devido à grande procura. “Temos 
uma lista de espera com 80 inte-
ressados. As vagas devem se es-
gotar rapidamente”, afirma Ores-
tes Jr. Os enófilos também são 
bem-vindos no curso da ABS-RS. 
“Temos alunos de várias profis-
sões em busca de conhecimento 
específico e também para vislum-
brar uma nova oportunidade de 
negócios”, conta o presidente da 
ABS-RS. “Muitos novos empre-
endimentos na área de bebidas e 
de comida saem dos nossos cur-
sos”, revela.

O diploma, emitido em par-
ceria com a ABS-SP, é válido em 
todo o Brasil e tem o reconheci-
mento internacional da ASI (As-
sociation de la Sommellerie In-
ternationale). A metodologia do 
curso segue os parâmetros neces-
sários para que os candidatos pos-
sam exercer todas as atividades da 
profissão de Sommelier.

A ABS-RS lançou a 7ª turma 
do Curso Profissional de Somme-
lier, que teve início nos dias 25 a 
27 de maio e segue até dezembro, 
sempre com três aulas por mês 
(sextas, sábados e domingos), to-
das realizadas em vinícolas da Ser-
ra Gaúcha e no SPA do Vinho, no 
Vale dos Vinhedos. Ao todo, se-
rão sete módulos (112 horas).

Com aulas ministradas pelos 
maiores especialistas em bebidas 
do Brasil, o curso traz um abran-
gente conhecimento sobre o mun-
do do vinho, passando por noções 
básicas de degustação e vitivinicul-
tura, análise sensorial, espuman-
tes, além de técnicas de serviço do 
vinho e trabalho do Sommelier. 
O curso conta com degustação de 
vinhos de diferentes países e regi-
ões em todas as aulas.

O primeiro módulo acon-
teceu na Cooperativa Vinícola 
Aurora, em Bento Gonçalves. 
A Aurora é parceira da ABS-RS 
desde 2015. “Para nós, incenti-
varmos a educação e a cultura do 
vinho é um propósito da Aurora. 
O vinho, além de ser uma bebida 

Fotos: Divulgação

Primeiro módulo do Curso foi realizado na Cooperativa Aurora

Aurora Moscatel Rosé
conquista medalha de ouro

O espumante Aurora Moscatel Rosé conquistou 
mais uma medalha de ouro no Citadelles du Vin 2018, 
concurso realizado em Bordeaux (França), de 19 a 21 de 
maio, uma das competições de maior prestígio no cir-
cuito oficial internacional, que integra a programação da 
Vinexpo, a maior feira de vinhos do mundo. O Aurora 
Moscatel Rosé recebeu ouro também no 9º Brazil Wine 
Challenge, concurso realizado em Bento Gonçalves pela 
Associação Brasileira de Enologia, de 5 a 8 de junho.

A edição 2018 do Citadelles du Vin premiou ainda 
outros dois vinhos da Vinícola Aurora, com medalhas 
de prata: o espumante Aurora Moscatel Branco e o vi-
nho tinto Aurora Reserva Cabernet Sauvignon 2016. O 
concurso avaliou 881 vinhos de 31 países, com um júri 
formado por 40 especialistas de 19 países.

O Citadelles du Vin é um dos 12 concursos interna-
cionais filiados à VinoFed (Federação Mundial de Gran-
des Concursos Internacionais de Vinhos e Espirituosos) 
e tem a chancela da OIV (Organização Mundial da Uva 
e do Vinho).

Divulgação

Ao todo são 43 alunos no sétimo curso. Em cinco turmas 
concluídas, já formou 163 Sommeliers Profissionais
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Qualidade marca a safra da
uva 2018 no Rio Grande do Sul

Dandy Marchetti / Ibravin

Safra de uva para 
processamento 2018

Total processado:
663.239.961 quilos de uva
- Uvas americanas e híbridas:
 597.699.541 (90%)
- Vitis viniferas:
65.540.421 (10%)

Destino das uvas:
- Vinhos e derivados: 50%
- Sucos e derivados: 50%

Vinícolas ativas no Rio 
Grande do Sul: 682
Vinícolas que processa-
ram uvas em 2018: 410

Total de municípios que pro-
duziram uvas para processa-
mento: 129
Total de municípios que 
processaram uva: 64

Isabel, Bordô e Niágara branca (americanas e híbridas) e Moscato branco, Merlot e Chardonnay 
(Vitis viniferas) foram as variedades que apresentaram maior produtividade nesta safra

Foram colhidos 663,2 milhões de quilos de uvas destinados ao processamento de produtos vinícolas. 
Estado gaúcho responde por 90% da produção nacional

Festejada pelos vitivinicul-
tores como uma das melhores 
safras de uva da década em ter-
mos de qualidade, a colheita 
2018 contabilizou o ingresso de 
663,2 milhões de quilos da fruta 
nas vinícolas gaúchas. O volume, 
considerado dentro da norma-
lidade histórica, é 12% menor 
que a vindima anterior. Do total, 
597.699.541 foram de uvas ame-
ricanas e híbridas e 65.540.421 
de Vitis viniferas. Nesta safra, 113 
variedades de uva foram colhidas 
em 129 municípios do Rio Gran-
de do Sul, com processamento 
realizado em 64 cidades do Esta-
do. Assim como nos últimos seis 
anos, 50% da produção foi desti-
nada à elaboração de suco.

Marcio Ferrari, vice-presi-
dente do Instituto Brasileiro do 
Vinho (Ibravin) e coordenador da 
Comissão Interestadual da Uva, 
explica que a queda na produção 
já era esperada, devido, principal-
mente, a supersafra de 2017 – a 
maior da história –, quando foram 
colhidos 753,2 milhões de quilos 
de uva para processamento. “Na-
turalmente, depois de uma co-
lheita muito grande a parreira fica 
debilitada, sofrendo uma redução 
na produção. Também tivemos 
poucas horas de frio no inverno 

de 2017, o que fez com ela brotas-
se menos e, consequentemente, 
diminuísse o volume”, assinala..

Entre as cultivares com 
maior produtividade neste ano 
no Estado estão a Isabel, Bordô 
e Niágara branca, entre as ame-
ricanas e híbridas, e a Moscato 
branco, Merlot e Chardonnay, 
nas Vitis viniferas. “Pelos núme-
ros, a variedade Bordô mostrou 

um crescimento no volume, se 
aproximando mais da produção 
da Isabel, pois é uma uva mais 
rentável, que vem sendo bastan-
te solicitada para a produção de 
suco. Também percebemos uma 
grande produção da Niágara, que 
praticamente não tinha produzido 
na safra passada”, explica Ferrari.

Flores da Cunha foi cidade 
que mais produziu uvas para pro-

dezembro, no Vale dos Vinhedos, 
e encerrou no início de abril, nos 
Campos de Cima da Serra, região 
de maior altitude no Rio Grande 
do Sul. O Estado responde por 
90% das uvas para processamento 
no Brasil.

cessamento. Já Bento Gonçalves 
teve o maior volume de vinifi-
cação. Neste ano, a safra de uva 
começou na segunda quinzena de 

MUNICÍPIOS COM 
MAIOR PRODUÇÃO
(em quilos)

Flores da Cunha  100.955.699

Bento Gonçalves    98.519.420

Farroupilha    58.824.662

Caxias do Sul    54.376.210

Garibaldi     46.018.252

MUNICÍPIOS COM 
MAIOR PROCESSAMENTO
(em quilos)

Bento Gonçalves 214.034.814

Flores da Cunha  171.074.079

Caxias do Sul    57.558.581

Farroupilha    56.296.016

Garibaldi     36.064.892
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Aposentadoria
especial

Francesca 
Casagrande 
Luchese, 
advogada, 
OAB/RS 
75.584

Existe uma modalidade 
diferenciada de aposen-
tadoria para os trabalha-
dores que desempenham 
suas atividades expostos a 
agentes nocivos: é a apo-
sentadoria especial.

São dois os grandes di-
ferenciais dessa aposenta-
doria: o tempo reduzido de 
contribuição e o cálculo 
do valor do benefício.

Quanto ao tempo, é 
possível aposentar-se após 
cumprir 15, 20 ou 25 anos 
de tempo de contribuição. 
Os casos de 15 e 20 anos 
são bem específicos, vol-
tados aos trabalhadores 
da área de mineração. Os 
demais trabalhadores ex-
postos a agentes nocivos 
ficam na regra dos 25 anos. 
É evidente que deve haver 
a exposição a agentes no-
civos durante os 25 anos. 
Existem algumas atividades 
que, por si só, garantem a 
classificação de atividade 
especial, mas isso apenas 
até 1995. Alguns exemplos 
são: motorista e ajudantes 
de caminhão, motoristas e 
cobradores de ônibus, mé-

No dia 19 de junho, mais 
uma turma encerrou o curso de 
‘Bolachas e Salgados Caseiros, 
em Monte Belo do Sul. Na oca-
sião, as 12 participantes finaliza-
ram o curso, ministrado durante 
dois dias pela instrutora do Senar, 
Iara Bargmann, onde as alunas 
obtiveram noções de higiene e 
saúde na manipulação de alimen-
tos, preparação de ingredientes, 
desenvolvimento das receitas de 
bolachas doces, etc. 

A ação é desenvolvida em 
parceria com o Senar - RS, a Pre-
feitura de Monte Belo do Sul e 
Sindicato Rural da Serra Gaúcha.

“A ideia é oferecer às famílias 

No dia 12 de julho, ocorrerá 
o IX Seminário Regional da Uva 
Orgânica, na Linha Almeida, na 
Comunidade Caravággio, em 
Antônio Prado. Promovido pela 
Emater/RS-Ascar, Prefeitura de 
Antônio Prado e Centro Ecológi-
co de Ipê, o evento contará com 
palestras e atividades a campo du-
rante todo o dia.

A programação terá inicio às 
9h, com uma palestra sobre Le-
galização e Registro de Cantinas 
Coloniais, ministrada pelo enólo-
go da Emater/RS-Ascar, Thomps-
son Benhur Didone. Em seguida, 
o pesquisador da Embrapa Uva 
e Vinho, Lucas da Ressureição 
Garrido, falará sobre Replantio 

dicos, dentistas, telefonista, 
guardas...

Após 1995 não basta o 
exercício da atividade, é 
preciso demonstrar a ex-
posição a agentes noci-
vos, como ruído, calor, frio, 
óleos e graxas, doentes 
ou materiais infectoconta-
giantes, etc...

Para comprovar o de-
sempenho de atividade 
especial, além da carteira 
de trabalho, é necessá-
rio o formulário chamado 
perfil profissiográfico pre-
videnciário, ou PPP, que é 
fornecido pela empresa. 
Existem outros documentos 
que auxiliam, como laudos 
técnicos de condições am-
bientais de trabalho, pro-
grama de prevenção de 
riscos ambientais, progra-
ma de controle médico de 
saúde ocupacional...

Quanto ao cálculo do 
benefício, a grande vanta-
gem é que não há aplica-
ção do fator previdenciá-
rio, ou seja, o segurado fará 
jus à integralidade da mé-
dia das suas contribuições.

Antônio Prado sediará 
IX Seminário Regional
de Uva Orgânica

Divulgação

de Vinhais em Áreas Degrada-
das. Ainda pela manhã, a família 
do agricultor Valcir Vedana, jun-
tamente com o engenheiro agrô-
nomo do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) de Ben-
to Gonçalves, Luís Carlos Diel 
Rupp, irá apresentar sua experi-
ência na produção orgânica.

A abertura oficial será ao 
meio-dia, com almoço com cardá-
pio orgânico. À tarde, o público 
participa da Tarde de Campo no 
vinhal orgânico da família Veda-
na, com estações sobre contro-
le de ervas na coroa das mudas, 
avaliação da qualidade das mudas 
de videira e manejo do dossel em 
ambiente protegido, com profis-

sionais da Emater/RS-Ascar, Em-
brapa, IFRS e Centro Ecológico. 

As inscrições podem ser fei-
tas nos Escritórios Municipais da 
Emater/RS-Ascar. O valor é de 
R$ 15,00 com almoço incluso. 

Monte Belo do Sul
Aos interessados em partici-

par do evento haverá transporte 
com saída pela manhã (horário 
a combinar). A confirmação do 
nome e RG deverá ser realizada 
até dia 09 de julho, na recepção 
da Prefeitura Municipal de Monte 
Belo do Sul, de forma presencial 
ou pelo fone (54) 3457 2050. Mais 
informações junto à Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente.

Alunas finalizam curso de
“Bolachas e salgados caseiros”

Divulgação

do campo oportunidades para que 
ele possa diversificar a capacidade 
de trabalho. Essa parceria com o 
SENAR e com as Prefeituras vem 

permitindo fortalecer a mão de 
obra e ampliar os serviços”, decla-
rou o vice-presidente do Sindicato 
Rural, Claimar Zonta.

12 participantes finalizaram o curso de bolachas e salgados

As inscrições para o evento podem ser feitas no Escritórios da Emater
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Uso de herbicida 2,4-D acende sinal de 
alerta na viticultura da Serra Gaúcha

Você já ouviu falar no 2,4-D? 
Então, trata-se de um herbicida 
utilizado para controlar plantas 
daninhas, que acabam interferin-
do no desenvolvimento da lavou-
ra por competirem pelos nutrien-
tes, luz e água, presentes no solo. 
É muito utilizado na soja. Além 
do Brasil, mais de 70 países uti-
lizam o produto atualmente. En-
tretanto, o que é bom para a soja, 
tem interferido em pomares e vi-
nhedos, gerando prejuízos.

Desde 2015, o debate sobre o 
tema vem sendo levado pelo Insti-
tuto Brasileiro do Vinho (Ibravin) 
junto com entidades ligadas a ca-
deia produtiva da uva, às esferas 
públicas pertinentes sem que uma 
solução efetiva ainda tenha sido 
tomada.

O diretor executivo da Feco-
vinho (Federação das Cooperati-
vas Vinícolas do RS), Hélio Mar-
chioro, diz que o herbicida “que 
de uma forma ajuda produtores 

a diminuir os impactos das ervas 
daninhas, tem trazido resultados 
nocivos à fruticultura”.

Ele destaca que são vários 
locais afetados, especialmente no 
Noroeste e Campanha Gaúcha. 
Cidades como Bagé, Dom Pe-
drito, Santo Ângelo, Criciumal, 
Tucunduva, entre outras, já são 
registrados ataques.

Mas um núcleo que está 
sendo mais afetado é a região de 
Jaguari. “Lá tem uma histórica 
produção de colônia italiana e 
pequenas cantinas já fecharam. 
Temos ainda uma cooperativa re-
sistindo (Cooperativa Agrária São 
José), que está tendo que importar 
uvas de outras regiões, porque os 
produtores não conseguem mais 
produzir”, acrescentou Hélio.

Outro ponto preocupante, é 
que 30% do agrotóxico no País 
são contrabandeados. Muitos pro-
dutores estão intoxicando o solo 
sem se dar conta, conforme ainda 

levantamento das entidades.

Serra
Hélio Marchioro diz que o 

problema já chegou na Serra Gaú-
cha. Em localidades como São 
Marcos, Vacaria, Campestre da 
Serra, Ipê, Antônio Prado, onde 
já se produzem hortigranjeiros e 
soja, é necessário tomar uma ati-
tude séria.

“Os hortigranjeiros estão 
usando 2,4 D como herbicidas. 
Imaginem como está evoluindo 
para um lado que chega direto no 
alimento e na mesa. Está sendo 
usado não só na soja, mas em vá-
rios outros produtos”, disse ainda.

Debate Estadual
Existe no Estado o Fórum 

Gaúcho de Combate aos Impac-
tos dos Agrotóxicos (FGCIA) – 
iniciativa do Ministério Público 
Federal no Rio Grande do Sul 
(MPF/RS), do Ministério Público 

do Trabalho (MPT) e do Minis-
tério Público do Estado (MP/RS) 
– que realiza encontros com a so-
ciedade para discutir os impactos 
do uso de agrotóxicos na saúde.

A Promotora Annelise Mon-
teiro Steigleder, da Promotoria 
de Justiça em Defesa do Meio 
Ambiente do Rio Grande do Sul, 
lembrou que já tramita “na Pro-
motoria de Justiça de Bagé, desde 
2015, um inquérito civil direcio-
nado aos municípios de Hulha 
Negra e Candiota, onde já foram 
constatados danos ambientais”, 
comentou.

O inquérito foi remetido para 
o Estado, onde a Promotoria já 
inclusive discutiu o assunto com o 
próprio Ibravin e Secretaria Esta-
dual da Agricultura.

“Ainda não se sabem os im-
pactos, há necessidade de um 
aprofundamento técnico no sen-
tido de tentarmos estabelecer 
normativas mais rígidas. Ainda 

não temos um posicionamento 
firmado de quais seriam estas me-
didas”, reforçou a promotora.

Ela encerrou dizendo que 
“em curto prazo não sem tem 
uma providência. Em médio pra-
zo penso que vamos consensual-
mente tentarmos uma melhoria 
no âmbito da regulamentação”, 
encerrou.

Fonte: Felipe Machado 
Central de Jornalismo da 

Difusora
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O Sicredi vai oferecer R$ 16,1 bilhões em crédito rural na safra 
2018/2019, temporada que começa em 1º de julho. No atual ano-safra, 
até maio, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 3,7 
milhões de associados, liberou R$ 12,9 bilhões. Em nota, a instituição 
diz que a expectativa é fechar o ano-safra, em 30 de junho, com um total 
de R$ 12,1 bilhões liberados para custeio, comercialização e investimen-
to, além de R$ 2,2 bilhões com recursos oriundos do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Fundo Cons-
titucional do Centro Oeste (FCO).

Após a aprovação do Projeto de Lei (PL) 6299/2002 na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados na última segunda-feira (25/6), se-
gue em discussão em outra Comissão Especial  o PL 6670/2016, que 
institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNaRA) e é 
visto pelos ambientalistas como um “antídoto” ao primeiro projeto 
aprovado.

O principal objetivo da PNaRA é incentivar a produção de ali-
mentos sem defensivos, através de ações que contribuam para a re-
dução progressiva do uso de agrotóxicos na produção agrícola com 
ampliação da oferta de insumos de origens biológicas e naturais, os 
chamados bioinseticidas.

O projeto também propõe a atualização, a cada três anos, dos 
registros de agrotóxicos em uso, a criação de um banco de dados de 
monitoramento da eficiência agronômica, efeitos adversos, dados de 
intoxicação e referências técnicas sobre o ingrediente ativo em pro-
cesso de reavaliação e a proibição do uso de agrotóxicos nas proximi-
dades de moradias, escolas recostos hídricos, áreas ambientalmente 
protegidas e áreas de produção agrícola orgânica.

Outra ponto abordado pelo PL é sobre a isenção de impostos 
aos agrotóxicos. O texto determina a eliminação de subsídios, isen-
ções e outros estímulos econômicos, financeiros, tributários e fiscais 
aplicáveis na importação e comercialização de defensivos. Em contra-
partida, o projeto prevê medidas de apoio econômico para fortalecer 
os seguimentos produtivos de insumos limpos, agroecológicos, orgâ-
nicos e de controle biológico.

Nesta terça-feira (26), a comissão que trata do PL 6670/2016 ou-
viu especialistas em saúde e meio ambiente para discutir o texto.

Câmara discute projeto que propõe
a redução do uso de agrotóxicos

Divulgação

O principal objetivo do PNaRa 
é incentivar a produção de 
alimentos sem defensivos

Texto é visto por ambientalistas como contraponto ao projeto de lei 
aprovado e que altera registro, comercialização e uso dos produtos

Sicredi vai liberar 
R$ 16,1 bilhões em 
crédito para associados
No atual ano-safra, até maio, a instituição 
financeira cooperativa liberou R$ 12,9 bilhões

O Sicredi tem mais de 3,7 milhões de associados

Marcos Santos / USP Imagens



Viveiro parceiro 
Embrapa

Estrada Morro das Batatas, s/nº - Alto Feliz

No meio do 

inverno inicia 

a poda das 

videiras e alguns 

procedimentos 

devem ser 

tomados

meio do inverno é a 
época escolhida pelos 

agricultores para fazerem a 
poda dos galhos das videiras, 
uma planta de ciclo anual.

Logo depois da colheita, 
com a chegada do outono, as 
plantas vão se preparando 
para o descanso do inverno, 
onde - sem as folhas e os frutos 
- conseguem guardar energias 
e se enraigar no solo.

A cultura da videira neces-
sita de um período de dormên-
cia que, nas regiões de clima 
temperado, é determinado 
pelo acúmulo de horas de frio. 
Segundo Weinberger (1950), o 
requerimento de frio (número 
de horas de exposição das ge-
mas abaixo de 7,2ºC), da videi-
ra tem uma grande variabilida-
de, que vai de 100 a 1400 horas 
de frio, segundo a cultivar.

Encarte Especial - Junho/2018
www.gazetanewsrs.com.br

ESPECIAL

Marlove Perin

Época de poda 
das videiras

O acumulado de Horas 
Frio (HF) no inverno de 2016 
foi de 530 horas (acima da mé-
dia) e, em 2017, foi de 170 ho-
ras (abaixo da média dos últi-
mos 30 anos, que é de 410 HF). 
Na safra de 2017 houve uma 
brotação bastante desunifor-
me de algumas variedades de 
videiras, o que interferiu no 
rendimento final das mesmas. 
Para este ano de 2018 a pre-
visão climatológica é de frio 
dentro da média histórica, ou 
seja, sem extremos de tempe-
raturas médias, o que é um fa-
tor positivo para a viticultura. 
Ocorreu um atraso no período 
de temperaturas baixas neste 
ano, gerando a brotação de al-
gumas variedades de videiras 
antes de entrar em dormência 
em determinados locais e situ-
ações de manejo, o que deve-

rá interferir na produção das 
mesmas. Porém, em termos ge-
rais, houve uma boa manuten-
ção da área foliar das videiras 
após a colheita para o acúmulo 
de reservas nutritivas para a 
próxima safra.

Em Bento Gonçalves, no 
mês de maio, a temperatura 
média máxima se manteve 
dentro do padrão normal. Já as 
temperaturas médias mínima 
e média se mantiveram acima 
das normais climatológicas. O 
volume de chuvas registrado, 
119 mm, se manteve bem pró-
ximo ao esperado, que é 107 
mm, de acordo com as normais 
climatológicas. Porém, a dis-
tribuição das chuvas foi bas-
tante irregular. O volume total 
precipitado se concentrou no 
segundo decêndio, em apenas 
quatro dias do mês.

Produtor Adriano Cavaleri, de Monte Belo do Sul, com o Engenheiro Agrônomo da Emater, João Becker



Tradicionalmente, a época 

de poda das videiras na Serra 

Gaúcha é  no final do  inverno, 

quando as plantas já apresen-

tam o famoso “choro” após o 

corte dos sarmentos. Este flu-

xo de líquido adocicado  indica 

que as raízes já estão ativas 

e absorvendo água do solo. 

Como as plantas ainda não têm 

folhas para perder essa água, 

a pressão de água nos ramos 

aumenta e é eliminada ao cor-

tá-los. Esse  “choro” não causa 

nenhum prejuízo às plantas, 

sendo apenas  um indicativo de 

que elas já estão prestes a bro-

tar, em resposta ao aumento de 

temperatura no final do inver-

no e início da primavera. Além 

disso, a poda realizada nesta 

etapa, por favorecer o fluxo de 

açucares e hormônios da raiz 

para a parte aérea, irá induzir 

as gemas a brotar. Quando a 

poda é realizada antecipada-

mente, no outono ou início do 
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poda da
videira

Marlove Perin

A poda é uma prática de manejo fun-
damental para garantir uma boa safra de 
uva. Entre os seus benefícios, pode-se 
citar que ela limita o número de gemas 
para regularizar e harmonizar a relação 
entre a capacidade produtiva  e o vigor 
de crescimento dos ramos que a videira 
pode apresentar durante o ciclo.

época de podar

inverno, isso não acontece, 

porque na condição de tem-

peraturas mais baixas no solo, 

as raízes estão dormentes em 

conjunto com a parte aérea e, 

mesmo após o corte, a plan-

ta não irá brotar. Além disso, 

destaca-se que a videira, como 

outras espécies frutíferas de 

clima temperado, necessita 

de um somatório mínimo de 

horas de frio (tempo sob tem-

peraturas abaixo de 10°C, que 

é maior nas cultivares mais 

tardias e menor nas cultiva-

res precoces) para superar o 

estado de dormência, o qual é 

ativado nos primeiros frios de 

outono. A época depende de 

vários fatores, como a cultivar, 

tamanho do vinhedo, topogra-

fia do terreno (riscos de gea-

das tardias), disponibilidade 

de mão-de-obra e objetivos da 

produção (indústria, mesa).

Para as condições da Serra 

Gaúcha, a poda tardia é reco-

mendável, pois apresenta as 

seguintes vantagens: 

l a brotação tardia é mais 

uniforme;

l há menor incidência de 

antracnose e menor probabili-

dade de danos por geadas;

l propicia maior produtivi-

dade do vinhedo; 

l a temperatura é mais 

adequada ao desenvolvimento 

dos tecidos e órgãos da videira.

Em alguns microclimas 

como o vale do Rio das Antas e 

Taquari, onde há pouco risco de 

geadas e o clima é mais quente, 

a poda pode ser realizada mais 

cedo com o objetivo de produ-

ção de uvas para mesa, como 

as Niágaras.

Os sistemas de poda va-

riam, em função da cultivar, cli-

ma, solo e porta-enxerto. Mas, 

podem ser agrupados em poda 

curta (cordão esporonado) e 

mista (vara e esporão). A poda 

é considerada curta quando 

o esporão tem até três gemas 

francas, e mista quando per-

manecem esporões e varas na 

mesma planta.

Em função do número de 

gemas deixadas na videira a 

poda pode ser rica, média ou 

pobre. Uma poda é considera-

da rica quando permanecem 

mais de 120 mil gemas por 

hectare e pobre, quando esta 

quantidade é de 50 mil a 60 mil 

gemas por hectare.

A Isabel e a Bordô devem 

ser podadas deixando-se es-

porões com uma gema. Já a 

Niágara Branca e demais cul-

tivares com hábito vegetativo 

similar às viníferas, deve ser 

podada no sistema poda mista.

Reprodução 

Giovani Lerin, produtor rural de Pinto Bandeira, na prática da poda da videira



Melissa Maxwell Bock, en-
genheira agrônoma da Emater, 
ressalta ainda que é importan-
te tratar a área podada (com 
calda bordalesa ou fungicidas 
específicos) para evitar a inci-
dência de fungos. “É necessária 
a aplicação de algum produto 
fungicida nos cortes para evi-
tar a entrada de doenças que 
causam cancro e gomose. Este 
produto deve ser em forma de 
pasta e deve recobrir toda a 
parte cortada”, complementa a 
engenheira.

aspectos sanitários
Durante o período de dormência, 

muitos fungos fitopatogênicos sobre-
vivem nos restos culturais e na própria 
planta, podendo causar doenças na safra 
seguinte. Nem todas as doenças são con-
troladas com facilidade utilizando apenas 
o controle químico, o que torna necessá-
rio a adoção de outras práticas de contro-
le, dentre elas,  destacam-se a eliminação 
dos restos culturais infectados e de par-
tes da planta comprometidas pela doença 
ou portadoras do inóculo fúngico.

Viviane Zanella

Pincelamento de tinta plástica após a poda

O engenheiro agrônomo da Emater/
RS-Ascar, João Becker, explica que nes-
te momento é importante realizar o tra-
tamento de inverno das videiras por se 
mostrar uma forma barata e efetiva para 
o controle ou redução do inóculo de di-
versos patógenos causadores de doenças.

Após a remoção dos ramos recomen-
da-se a aplicação de uma calda à base de 
cobre para proteger os ferimentos causa-
dos pelos cortes, que são porta de entra-
da para fungos.

Alerta: a esterilização da tesoura de poda com hipo-

clorito deve ser feita durante todo o manejo de poda reali-

zado no vinhedo, especialmente quando ocorrer a a troca 

de planta a ser podada. Ao realizar esse manejo, o produtor 

irá garantir a sanidade e a longevidade  do vinhedo,  evitan-

do a disseminação de doenças na linha de plantio, mesmo 

que as plantas anteriores estejam contaminadas com os 

fungos relacionados à podridão descendente.

Os produtos que podem 
ser passados são:

l Mistura de Tebuconazole 
(10ml) e tinta plástica (1 litro) 
ou

l Mistura de sulfato (2kg), 
cal (2kg) e água (10 litros) ou 

l Mistura de calda bordale-
sa (“verderame”) (10 ml) e tinta 
plástica (1 litro)

Não é aconselhado o uso 
de cobre puro nas feridas e nos 
ramos novos, pois pode cau-
sar alguma fitotoxidez. Após a 
poda os ramos cortados devem 

ser retirados do pomar (quei-
mados ou enterrados) para 
evitar a proliferação de doen-
ças ou triturados para facilitar 
o apodrecimento e a redução 
do risco de contaminação das 
plantas. Em caso de dúvidas, 
o produtor pode procurar um 
técnico de sua confiança ou a 
Emater do seu município.

Por ocasião da poda as 
ferramentas utilizadas como 
tesoura e serrote devem ser 
periodicamente desinfestadas 
com produto sanitizante, como 

a água sanitária na proporção 
de 1:1. O produtor deve ainda 
removerdo vinhedo todos os 
restos culturais contaminados, 

cachos mumificados e ráquis 
presentes nas planta ou sobre 
o solo, como forma de diminuir 
o inóculo de doenças.
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Poda de formação
Tem por finalidade dar a forma adequada à plan-

ta, de acordo com o sistema de sustentação adotado 
devendo ser planejada e conduzida adequadamente.

Desde o plantio da muda ou da enxertia é impor-
tante que ocorra um bom desenvolvimento da área 
foliar e, consequentemente, do sistema radicular, 
mantendo toda a vegetação da planta de forma a  pro-
duzir uma planta vigorosa e produtiva por um longo 
período.
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tipos de poda
Poda de frutificação
A poda de frutificação, também chamada de poda 

de produção, tem por objetivo preparar a videira para 
a produção da próxima safra. Deve ser feita através 
da eliminação de sarmentos mal localizados ou fracos 
e de ladrões, a fim de que permaneçam na planta so-
mente as varas e/ou esporões desejados. A carga de 
gemas do vinhedo deve ser adequada à maximização 
da produtividade e da qualidade de uva, sem compro-
meter as produções dos anos seguintes.

Poda de renovação
A poda de renovação consiste em eliminar as par-

tes da planta, principalmente braços e cordões, que 
se encontram com pouca vitalidade devido a aciden-
tes climáticos, danos mecânicos, doenças ou pragas, 
e substituí-los por sarmentos mais jovens. É utilizada, 
também, para rebaixar partes da planta que se eleva-
ram em demasia em relação ao aramado, bem como as 
partes que, devido a sucessivas podas, se distanciaram 
dos braços ou cordões.

Há três tipos de poda da videira: formação, 

frutificação e renovação, realizadas em 

função da idade da videira.

Poda de formação: A - enxerto ou muda; B - condução da muda; 
C - desponta; D - condução das feminelas; E - poda seca. 
(Desenhos: Adriano Mazzarolo)

Poda de frutificação: A - planta antes da poda, mostrando os sar-
mentos originados dos esporões e varas deixados no ano anterior; 
B - planta mostrando as varas e os esporões deixados após a poda; 
C - brotação das duas gemas do esporão; D - detalhe indicando a 
posição dos cortes na poda mista de inverno; E - detalhe mostran-
do a vara e o esporão após a poda.

Para a seleção do melhor momento para poda,  os 
produtores podem considerar alguns detalhes:

Poda no final do Inverno: Se o  parreiral for 
de cultivares precoces e estiver muito suscetível a ge-
adas tardias a poda irá aumentar o risco das plantas 
sofrerem os danos de congelamento, porque o corte 
nesta época irá estimular a brotação.

Poda antecipada no 
Outono/início do Inverno: Apresenta-se 

como uma alternativa para que os pequenos produto-
res possam otimizar a mão de obra familiar e diminuir 
os custos de produção. Pelo fato de ser feita quando 
as gemas ainda estão dormentes e não responsivas 
ao corte, as plantas são também estimuladas a brotar 
mais tarde em relação às plantas podadas em agosto. 
Isto também se apresenta como uma estratégia para 
escape dos danos de geadas tardias, principalmente 
nas cultivares que apresentam brotação mais pre-
coce, como Chardonnay, Niágara Branca, Pinot Noir, 
Riesling Itálico e Concord.

Tecnologia
O agricultor Adriano Cavaleri, da linha 80 da Leo-

poldina, cultiva oito hectares de vinhedos e divide os 
trabalhos entre o amarrio e poda. E para facilitar os 
trabalhos e a falta de mão de obra o produtor inves-
tiu na tecnologia – a Atadora (Pellenc) - máquina de 
amarrio que substitui o tradicional vime. “Não tive dú-
vidas, comprei o equipamento e me arrependo de não 
ter comprado antes. A máquina vale ouro, é fantástica, 
consigo amarrar até um hectare por dia”, explica o pro-
dutor.

(Desenhos: Adriano Mazzarolo)


