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Sucessão
familiar,
de pais
para filho,
garantida
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Na propriedade de
quatro hectares de
vinhedos da família
Lerin, a sucessão
familiar já está
garantida. O filho
mais novo, Giovani,
vive com os pais
Lurdes e Dorneles
José

Programas de
Irrigação são
executados
pela Emater
de Pinto
Bandeira
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Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia - I Santuário
Mariano do Rio Grande do Sul

São Paulo Apóstolo
O mês de junho, na piedade popular é um dos meses mais concorridos, pois celebramos os “santos juninos”:
São Barnabé, Santo Antônio,
São João Batista e São Pedro. Junto com o apóstolo
Pedro, no dia 29, celebramos também o apóstolo São
Paulo, talvez um pouco menos celebrado, pelo povo,
porém de uma importância
ímpar para o Cristianismo.
“Escolhido desde o ventre materno” (Gl 1,15), não
sabemos bem ao certo a
data do nascimento, no entanto sabemos que Paulo
nasceu antes do ano 10 da
nossa era, em Tarso. Seu pai,
em circunstâncias que se
desconhece, adquiriu a cidadania romana mantendo
a fé judaica e o educou na
tradição judaica.
O próprio Paulo afirma
que foi circuncidado no oitavo dia depois do seu nascimento. A sua formação
primária se deu numa escola de cultura grega, como
atestam as suas cartas. Mas
ele afirma que recebeu também o ensino por parte de
rabinos. Paulo, nome original Saulo, é considerado por
muitos como o mais importante seguidor de Jesus Cristo e juntamente com o apóstolo Pedro, depois de Jesus,
a figura mais importante no
desenvolvimento do Cristianismo nascente.
Devemos ao trabalho de
Paulo junto aos gentios e as
suas cartas, a transformação
do Cristianismo em religião
e não mais uma seita do ju-

daísmo. Ele foi responsável
ainda pela abolição da circuncisão como necessidade
e de muitos hábitos alimentares tradicionais dos judeus.
Olhando seus escritos
percebemos que Paulo foi
um apaixonado por Deus.
Serviu e viveu para Cristo
com radicalismo e amor.
“Eu vivo, mas já não sou eu;
é Cristo que vive em mim. A
minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé no Filho
de Deus, que me amou e se
entregou por mim” (Gl 2,20).
Trabalhos, fadigas, sofrimentos, privações, perseguições,
perigos de morte..., nada
importou para ele, certo de
que cumpria a missão a ele
confiada.
Essa missão ele afirma
ter recebido do próprio Jesus (1Cor 11,23), embora se
sentisse o último dos mortais.
Suas pregações têm como
centralidade o mistério pascal: Cristo Crucificado e Ressuscitado. Com essa força
ele falava aos gregos e aos
judeus, conseguindo atingir
todas as raças e culturas.
Falava com simplicidade e
autenticidade deixando de
lado os artifícios de linguagem, mas entregava tudo
ao poder da Palavra da fé,
sob a inspiração e o impulso
do Espírito Santo.
Paulo foi martirizado a fio
de espada, provavelmente
no ano 67, em Roma. Deu a
vida por Jesus Cristo como
os outros apóstolos e nos
ensinou com a palavra e o
testemunho a vivência do
evangelho da salvação.

Terceira rodada do Campeonato
de Futsal do Município
No dia 22 de junho, o Ginásio de Esportes da Linha Brasil recebeu a terceira rodada do Campeonato de Futsal do Município.
Na primeira partida da noite jogo
bom e equilibrado pela Categoria
Infanto Juvenil no final 4 a 4 entre
as equipes da Nigéria e Portugal.
Na sequência entrou em quadro dois estreantes na Categoria
Veterano Rosário e São Marcos,
onde a equipe da casa saiu em
vantagem por 3 a 2. Já na Categoria Livre a equipe do Q.C.B.F
(Quem Chuta Busca) saiu vitoriosa frente ao Santa Cruz por 5 a 1.
No prosseguimento, o Rosário venceu por 5 a 2 a equipe
dos Limitados, e no último jogo
Nacional 28/ Excluídos ganhou
da equipe da casa o São Marcos,
por 5 a 2.
Para a próxima rodada, que
será no Ginásio de Esportes da
Linha 40, haverá mudança nos
horários.

Divulgação

Folga: São Marcos
18h40: 2B Brasil x 4B Portugal
19h10: Santa Cruz x Nacional do 28/Busa (Veterano)
Nacional 28/ Excluídos x Q.C.B.F
Santa Cruz x Limitado
São Gabriel x Rosário

Festiqueijo inicia nesta sexta-feira
O Melhor Festival Gastronômico da Serra Gaúcha inicia na
sexta-feira, 30, com abertura oficial às 18h. A estrutura do evento
já está quase pronta e a expectativa da Diretoria Voluntária é receber 20 mil pessoas na 28ª edição.
Com o tema “Venha Festiqueijar”, pelo segundo ano con-

secutivo o festival terá cinco finais
de semana, sendo realizado de 30
de junho à 30 de julho, no Salão
Paroquial, localizado no centro
de Carlos Barbosa. Marcado pela
gastronomia, o FestiQueijo oferece mais de 40 tipos de queijos, os
melhores vinhos e espumantes da
Serra Gaúcha, além de pratos da

culinária típica italiana. O festival
conta ainda com shows para todos
estilos e eventos paralelos, que
mostram um pouco mais da cultura barbosense, como a realização
da olimpíada colonial, torneios de
futsal e de bochas e a tradicional
Feira de Compras da ACI, que é
realizada na Rua Coberta.
Divulgação

FestiQueijo 2017 - 30/06 a 30/07
Sextas-feiras - 18h às 22h
Sábados - 10h às 22h
Domingos - 10h às 17h
Valores:
Adultos:
Sextas-feiras – R$110,00
Sábados - R$ 120,00
Domingos - R$ 110,00
Crianças:
0 a 07 anos – isento
08 a 12 anos - R$ 55,00
A partir dos 13 anos, valor normal
Expediente
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Manejo da cultura do pêssego e ameixa
reúne produtores em tarde de campo
Durante a Tarde de Campo
sobre Manejo da Cultura do Pessegueiro e Ameixeira, promovida
pela Emater-RS/Ascar no dia 05
de junho em Pinto Bandeira, na
propriedade das famílias Nestor
Rubbo e Ivanir Rubbo, os produtores receberam uma boa notícia:
vão poder continuar contando
com o “Sistema de Monitoramento e Alerta no Controle da Moscadas-frutas – Serra Gaúcha” para a
safra 2018.
Implantado em 2017, numa
parceria entre Emater e Embrapa, o sistema monitora os pomares de pêssego dos municípios de
Bento Gonçalves, Pinto Bandeira
e Farroupilha e disponibiliza, semanalmente de forma gratuita, via
WhatsAPP e Internet, o Boletim
Informativo sobre a presença da
praga e medidas de controle adequadas a cada momento, durante
a Safra (agosto a janeiro) .
A tarde foi dividida em quatro estações, com os temas: Tratamento de inverno em frutíferas de
clima temperado; Plantas de cobertura de solo; Sistema de Alerta
da Mosca-das-Frutas e Projeto de

Divulgação

Evento reuniu cerca de noventa produtores da Serra Gaúcha
em Pinto Bandeira

construção de depósitos de agrotóxicos.
No encontro, os engenheiros
agrônomos da Emater/RS-Ascar, Alexandre Frozza e Melissa
Bock, falaram sobre tratamento
de inverno em frutíferas de clima
temperado. Eles ressaltaram a
importância de fazer os manejos
pós-colheita nos pomares, como a
poda de ramos secos e ladrões e a
posterior aplicação de pasta bordalesa ou tinta plástica para proteção dos cortes. Também salientaram a importância de continuar

com os tratamentos de fungicidas
para manter as folhas das frutíferas por mais tempo, para que
acumulem reservas para o próximo ciclo e, especialmente, os benefícios do tratamento de inverno
com o uso da calda sulfocálcica
e calda bordalesa, para manter a
sanidade do pomar e diminuir a
fonte de inóculo de pragas e doenças, evitando danos à próxima
safra.
Em outra estação, o engenheiro agrônomo da Emater/RS
-Ascar, Enio Ângelo Todeschini,

abordou as plantas de cobertura
do solo e sua importância para a
proteção contra os efeitos danosos da erosão, bem como para a
preservação e incremento da fertilidade do solo. Apresentou, ainda, os benefícios do consórcio de
espécies de diversas famílias botânicas, destacando-se as gramíneas,
brássicas e leguminosas.
Outro assunto tratado por
Todeschini foram as Boas Práticas Agrícolas, com destaque
para o depósito de agrotóxicos,
uma vez que toda propriedade
que utiliza esses insumos deve ter
um depósito. “Entende-se esse
desembolso muito mais como
um investimento do que como
uma despesa para a família rural,
porque traz grandes benefícios à
organização da propriedade e à
segurança dos integrantes da família, do aplicador, dos animais
domésticos e do meio ambiente”,
frisou Todeschini. Segundo ele,
a Emater/RS-Ascar desenvolveu
um projeto de depósito de agrotóxicos bastante simples, funcional e acessível economicamente,
que atende a estas necessidades.

Os interessados podem procurar
o Escritório da Emater/RS-Ascar
no seu município para conhecer
o projeto e receber orientações
quanto à execução.
A última estação foi apresentada pelo Dr. Marcos Botton,
onde falou da importância do
projeto do Sistema de Alerta da
Mosca-das-Frutas e que este terá
continuidade no ano de 2018
para auxiliar os produtores no
controle efetivo da praga e melhoria na qualidade dos frutos. Quem
tiver interesse em participar do
programa entre em contato com a
Emater dos municípios que fazer
parte do mesmo. “Os resultados
obtidos foram excelentes. Já estamos com mais de cento e vinte assinantes e conforme consulta que
realizamos. A maioria dos produtores vê no sistema uma forma de
receber orientações técnicas que
auxiliam o cultivo”, pontuou Marcos Botton, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, que coordena
a ação. Para receber as informações, basta preencher o cadastro
no endereço: https://www.embrapa.br/sistema-de-alerta.
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Social
Divulgação

Divulgação

Parabéns aos alunos Éric Ribas dos Santos, Mauro
Facchin Rigon e Caroline Bettoni Trivelin

Divulgação

Marlove Perin

Divulgação

Parabéns aos alunos
Valquíria Pasquali Foresti, Emanuel José De Toni,
Ana Caroline Sonaglio
Rossetto e Carlos Eduardo Pinheiro de Oliveira

Iliane Maria Ceccon
Tondo comemorou seu
aniversário e recebeu
o carinho dos colegas,
amigos e familiares
Divulgação

Juliana Scaravonatti tem motivos de sobra para
comemorar. Além de festejar aniversário no dia 09
de julho colará grau no curso de Pedagogia no dia
09 de setembro. Orgulhosa, a mãe Helena, amigos
e familiares mandam os parabéns e desejam muito
sucesso!

Quem também comemora a troca de idade são os
alunos Patricia Balestrin Carrer, Guilherme Kaipper
da Silveira e Stéfany Belolli

Marlove Perin

KG Fotografia

Janete Manara Trivelin e os alunos Maicon Arcari,
Júlia Trevizan Paese, Ezequiel Carboni e Laura Pavan
Bono comemoram aniversário neste mês
Marlove Perin
Marlove Perin

Registro da entrega de uma Smart TV de 43 polegadas realizado pelo Grupo L. Formolo, durante
o II Ciclo de Encontros com Produtores Rurais da
Serra Gaúcha. O agrônomo Guinter Jacobi foi o
vencedor do sorteio. A entrega do prêmio foi feita
pelo gerente operacional das Capelas São José
de Bento Gonçalves, Silvério Seger e pelo vice
-presidente do Sindicato Rural da Serra Gaúcha,
Claimar Zonta. Jacobi participou do encontro na
comunidade de São José de Costa Real, em Garibaldi. O sorteio foi realizado na quarta-feira, 20,
na sede do Sindicato Rural.

A comunhão de Amelie Soldi aconteceu na
Igreja São Roque no sábado, dia 02 de junho.
A data foi comemorada
ao lado dos pais, familiares e amigos

Ao lado das amigas Marlova D. Henrique (esquerda) e Solange Nichetti Comiotto (direita), Silvana
Ceccon comemora aniversário nesta quinta-feira,
dia 28. Parabéns!

Dilce Ferro recebe os
parabéns do marido
Ademir, da filha Andriele
e amigos pela troca de
idade

Divulgação

Diário de Bordo do Sindicato Rural da
Serra Gaúcha – Alemanha/França/Itália
Viajar é uma oportunidade de crescimento. Pensando nisso, o Sindicato Rural da Serra Gaúcha, no dia 11 de junho, embarcou em uma
viagem técnica para Alemanha/França/Itália - com um grupo de 33 produtores rurais dos municípios: Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Monte
Belo do Sul, Carlos Barbosa e Garibaldi. Para tanto, criou-se um roteiro
de 15 dias pelas principais institucionais de pesquisa e de conhecimento
na área de vitícola e agropecuária, bem como a prestadores de serviços de
aplicação de defensivos agrícolas, tanto na esfera pública como privada,
bem como na exploração de pontos turísticos.

Grupo de 33 produtores rurais em
viagem técnica para a Alemanha, França e Itália
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Programas de Irrigação são executados
pela Emater de Pinto Bandeira
Mais Água, Mais Renda beneficia mais um produtor da linha Clementina
O produtor rural Gilberto
Pastorelo, da Linha Clementina, interior de Pinto Bandeira,
foi beneficiado pelo programa
“Mais Água, Mais Renda” da Secretaria da Agricultura, Pecuária
e Irrigação (Seapi) com intuito de
assegurar sua produção de pêssegos em momento de estiagem,
trazendo mais qualidade na produção das frutas com a utilização
desta tecnologia. “Neste primeiro
momento, aderi ao programa em
dois hectares de pessegueiros”,
diz o produtor. Através do Mais
Água, Mais Renda o produtor
pode assegurar agilidade no licenciamento ambiental e outorga
prévia para uso da água, além de
garantir financiamento para instalação ou ampliação de sistemas de
irrigação.
Responsável pelo projeto, a
engenheira agrônoma da Emater/
RS-Ascar, Melissa Bock, diz que
o programa tem o objetivo de incentivar o aumento da produtividade e da renda dos agricultores
do município de Pinto Bandeira.
“A Emater executou um projeto
de irrigação do Programa Irrigando a Agricultura Familiar, da
Secretaria do Desenvolvimento
Rural, Pesca e Cooperativismo
(SDR), e outro do Programa Estadual de Expansão da Agropecuária Irrigada “Mais Água Mais Renda”, da Secretaria da Agricultura,
Divulgação

Marlove Perin

Produtores rurais Gilberto, Guilherme e Ciro Pastorello foram beneficiados pelo programa “Mais
Água, Mais Renda, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação

Pecuária e Irrigação (Seapi), do
Governo do Estado para dois produtores do município”, explica.
Ambos projetos têm objetivo de construir estruturas que
melhorem o armazenamento de
água para o abastecimento humano e animal e para a irrigação nos
estabelecimentos rurais de base
familiar. São aptos aos programas os beneficiários que possuam
declaração de aptidão ao Pronaf

(DAP), que desenvolvam atividades produtivas e que participem
de programas de capacitação.
Melissa explica que para o
programa Irrigando a Agricultura Familiar possa ser executado,
é necessário que o mesmo seja
votado na Consulta Popular, com
isso, o beneficiário tem subsídio
de 80% do valor do projeto, restando um pagamento de apenas
20% do valor total. Para ser con-

templado no Programa, a decisão
da destinação dos recursos é apreciado pelo Conselho Municipal
de Agricultura.
Já o Programa “Mais Água
Mais Renda” pode ser acessado
a qualquer momento, no qual o

produtor fica isento do pagamento da primeira e da última parcela
do projeto. Primeiramente é necessário fazer um levantamento
de campo, elaboração do projeto
de irrigação, elaboração do projeto de crédito e encaminhamento
das documentações ao SDR ou
SEAPI para posterior análise e
aprovação.
Mesmo com o volume elevado de chuvas registrado no Rio
Grande do Sul, o Estado apresenta um cenário histórico em que,
a cada dez safras, sete sofrem interferências climáticas como estiagem. A irrigação, além ser uma
prevenção, aumenta a produção,
a qualidade e, por consequência,
a renda no campo. Apoiar o produtor, aproximando o homem do
campo das novas tecnologias é
um compromisso que a Emater
vem cumprindo e que ajuda a melhorar ainda mais o desempenho
de nossas lavouras.
Para mais informações sobre
os programas que a Emater executa, procure o escritório do seu
município.
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Recadastro Vitícola deve
ser feito até 31 de julho
Todos os produtores de uva
do Rio Grande do Sul tem até o
dia 31 de julho para fazer o recadastro vitícola, declarando a
produção da safra 2017/2018,
diretamente no endereço http://
cadastro.cnpuv.embrapa.br, ou
em entidades parceiras, como
a Emater-RS, os Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais, da Serra
Gaúcha e o Patronal.
O preenchimento dos dados
do Cadastro Vitícola é obrigatório
para todos os produtores de uva
do estado. Segundo Loiva Maria
Ribeiro de Mello, pesquisadora
da Embrapa Uva e Vinho e coordenadora técnica do Cadastro
Vitícola do Rio Grande do Sul,
para realizar o recadastro o viticultor precisa do CPF e da inscrição
estadual de todos os vendedores
de uva da propriedade. Além disso, o declarante deverá entregar o
formulário dos parreirais recebido no ano anterior para preenchimento dos dados por ocasião da

colheita e possuir conhecimento
sobre a produção de uva, situação
dos vinhedos, parcerias e venda
da uva.
Para saber mais:
l Para facilitar a declaração
e evitar incorreções, o declarante
deverá acessar o Manual para preenchimento do recadastramento
do viticultor em http://cadastro.
cnpuv.embrapa.br ou entrar
em contato pelo telefone (54)
3455.8076.
l Somente o proprietário ou
quem vende uva produzida na
propriedade e possui talão de produtor poderá fazer o recadastro.
O número da Inscrição Estadual
é obrigatório.
l A troca do nome do proprietário só poderá ser realizada
mediante a apresentação de escritura ou outro documento legal.
l Por ocasião do recadastro,
o viticultor deverá entregar a fi-

cha preenchida durante a colheita
para ser encaminhada à Embrapa
juntamente com a cópia assinada
do comprovante de recadastramento.
l As áreas georreferenciadas
não podem ser alteradas. Havendo necessidade de modificações,
o viticultor deve seguir as orientações do Manual de utilização de
polígonos, disponível em http://
cadastro.cnpuv.embrapa.br.
É
muito importante para o produtor ter essas informações corretas
e atualizadas para apresentar o
mapa e a situação de cada vinhedo, facilitando assim os trâmites
no acesso ao seguro agrícola, programas de incentivo governamentais, bancos, dentre outros.
l Os produtores que fazem
seus cadastros via internet devem
encaminhar uma cópia assinada
para a Embrapa, em nome de
Loiva Maria Ribeiro de Mello:
Rua Livramento, 515, 95701-008,
Bento Gonçalves (RS).

Seminário “Legislação
Previdenciária Rural”
O SENAR-RS Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do
Rio Grande do Sul convida para
participar da Seminário sobre
Legislação Previdenciária Rural
que será realizado no em Bento
Gonçalves, no dia 04 de julho, no
auditório A da UCS.
O Seminário sobre Legislação Previdenciária Rural é uma
ação do Programa Cidadania Rural realizado pela Divisão de Gestão da Arrecadação (DGA) do
SENAR em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), a Receita Federal do Brasil (RFB), o Conselho Regional de

Contabilidade do Rio Grande do
Sul (CRCRS) e o Sindicato Rural
da Serra Gaúcha.
Deste modo, o objetivo é
orientar os contribuintes e demais
envolvidos sobre a legislação previdenciária do setor rural para que
conheçam a forma correta de recolhimento para prevenir e evitar
prejuízos.
O seminário é aberto ao público, não havendo cobrança de
valores referentes à inscrição e alimentação. As inscrições poderão
ser realizadas pela internet até o
dia 04/07/2018 no seguinte endereço: www.senar-rs.com.br.

Programação
9h: Credenciamento
9h30: Apresentação do SENAR-RS
9h45: Palestra sobre Obrigações Fiscais (RFB)
12h30: Almoço gratuito
13h30: Palestra sobre Legislação Previdenciária (INSS)
15h30: Coffee Break
17h30: Encerramento
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O desafio da sucessão familiar
Na Linha Jansen, a continuidade da produção rural da família Lerin está garantida
Preservar a tradição e a história da família. Esse é um dos motivos pelo qual filhos seguem com
a mesma profissão de seus pais.
Mesmo com tantos jovens saindo cedo de casa para começarem
uma nova vida, na região de Pinto Bandeira há histórias de filhos
que preservam a história.
Na propriedade de quatro
hectares de vinhedos da família
Lerin, a sucessão familiar já está
garantida. O filho mais novo, Giovani Lerin, 25 anos vive com os
pais Lurdes, 57 anos, e Dorneles
José, 62. Juntos a família cuida da
propriedade na Linha Jansen, em
Pinto Bandeira. O casal tem mais
um filho, Greice, 34 anos, que
mora em Farroupilha.
Associada à Cooperativa Vinícola Aurora desde 1982, a família cultiva as variedades de uva
Riesling Itálico, Mertlot, Viognier,
Malvasia Aromática, Ancelotta,
Pinotage, Malvasia de Cândida e
Isabel. Toda a produção é vendida para a cooperativa, que industrializa e comercializa o vinho.
Dorneles recorda que foram
muitas as dificuldades enfrentadas. “Já passamos por diversas
crises e foi justamente a união dos
cooperados que garantiu nossa
sobrevivência. O cooperado tem
de estar sempre presente e partici-

Fotos: Marlove Perin

pando das reuniões” diz. “Temos
orgulho da profissão, de sermos
associados da Aurora e sou grato
por teu meu filho assumindo a
propriedade” complementa.
“Aqui na comunidade somos
aproximadamente 28 famílias,
acho que apenas quatro jovens ficaram na roça. Eu gosto de trabalhar no campo, lidar com bichos.
É claro que quando a safra não dá
boa a gente desanima, mas depois
a outra dá boa e vale a pena de
novo”, ressaltou o filho Giovani.
Para a mãe de Giovani, Lurdes,
a propriedade rural também oferece tranquilidade e qualidade de
vida. “Aqui temos uma vida tranquila, fizemos o nosso horário.
Além do mais, tudo que a gente
trabalha é pra gente mesmo, o lucro é nosso”.
Como iniciou
a sucessão
De acordo com a família Lerin a sucessão foi natural. “Desde
o início deixei meu filho escolher
a profissão que quisesse seguir”.
O gosto pela agricultura estava no
sangue. “Cresci vendo meu pai
trabalhar nisso e, aos poucos, fui
entrando no negócio. Aqui somos
livres. Eu acordo e sei o que preciso fazer, sem cumprir horários”,
diz Giovani.

Família Lerin: o pai Dorneles José, Giovani e a mãe Lurdes

Cooperativa Aurora mobiliza colaboradores
e associados para ações pela comunidade
A Cooperativa Vinícola Aurora reforça o 7º princípio do
Cooperativismo - de interesse
pela comunidade - e convida
seus colaboradores e produtores
associados para participarem de
duas campanhas. São ações de
cooperação, dedicadas a duas
instituições adotadas pela Aurora,
que inscrevem a cooperativa na
grande mobilização nacional conhecida como Dia de Cooperar,
ou Dia C, este ano celebrado em
30 de junho.

Dorneles José e Giovani Lerin

Uma das ações da Aurora (de
4 de junho a 31 de julho) consiste em arrecadar, para o Lar do
Ancião de Bento Gonçalves, alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza. A outra ação,
continuada, é voltada à Liga de
Combate ao Câncer e chama-se
Tampinha Legal, que promove
o recolhimento de tampinhas de
garrafas plásticas, de limpeza e
de alimentos. Quem quiser fazer
sua doação, basta levá-la à Vinícola Aurora. O valor da venda das

tampinhas arrecadadas durante
todo o projeto será revertido em
auxílio às pessoas com câncer.
O Dia C nasceu em 2009
como um projeto inovador, com
o objetivo de desenvolver ações
voluntárias de responsabilidade
social, colocando em prática os
valores e princípios cooperativistas. Desde 2015, ganhou mobilização em todos os estados do
país. No ano passado, 1.081 municípios participaram das ações
sociais.
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