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Troca de saberes é o ponto alto de Dia de 

Campo 

Nesta segunda-feira (10/06), aproximadamente 80 

pessoas participaram do Dia de Campo Socioassistencial 

referente ao Plano de assessoramento, defesa e garantia 

de direitos da Emater/RS-Ascar de Viamão. A atividade 

ocorreu no Assentamento Filhos de Sepé, na localidade 

das Águas Claras, interior do município. O objetivo desse 

encontro é promover momentos de trocas de experiências 

e saberes técnicos e sociais entre as famílias da etnia guarani e agricultores familiares assentados da 

reforma agrária.  

 

Além das famílias do assentamento e dos indígenas das três comunidades locais (Canta Galo, Itapuã 

e Estiva), estiveram presentes Rosalina Saick e Ronaldo Mendonça ambos do Conselho Municipal da 

Assistência Social (CMAS), Dejanira Cortes Pereira, Diretora do Departamento de Cidadania e 

Direitos Humanos (DCDH), Marco Antônio Nunes Vieira e Nayara Martelli respectivamente Secretário 

e Diretora Geral da Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento de Viamão (SEAGRI). Ainda 

se contou com o apoio técnico do professor Claudio Fiorese, do Instituto Federal do Rio Grande Do 

Sul (IFRS) campus Viamão.  

 

No evento, os participantes puderam visitar unidades produtivas familiares (UPF) de produção 

orgânica. Na residência do Sr. Leonildo e Julieta Zang se tratou dos temas de cultivo/manejo de 

apicultura, fruticultura e cultivo em estufa no sistema de produção orgânico.   

 

Na residência do Eloi Kremer e Nilsa Padilha, ambos pertencentes ao Programa de Gestão 

Sustentável da Agricultura Familiar (PGSAF), se tratou de compostagem, manejo e conservação do 

solo, controle de pragas e formigas. A prática realizada na propriedade com as famílias focou nas 

técnicas plantio e irrigação de hortaliças. Vale destacar, que Nilsa Padilha, é incluída nas atividades 

de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) com foco em gênero, no caso Aters 

Mulheres, que também está previsto no plano de assessoramento da instituição. 

 

O almoço coletivo foi realizado no centro de treinamento dos Assentados “ Centrão”  com apoio da 

AAFISE (Associação de Moradores dos Assentados Filhos de Sepé). Na parte da tarde ocorreu uma 

roda de conversa entre os diversos atores presentes, falando sobre meio ambiente. O dia de campo 

foi encerrado com a visita acompanhada pelo biólogo analista ambiental da Sema, Gestor do Refúgio 

da Vida Silvestre do Banhado dos Pachecos de Viamão, André Osorio Rosa, à Barragem do 

Assentamento.  
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A Aters Socioassistencial da Emater/RS-Ascar contou com o apoio do Projeto FUNDO CASA que está 

em execução no município desde o ano passado, que tem como protagonistas a AAFISE e as Aldeias 

Indígenas, apoio técnico do IFRS Campus Viamão e a Emater local. Este projeto já repassou 15 mil 

para o desenvolvimento de ações socioprodutivas com as comunidades indígenas no ano passado e 

possibilita apoio logístico para a realização de diversas atividades conforme previsto no programa 

(projeto inscrito e selecionado nos critérios do edital) além da compra de insumos.  

 

Para Maristela Ebert, socióloga da Emater/RS-Ascar, “ o evento de ontem tem grande relevância para 

o trabalho da extensão rural e social que busca um desenvolvimento rural sustentável, inclusivo e que 

promova a autonomia das pessoas e a valorização da diversidade étnico-cultural” .  

 

Destacamos também a importância do trabalho em rede que estamos construindo no município 

envolvendo os diversos públicos atendidos em Ater do meio rural com órgãos públicos munici pais 

(Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria da Assistência Social, Secretaria Municipal da 

Educação) e IFRS, além da AAFISE E Coperavi (Cooperativa de Assentados de Viamão) . 

 

 

   


