
Qualidade do mel vira concurso no Vale
Além de palestra para reforçar boas práticas apícolas, oito amostras foram apreciadas pelos jurados, até se chegar na melhor
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Sem identificar o dono, jurados analisaram apresentação, sabor e aroma das amostras

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

Sexta foi dia de esbanjar 
vitalidade na Feirasol
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Tech foi o vencedor do 1º concurso realizado no Vale

Assinatura contou com proprietários e autoridades Amigas aproveitaram tarde de calor intenso para brindar 

Três agroindústrias recebem recursos 
via Feaper para qualificar estruturas

Na tarde de sexta-feira, 
na Feirasol, lideranças do 
meio rural como Emater/
RS-Ascar, Sindicato dos 
Trabalhadores Agricultores 
Familiares, CAPA, Secreta-

ria da Agricultura, Sicredi 
e Executivo Municipal par-
ticiparam do ato de assina-
tura dos termos de adesão 
de três agroindústrias de 
Vale do Sol com o Badesul, 

para os repasses via Fundo 
Estadual de Apoio ao De-
senvolvimento dos Peque-
nos Estabelecimentos Rurais 
(Feaper). 

A Agroindústria de Pei-
xes Kumm, a Delícia Serrana 
e a Sol Sul receberam, cada 
uma, o valor de R$ 10 mil, 
sendo que devem pagar 
apenas 20% do recurso em 
dois anos. A Agroindústria 
Kumm vai investir o valor 
em uma máquina para fazer 
gelo e um freezer vertical. A 
Delícia Serrana optou por 
comprar um tacho para co-
zimento, uma mesa de inox 
e um lavador para pepinos. 
Já a Sol Sul, duas máquinas 
para descascar mandioca.

Apresentação, aroma e 
sabor. Esses três elementos 
fizeram parte da análise sen-
sorial dos jurados para esco-
lher, entre oito amostras, o 
melhor mel de Vale do Sol. 
O 1º Concurso Municipal de 
Qualidade do Mel, promovi-
do pela Emater/RS-Ascar, em 
parceria com o Grupo Unidos 
pelas Abelhas (GUPA) e a 
Prefeitura, na tarde de sexta-
feira, no auditório da Escola 
Guilherme Fischer, integrou 
a programação da Feirasol. 
Leonir Carlos Tech, de Alto 
Trombudo, teve a primeira 
colocação, em segundo lugar 
Cristiano Samuel Gabe e na 
terceira colocação, Augusto 
Trevisan.

O concurso objetivou di-
fundir as qualidades do mel 
com base nas análises sen-
soriais, divulgar as proprie-
dades do mel com vistas ao 
aumento do seu consumo, 
estimular a apicultura racio-
nal e científica e despertar na 
população a consciência pela 
preservação das florestas e 
demais recursos naturais.

PaleSTra
Antes do concurso, o agrô-

nomo Paulo Conrad, assisten-
te técnico regional da Emater/
RS-Ascar, palestrou ao públi-
co sobre boas práticas apíco-
las, ressaltando o excelente 
potencial que a região possui 
para a produção de mel, mas 
que ainda existe produtivi-
dade muito baixa por caixa. 
“Temos espaço para avançar 
no manejo. O mel é um pro-
duto de valor”, frisou Conrad, 
ao reforçar o preparo para o 

O agricultor Cristiano Samuel 
Gabe participou da atividade e 
foi o segundo lugar do con-
curso. O apicultor possui 300 
colmeias de abelhas apis e 150 
de abelhas sem ferrão na sua 
propriedade, localizada na Li-
nha Emílio. A atividade apícola 
surgiu como uma oportunidade 
de diversificação das atividades 
de produção da família, que 
também investe no plantio do 
tabaco. “Participei da palestra 
para apoiar o trabalho da Ema-
ter e para agregar conhecimen-
to”, avaliou Gabe.

inverno e para a produção e 
o manejo da colheita.

Sexta-feira foi quente, um prenúncio do fim de semana 
de calor intenso. Mas foi o dia que cerca de 250 idosos se 
reuniram na Feirasol para confraternizar, dançar no lonão, 
visitar os estandes e até mesmo fazer novas amizades. A 
programação da terceira idade iniciou com carreata até 
a Igreja Católica e, de lá, em função do calor, caminhada 
de alguns metros até a Feirasol, na Sociedade Trombudo.  
De Santa Cruz, Amélia Posser de Moraes veio prestigiar a 
festa e rever a amiga vale-solense Nilsa Ablig. De quebra, 
conheceu Traudi Steil e Sidônia Lüdtke. A Feirasol moti-
vou brindes, reencontros e novas amizades.

Soberanas e autoridades conduziram terceira idade ao lonão
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