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CLÁUDIA RYFF / DIVULGAÇÃO / CP

Uma visita

L
uiz Gustavo Dalago, 58 anos, mora no bairro
Santana, em Porto Alegre, e é assinante do Cor-
reio do Povo há muitos anos. O que mais gosta
de ler no jornal é a coluna “Campereada”. E

tem a prova disso: guarda todas elas dobradas dentro
de um saco plástico, são mais de 200, desde que as en-
controu num domingo. “Li, achei interessante e não pa-
rei mais”. Nunca morou no campo. Apenas um avô te-
ve uma chácara em Erechim, no Alto Uruguai. Mesmo
assim, se identificou com a coluna pelo jeito que é es-
crita e pela forma que aborda os fatos, pelos sentimen-
tos que desperta, pela linguagem regionalista e pelo es-
tilo poético de falar da infância, dos valores perdidos,
das amizades, do trabalho e dos humildes. “Espero a
cada domingo, recorto e guardo. Pretendo ainda fazer
um livro artesanal, para facilitar a releitura daquelas
que mais gosto”, diz.

Para contar tudo isso, Luiz Gustavo ligou para o
Correio do Povo. Eu não estava no momento, então dei-
xou um recado com o nosso capista, Eugênio Bortolon,
que me repassou o telefone. Quando liguei, ficou tão
faceiro que me emocionei com o jeito dele. No último
dia 20 de outubro, o leitor veio conhecer o jornal e este
escriba. Tínhamos marcado às quatro da tarde, mas
chegou às três e ficou me esperando na portaria com
uma sacola cheia de “Campereadas”. Fiz questão de
apresentá-lo aos colegas, porque este tipo de leitor é
um presente que ganhamos e que dignifica nosso traba-
lho. O fotógrafo Ricardo Giusti registrou o momento e
fez-lhe algumas perguntas engraçadas, como é do seu

feitio, mas o visitante não se furtou a responder. “O se-
nhor esperava encontrar um gauchão de bota e bomba-
cha?”. A resposta foi sensacional. “Sabia que ia encon-
trar uma pessoa legal. Com o resto não me importava”.
Gostei. É isso mesmo.

Foi além. Confidenciou-me estar passando por um mo-
mento difícil em sua vida pessoal, pois perdeu o pai re-
centemente. A mãe ficou arrasada. O pai do Luiz Gusta-
vo tinha mais de 90 anos, mas não tem jeito, a gente se
deprime. Conversando, disse-lhe que é um privilegiado,
pois perdi meu pai adotivo quando tinha 18 anos. E não
disse-lhe, por falta de tempo, que só encontrei meu pai
genético aos 47 anos. Então, na verdade, o Luiz pôde
aproveitar bem a companhia do pai por muitos anos.
Achei que gostou do que eu disse, pois o senti mais ale-
gre do que quando havia chegado. Estava mais desinibi-
do e prometeu voltar outras vezes. Disse que adorou o
Correio, (“histórico”), os jornalistas e que tinha ficado
muito orgulhoso de ter sido recebido por todos nós.

Na despedida, o presenteei com o “Campereadas - Crô-
nicas, Contos e Causos do Sul”, meu primeiro livro, que
já esgotou duas edições da Sulina. O Luiz Gustavo é co-
mo eu, simples, direto e emotivo. Somos irmãos de alma,
um não pode ficar sem o outro. Ele, sem as “Camperea-
das”, e eu, sem o leitor assíduo e generoso. O que vale é
o reconhecimento claro e espontâneo das pessoas. Pode
ter algo no mundo mais importante que isso? Obrigado,
querido leitor e agora meu novo amigo Luiz Gustavo. Sai-
ba que por ti também escreverei todos os dias.

Ah, e este texto não é uma crônica. É um abraço.

ARTIGO

GIRO TÉCNICO DO TRIGO NO ESTA-
DO DO RIO GRANDE DO SUL
Abitrigo, Sinditrigo e Farsul promo-
vem visitação aos campos de trigo e
cultivares de pesquisa do Rio Grande
do Sul para verificação das condi-
ções mais recentes da safra e o seu
desempenho, emprego de agroquími-
cos, tecnologias e melhoramentos no
uso do solo. Informações e inscrições
até 31 de outubro pelo e-mail secre-
taria@abitrigo.com.br.
Data: 7 a 9 de novembro.

1º SEMINÁRIO EM DESENVOLVIMEN-
TO TERRITORIAL E SISTEMAS
AGROINDUSTRIAIS
Representantes de diversas entida-
des discutem temas como interação
entre rural e urbano, agenda de pes-
quisa e extensão na área e relação
entre solidariedade e desenvolvimen-
to. Promoção do Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Ter-
ritorial e Sistemas Agroindustriais da
UFPel.
Data: 11 de novembro.
Local: Auditório da Reitoria da
UFPel, em Pelotas.

29º ENCONTRO NACIONAL DOS PRO-
DUTORES DE ALHO
Reunião de produtores de alho.
Data: 11 de novembro.
Local: Fazenda Souza, em Caxias do
Sul.

5º CONGRESSO E FEIRA BRASIL SUL
DE AVICULTURA, SUINOCULTURA E
LATICÍNIOS - AVISULAT 2016.
Evento reúne as três cadeias produti-
vas e terá palestras, painéis, seminá-
rios, exposição e encontros de negó-
cios. Inscrições até 4 de novembro
no site www.avisulat.com.br.
Data: 22 a 24 de novembro.
Local: Centro de Eventos da Fiergs,
em Porto Alegre.

Oexercício ilegal
daprofissãoé
consideradoapenas
contravenção.
Tramitano
Congressoum
projetode lei que
transformaesta
práticaemcrime,
passívelde punição

O
exercício ilegal de qual-
quer profissão é um grave
problema. Prejudica o pro-
fissional de fato e, especial-

mente, prejudica quem utiliza seus
serviços. Mas quando falamos de
vidas e saúde, o chamado charlata-
nismo toma proporções ainda
mais assustadoras. Não é à toa
que a prática ganhou este apelido.
Charlatão é um impostor, alguém
que se aproveita da boa-fé das pes-
soas para prometer soluções que
não pode oferecer de fato.

Nos últimos três anos, o Conse-
lho Regional de Medicina Veteriná-
ria do Rio Grande do Sul fez deze-
nas de comunicados ao Ministério
Público - de irregularidades encon-
tradas nas fiscalizações ou recebi-
das em denúncias da sociedade -
sobre temas que vão além das
competências do CRMV. Quase a
metade destes comunicados diz
respeito ao exercício ilegal da pro-
fissão tanto com animais de com-
panhia quanto com animais de pro-
dução. O crescimento do número
de denúncias mostra que o tema
merece muita atenção.

Q u a n d o d i g o q u e a s
consequências são maiores quan-
do se trata de profissão que lida
com vidas é porque o atendimento
por leigos pode colocar em risco a
integridade de animais de compa-

nhia, por exemplo, ou permitir a
transmissão de doenças aos huma-
nos, as chamadas zoonoses. Há
muitos casos em que o tratamento
inadequado prolonga o sofrimento
- ou mesmo leva à morte – de pa-
cientes que poderiam ser salvos.

Da mesma forma, no atendimen-
to ilegal de grandes animais, são
encontrados os chamados “práti-
cos” dando consultoria rural, técni-
ca, clínica e fazendo diagnóstico
de prenhez e outras atividades. Is-
so é muito grave pois, se esses ani-
mais forem tratados de forma ina-
dequada, podemos estar consumin-
do alimentos com resíduos de me-
dicamentos ou mesmo contrair
doenças que podem ser carreadas
através da carne ou do leite.

Atualmente, o exercício ilegal
da Medicina Veterinária é conside-
rado apenas contravenção. Trami-
ta no Congresso um projeto de lei,
que apoiamos, que transforma es-
ta prática em crime, passível de
punição com 3 a 4 anos de cadeia.
O Conselho vem alertando os pes-
soas e a sociedade, trazendo divul-
gação sobre este tema. Esta ques-
tão, que envolve diretamente a saú-
de pública, só podemos enfrentar
com o envolvimento de todos. Não
contrate o serviço de pessoas que
não sejam profissionais. Identifi-
que e denuncie.

COMBATE AO CHARLATANISMO
NA MEDICINA VETERINÁRIA

RODRIGO LORENZONI
Presidente do Conselho
Regional de Medicina
Veterinária do RS

AGENDA

BRASIL
Produção (em mil toneladas)

Produto Safra 2015/16 Safra 2016/17
Arroz 10.602,9 11.558,3 a 12.038,3
Feijão 2.513,9 2.981,4 a 3.052,3
Milho 66.694,0 82.346,9 a 83.809,8
Soja 95.434.6 101.862,6 a 104.022,9
Trigo 6.339,8 6.339,8

Área (em mil hectares)
Produto Safra 2015/16 Safra 2016/17
Arroz 2.007,8 2.006,6 a 2.089,0
Feijão 2.837,5 2.918,2 a 2.975,0
Milho 15.922,5 15.853,9 a 16.146,1
Soja 33.251,9 33.442,8 a 34.153,3
Trigo 2.107,9 2.107,9

Preços ao produtor (em R$) — Emater
Produto Unidade Mínimo Médio Máximo
Arroz em casca saco 50 kg 47,00 48,85 52,00
Feijão saco 60 kg 160,00 213,26 300,00
Milho saco 60 kg 38,00 40,51 46,00
Soja saco 60 kg 62,50 67,01 73,00
Sorgo saco 60 kg 33,15 38,55 44,00
Trigo saco 60 kg 31,00 33,00 38,00
Boi gordo kg vivo * 4,60 4,86 5,30
Vaca gorda kg vivo * 4,00 4,36 5,00
Suíno kg vivo 2,90 3,37 4,05
Cordeiro p/ abate kg vivo * 5,20 5,72 6,50
Leite litro 0,90 1,23 1,51
Semana de 24/10/2016 a 28/10/2016 | * Prazos de 20 ou 30 dias

RIO GRANDE DO SUL
Produção (em mil toneladas)

Produto Safra 2015/16 Safra 2016/17
Arroz 7.356,6 8.258,6 a 8.630,0
Feijão 122,0 113,7 a 138,0
Milho 5.892,7 5.108,6 a 5.260,4
Soja 16.201,4 15.557,7 a 15.635,5
Trigo 1.464,2 2.237,5

Área (em mil hectares)
Produto Safra 2015/16 Safra 2016/17
Arroz 1.076,0 1.100,7 a 1.150,2
Feijão 67,9 67,4 a 81,4
Milho 823,0 831,2 a 855,9
Soja 5.455,0 5.455,0 a 5.482,3
Trigo 861,3 776,9

COTAÇÕES
& MERCADO

Dados do 1˚ Levantamento de Safra da Conab
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