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A Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS) e a

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Porto Alegre

(AEAPA), em parceria com a Embrapa Trigo e com patrocínio da

Syngenta, promoveram o curso de Atualização Agronômica em

Agricultura Conservacionista. Passo Fundo recebeu a quarta

edição do curso entre os dias 27 e 29 de setembro, na Embrapa

Trigo. Participação de 28 profissionais.



Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi o palco do estratégico

Dia de Campo Solos. Realizado 10 de outubro, o evento abordou

o tema: manejo do solo e da água para ganhos de produtividade

na lavoura e pecuária. Promovido pela Embrapa Trigo e a

Sociedade de Agronomia do RS (SARGS)/Syngenta, contou com

a participação de 250 pessoas, entre pequenos, médios e

grandes produtores rurais e cooperativas, além de agentes de

Transferência de Tecnologia (TT-ATER). Todos interessados em

conteúdos capazes de reverter a fase de estagnação no

rendimento de grãos, que tem chamado a atenção de

pesquisadores, técnicos e produtores.



A Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS), em

parceria com a EMATER e com patrocínio da Syngenta,

promoveu um dia de campo no município de Sertão Santana, no

dia 21 de novembro. A atividade é parte integrante do Programa

Estadual de Conservação do Solo e Água e apresentou aos

participantes técnicas de agricultura conservacionistas e seus

resultados. A ação envolveu, aproximadamente, 450 produtores,

que vieram de 11 municípios da região. O foco foi o plantio de

fumo, atividade principal da propriedade que sediou o dia de

campo.



O auditório do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul

(SENGE-RS), em Porto Alegre, recebeu a IV Conferência

Estadual de Conservação de Solo e Água. O evento é realizado

anualmente no dia 5 de dezembro, data em que se comemora o

Dia Mundial do Solo e integra as atividades do Programa

Estadual de Conservação do Solo e da Água – Conservar para

Produzir Melhor. A conferência objetivou contemplar as ações

realizadas em 2018 e projetar o que pode ser aprimorado em

2019. Contou com a participação de 57 profissionais de várias

instituições.



A Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul – SARGS,

com a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Noroeste do

Rio Grande do Sul – AENORGS, em parceria com a Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e com apoio da

Syngenta, realizou o Curso de Atualização Agronômica em

Agricultura Conservacionista, nas dependências da SETREM,

em Três de Maio, RS, nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2019. O

curso com carga horária de 24 horas. Teve o objetivo de

contribuir para a implementação da agricultura conservacionista

no estado do Rio Grande do Sul. Participaram 29 profissionais.



A 20ª Expodireto Cotrijal sediou, no dia 12 de março de 2019, a

4ª edição do Fórum Estadual de Conservação do Solo e da

Água. O encontro teve o apoio da parceria SARGS/Syngenta e

contou com palestras e homenagens a produtores e técnicos que

desenvolvem práticas conservacionistas que impulsionaram um

aumento de produtividade.

O auditório central da Expodireto permaneceu lotado durante

todo o evento, concluído com homenagens a cinco produtores e

técnicos conservacionistas do solo.



Entre os dias 08 e 12 de abril de 2019, aconteceu a 2ª SEMANA

AGROPECUÁRIA DA UFRGS (SEAGRO 2019) nas

dependências da Faculdade de Agronomia e da Estação

Experimental Agronômica. O evento contou com cursos e

minicursos nas áreas de agronomia e zootecnia, dias no campo

e exposição de empresas ligadas ao setor primário. A SEAGRO

destina-se a estudantes de agronomia, veterinária, zootecnia e

áreas afins, produtores rurais, professores, pesquisadores,

extensionistas, técnicos de empresas e profissionais autônomos.



A EMATER/RS e a Prefeitura de Cruzaltense realizaram o Dia de

Campo de Conservação do Solo e Água, no dia 31 de maio,

dentro do Programa Estadual de Conservação de Solo e Água,

com o patrocínio da SARGS e da Syngenta. Teve apoio da

SEAPDR, Embrapa, SUTRAF, Cinbalagens, Sicredi, Cresol,

Banrisul, Poletto, Olfar, Cooperalfa, Vaccaro e URI Erechim. Com

intensa programação, na parte da manhã, no salão paroquial e

na parte da tarde, com visita a campo, estiveram presentes em

torno de 300 participantes, entre profissionais das ciências

agrárias, produtores rurais e estudantes.



A SARGS, em parceria com o Departamento de Solos e o

Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da UFSM e

com apoio da Syngenta, realizou o Curso de Atualização

Agronômica em Agricultura Conservacionista, nas

dependências do Departamento de Solos da UFSM, em Santa

Maria, RS, nos dias 26 a 28 de junho de 2019. O objetivo foi

demonstrar como os princípios conservacionistas podem ser

melhor entendidos e adotados, considerando as características e

fragilidades dos diferentes sistemas da metade Sul do RS, a fim

de reduzir a degradação de solos melhorando a produtividade.

Participaram 45 profissionais.



Muito Obrigado!

Eng. Agr. Ivo Lessa Silveira Filho

Diretor-Presidente da SARGS


