Moradoras do distrito de Tuiuty participam do Curso de
Processamento de Frutas e Hortaliças em Bento Gonçalves
Data: 14/07/201
Veículo: Rede Sul
A Prefeitura de Bento Gonçalves, através da Secretaria de Desenvolvimento da
Agricultura, em parceria com o Senar/RS, realizou na segunda e terça-feira, 11
e 12 de julho, mais um curso com a participação de 13 mulheres, das
comunidades do distrito de Tuiuty. O curso de Processamento de frutas e
hortaliças é ministrado pela instrutora do Senar, a engenheira de alimentos
Joelma de Fátima Rodrigues da Silva.
A instrutora trabalhou no primeiro módulo conceitos básicos de nutrição,
higiene, esterilização das embalagens, armazenamento e conservação dos
alimentos, além de ensinar receitas práticas e nutritivas. Conforme Joelma
destaca, o mais importante é higiene e esterilização dos produtos e
embalagens, sendo que todo processo pode ser utilizado com outros produtos.
Destaca também, que entre os diversos objetivos, o essencial é possibilitar o
aproveitamento das frutas e hortaliças, e guardar com segurança, além de
melhorar a qualidadeb da alimentação das famílias.
No primeiro módulo as participantes acompanharam e aprenderam os passos
do processamento das hortaliças, sendo desenvolvidos compotas para
conserva, com tomates, beterraba, vagem, brócolis, couve-flor, cenoura,
pepino, entre outros.No próximo módulo, que será realizado nos dias 28, 29 e
30 de julho, será abordado sobre o processamento de frutas, sendo
desenvolvidos, doces em calda, cristalizados, compotas, geléias, schimiers,
sucos e néctares de frutas.
A participante Isolda Justina Cristofolli Buffon(52 anos), moradora e líder
comunitária da linha São Pedro 71, da comunidade Verríssimo de Matos,
ressaltou que o curso é muito importante, pois além de já trabalhar com esse
processamento de frutas e hortaliças, porém do jeito que sua mãe ensinou, vai
adquirir mais conhecimento de como conservar mais os produtos e após
concluído, irá repassar para as mulheres das comunidades que não
participaram do curso.
O curso faz parte do Programa Municipal de Qualificação da Agricultura
Familiar, que tem por objetivo apoiar os agricultores ao cultivo e administração
de sua propriedade. Conta com o apoio do Conselho Municipal de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento(COMAPA), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Bento Gonçalves, Campus Universitário da Região dos Vinhedos(CARVI),
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Sul(IFRS), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária(EMBRAPA), CEIIPÊ
e Emater.

