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13 - Especial“A criatura humana tem a missão de cooperar com Deus no cuidado da vida. 
Porém, vemos a agonia da vida, violentada pela ganância e pelo consumismo.”

Irmã Lucia Weiler, em trecho da resposta da pergunta 1 da lição 7
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✦ TEOLOGIA A DISTÂNCIA

1) Em que tempo histórico situa-
se Oséias? 

Oséias situa-se no contexto 
da monarquia, desde o rei Jero-
boão II (783aC) até a queda da 
Samaria (721aC). Para se liber-
tar do sistema opressor da mo-
narquia e da dominação Assiria, 
o povo precisava passar por um 
novo processo de aprendizagem: 
aprender a caminhar de novo 
para se libertar. 
2) Com que verbos e atitudes 
Oséias (11,1-11) descreve o rosto 
materno de Deus?

Oséias descreve o rosto de 
Deus  com traços  de ternura de 
uma mãe que “chama” seu povo 
de filho e  o  incentiva a caminhar 
em busca da libertação. Se cai, 
Deus o toma nos braços. Israel é 
o filho amado que não valoriza 
o amor de Deus Pai-Mãe e mui-
tas vezes é infiel. Mas o amor de 
Deus supera a fragilidade huma-
na. Por causa de seu grande amor 
materno ele ignora até as quedas. 
Como no deserto alimentava seu 
povo (Ex 16, 1-35) também aqui 
alimenta seu filho (Os 11,4).
3) Por que Deus não condena e 
não age por vingança jamais? 

Porque Deus é incapaz de não 
amar, porque é essencialmen-
te amor. Nada é impossível ao 
amor. Nós muitas vezes temos 
dificuldade de perdoar. Mas 
Deus é Deus. Ele não nos trata 
segundo nossos merecimentos. 
Ele ama gratuitamente. Sua san-
tidade se expressa no amor que 
perdoa e esquece (Os 11, 8-9).

1) Por que a criatura humana 

nem sempre é fiel à missão do 
cuidado da vida?

A criatura humana tem a mis-
são de cooperar com Deus no 
cuidado da vida, da criação. Po-
rém, nem sempre é fiel a essa 
missão e em consequência disso 
vemos a agonia da vida, violen-
tada pela ganância, pelo consu-
mismo e pela exploração. 
2) Quando e por que foram es-
critos os livros sapienciais?

O conjunto dos livros sapien-
ciais tem sua origem na sabedo-
ria popular. Eles foram escritos 
depois do exílio da Babilônia. 
Com a dispersão do exílio e a 
perda de referências, era urgente 
resgatar a identidade do povo de 
Deus. Foi nesse momento que a 
sabedoria popular se manifestou 
com maior força, encontrando 
em Deus a origem de tudo, a ori-
gem da vida.
3) Qual a nova espiritualidade 
ensinada pela Sabedoria ao pro-
clamar que “Deus é amigo da 
Vida”? 

A sabedoria nos ensina uma 
nova espiritualidade: o ritmo da 
natureza é o ritmo das mãos de 
Deus. Beber da fonte da sabe-
doria é abrir nosso coração para 
entrar no compasso deste ritmo, 
descobrir na criação o lugar da 
revelação de Deus e entrar em 
profunda comunhão e sintonia 
com Ele. As pessoas que buscam 
a sabedoria, como Jesus, convi-
dam o povo a contemplar a pre-
sença de Deus em todas as coi-
sas: “Olhai os pássaros do céu! 
Aprendei dos lírios do campo” 
(Mt 6, 26-28). Partindo das cria-
turas, da natureza, da contempla-
ção da criação, as pessoas sábias 

chegam ao Criador e o adoram. 
Ele é o Deus da vida, de toda 
criação. Deus é amigo da vida 
e nos deu por “herança a lei da 
vida” ( Eclo 17,11). 

• Incentivo a escrever um poe-
ma - oração: AO DEUS AMIGO 
DA VIDA!

1) Qual a saudação do Anjo e 
como Maria respondeu?

A jovem Maria é surpreendida 
pela saudação do Anjo Gabriel, 
enviado por Deus em sua casa 
na insignificante cidade de Na-
zaré que fica na Região da Gali-
leia.  “O anjo entrou onde ela es-
tava e disse: Alegre-se cheia de 
graça! O Senhor está contigo!” 
(Lc 1, 28).

Como herdeira do pequeno 
resto de Israel, que esperava a li-
bertação de seu povo, ela estava  
consciente da responsabilidade e 
do compromisso com o Projeto 
de Deus. Dialogou longamente 
antes de dar a resposta mais bo-
nita que encontramos na Bíblia: 
“Eis aqui a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua 
Palavra” (Lc 1,38).
2) Por que Maria é exemplo de 
acolhimento da Palavra de Deus 
para nós? 

Maria é exemplo de acolhi-
mento para nós, porque sem re-
servas, seu coração está aberto a 
Deus e à humanidade. Livre das 
ambições terrenas e do prestígio 
pessoal, reconhecendo de modo 
pleno sua pequenez, Maria aco-
lhe o Redentor e os anseios de 
todos os seres humanos. 
3) Procure na Bíblia Filipenses 
2, 5-11 e transcreva este texto 

para guardar no coração o rosto 
do Deus Encarnado... 

“Haja entre vós o mesmo sen-
tir e pensar que no Cristo Jesus. 
Ele, existindo em forma divina, 
não considerou como presa a 
agarrar o ser igual a Deus, mas 
despojou-se, assumindo a forma 
de escravo e tornando-se seme-
lhante ao ser humano. E encon-
trado em aspecto humano, hu-
milhou-se, fazendo-se obediente 
até a morte - e morte de cruz! Por 
isso, Deus o exaltou acima de 
tudo e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome, para que, 
em nome de Jesus, todo joelho 
se dobre no céu, na terra e abaixo 
da terra, e toda língua confesse: 
‘Jesus Cristo é o Senhor’, para a 
glória de Deus Pai.”

1) Com quem Jesus se identifica 
nesta parábola de Matues 25,31-
46?

Conforme a parábola de Mt 25, 
31-46, Jesus diz estar presente 
nas pessoas com fome e sede e 
sem roupa, nos estrangeiros, nas 
pessoas doentes, presas e sem 
casa, sem terra, sem teto.
2) Quem são os justos e benditos 
na parábola de Mateus e hoje?

Os que acolheram os excluídos 
são chamados “justos”. Isto sig-
nifica que a justiça do Reino não 
se alcança observando normas e 
prescrições, mas sim acolhendo 
os necessitados. Mas os próprios 
justos não sabem quando foi que 
acolheram Jesus necessitado. 
Jesus responde: “Toda vez que 
o fizestes a um destes meus ir-
mãos mais pequeninos, a mim o 
fizestes!”

3) O que nos impede de entrar no 
Reino?

E Jesus chama atenção para a 
omissão: “Todas as vezes que vo-
cês não fizeram isso a um desses 
pequeninos, foi a mim que não 
o fizeram!” Tudo na nossa vida 
se decide pela prática do amor. E 
quem ama não precisa ter medo 
de um juízo final. Portanto o que 
nos impede de entrar no Reino é 
a omissão, ou seja, não viver a  
prática do amor.

1) Qual o tema e o lema do mês 
bíblico 2011?

O tema do mês Bíblico 2011 é: 
Travessia: passo-a-passo o cami-
nho se faz. E o lema: Aproximai-
vos da presença do Senhor - (Ex 
16,9).
2) Por que é fundamental iniciar 
a leitura orante invocando o Es-
pírito Santo?

Esse ponto é fundamental, pois 
o Espírito Santo, além de ser o 
principal autor da Bíblia, recebe a 
missão de continuar a revelação: 
“Eu vos tenho dito estas coisas en-
quanto estou convosco. Mas o Pa-
ráclito, o Espírito Santo que o Pai 
enviará em meu nome, ele vos en-
sinará tudo e vos recordará tudo o 
que eu vos tenho dito” (Jo 14,26). 
Para escutar o Espírito Santo é 
preciso criar um clima de oração. 
Ele nos ajudará a compreender a 
Palavra de Deus que aquece o co-
ração e recria a comunidade.
3) Resumir numa frase ou pará-
grafo o que você aprendeu e vi-
venciou sobre a Leitura Orante 
da Bíblia....

Resposta livre de acordo com a 
experiência feita.

Respostas de Leitura Orante da Bíblia (II)
Das cinco últimas lições do segundo módulo do curso, elaboradas por Irmã Lucia Weiler
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Numa avaliação geral, o ano de 
2011 terminou dentro das expec-
tativas para a agricultura brasilei-
ra (lavouras, pecuária, produção 
florestal e pesca) e para o agro-
negócio como um todo (insumos 
agrícolas, produção agropecuá-
ria, transporte, processamento e 
distribuição). Ainda que os da-
dos definitivos não estejam dis-
poníveis, informações de janeiro 
a setembro comprovam que a 
produção de grãos e outras la-
vouras tiveram um desempenho 
positivo superior a 8,39% e a pe-
cuária, de 7,78%, perfazendo um 
crescimento total da agricultura 
de 8,12%. Estes resultados re-
presentam mais do que o dobro 
do crescimento esperado para a 
economia como um todo, da or-
dem de 3,3%. Mais uma vez, o 
agronegócio “salva” o Brasil de 
um progresso medíocre. Nesses 
nove meses referidos, o agro-
negócio teve uma expansão de 
4,59%, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2010.

O bom desempenho da agri-
cultura garantiu abastecimento 
adequado no mercado interno, 
com preços reais relativamen-
te estáveis. Não houve choques 
significativos de preços ao longo 
do ano para o consumidor 
final. Alguns produtos ti-
veram rentabilidade com-
prometida, como no caso 
do arroz e do trigo, devido 
à demanda fraca e a impor-
tações. Produtos que não 
conseguiram se estruturar para 
se inserir no mercado internacio-
nal, via exportações, tendem a ter 
maiores flutuações - em geral, 
preços baixos.

Saldo - As exportações do 
agronegócio navegaram por ma-
res relativamente tranquilos, ape-
sar da grave crise que atingiu a 
Europa em 2011. Estima-se que 
nesse ano o valor das exportações 
do agronegócio brasileiro atinja 
US$ 90 bilhões, com destaque 
para soja, carnes, produtos flores-
tais e açúcar. Cabe lembrar que 
no ano de 2000, as exportações 
do setor eram de apenas US$ 20 
bilhões. O saldo comercial (ex-
portações - importações) deverá 
atingir cerca de US$ 75 bilhões. 

Aumentaram substancialmen-
te o volume e o valor das vendas 
externas, com uma ampla pauta 
de produtos tradicionais, como 
o café e açúcar, e novos, como a 
soja, carnes e produtos florestais. 
A diversificação de destinos é 
outra conquista dos exportadores 

Soja volta a ocupar posição de destaque entre os produtos agrícolas exportados pelo Brasil
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8 - Especial“Divisas provindas de vendas do agronegócio permitem ao
país pagar suas dívidas, importar tecnologia e bens de capital.”

Elisio Contini e Geraldo Martha Jr.

✦ AVALIAÇÃO

As perspectivas para a agropecuária
Depois de salvar o Brasil de um desempenho medíocre, agronegócio deve crescer 6,12% em 2012

AB
r/C

or
re

io
 R

io
gr

an
de

ns
e

*Pesquisadores da Embrapa 
Estudos e Capacitação.

E-mails: elisio.contini@embrapa.br 
e geraldo.martha@embrapa.br

Elisio Contini e
Geraldo Martha Jr.*

brasileiros, atingindo, atualmen-
te, mais de 150 países. O agrone-
gócio “salva” as contas externas 
brasileiras, uma vez que os de-
mais setores são tradicionalmen-
te deficitários. Divisas provindas 

de vendas do agronegócio permi-
tem ao país pagar suas dívidas, 
importar tecnologia e bens de 
capital e ainda financiar viagens 
de turismo para parcela conside-
rável da população brasileira.

O Brasil está encontrando seu 
lugar na sua inserção internacio-
nal por meio de um competitivo 
agronegócio. Esta revolução tem 
suas bases, progressivamente, na 
exploração racional e de uma for-
ma sustentável de seus recursos 
naturais, favorecida pela abun-
dância de terras mecanizáveis e 
baratas em novas fronteiras do 
Centro-Oeste, pela disponi-
bilidade de tecnologias para 
uma agricultura tropical, 
por uma política agrícola 
mais racional e, principal-
mente, por gente empreen-
dedora de pequenos, mé-
dios e grandes produtores. Como 
exemplo, o sistema de produção 
do plantio direto em mais de 26 
milhões de hectares nas lavouras 
de grãos garante melhor harmo-
nia entre os objetivos de aumento 

da produção e conservação dos 
recursos naturais. 

Outro objetivo da sociedade e 
do governo é a eliminação da po-
breza rural, presente notadamente 
no Nordeste, ainda que diminu-

ída, nos últimos anos, 
pela forte migração 
rural-urbana, por pro-
gramas sociais em cur-
so e pela aposentadoria 
rural. Dados do Censo 
Agropecuário de 2006 

apontavam que 3,776 milhões 
de propriedades obtinham, em 
média, R$ 128,13 mensais com 
suas vendas ao mercado. A maio-
ria destas propriedades ficava no 
Nordeste. Mas estes valores são 
incompatíveis com uma econo-
mia desenvolvida, uma socieda-
de democrática e com os valores 
da dignidade humana. Portanto, 
há muito que fazer no desenvol-
vimento da agricultura brasileira.

Expectativa - O que esperar 
de 2012? O primeiro princípio é 
não aguardar por soluções mági-

cas, mas fazer, atuar, agir. As in-
formações disponíveis quanto ao 
desempenho da agricultura e do 
agronegócio em 2012 não apre-
sentam grandes surpresas. A Con-
federação Nacional da Agricultu-

ra (CNA) estima que o Produto 
Interno Bruto (soma de todas as 
riquezas produzidas) do agrone-
gócio deverá crescer 6,12%, no 
próximo ano, impulsionado prin-
cipalmente pelos elevados preços 

da pecuária e pelo crescimento do 
mercado interno. Estima-se que o 
valor da produção da agropecuá-
ria aumente ao redor de 8%, com 
desempenho levemente maior da 
pecuária em relação a lavouras. 
O que restringe um crescimento 
maior da agricultura são os efei-
tos da crise mundial, concentrada 
na Europa. Mesmo uma desace-
leração das economias da China e 
Índia, países que têm crescimento 
ao redor de 10% ao ano em seu 
Produto Interno Bruto, não deve-
rá afetar o desempenho do setor, 
já que alimentos é um produto 

essencial à vida humana. 
Como são países com restri-
ções severas em terras dis-
poníveis para a agricultura e 
com crescimento de renda, 
passarão a consumir mais 
alimentos e outros produtos 

do agronegócio, o que impulsio-
na nossas exportações.

Quanto à produção de grãos, as 
primeiras estimativas da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) para 2011/12 são de re-

petição da boa safra 2010/2011, 
ao redor de 160 milhões de to-
neladas. Os destaques são para a 
soja, com um crescente mercado 
internacional, e o milho, utiliza-
do na ração animal, principal-
mente de suínos e aves e com 
boa cotação no mercado nacional 
e internacional. A área plantada 
com algodão tem expansão de 
6,1%, mas devido aos ganhos de 
produtividade e aos bons preços 
internacionais, estima-se que o 
faturamento bruto cresça 22,6% 
em relação à safra 2010/11. Es-
tas previsões partem da premissa 
de um comportamento regular 
do clima, particularmente quan-
to a não ocorrência de fortes se-
cas em regiões produtoras; caso 
ocorram, a produção será menor. 
Quanto à pecuária, espera-se um 
bom desempenho da carne bovi-
na, já que os preços se elevaram 
em mais de 15% em 2010.

Mesmo com a crise na União 
Europeia, estimativas da CNA 
indicam que as exportações do 
agronegócio poderão atingir a 
US$ 93 bilhões em 2012, com 
um saldo na balança comercial de 
US$ 82 bilhões, portanto valores 
superiores a 2011. Os efeitos da 
presente crise poderão afetar mais 
o complexo carnes e madeira. A 
desaceleração do crescimento da 
China pode impactar os preços de 

commodities, como a soja e 
o milho. Como o Brasil di-
versificou bastante o destino 
de suas exportações, cri-
ses em alguns países serão 
compensadas por aumentos 
em outros.

Na área institucional, espera-
-se que em 2012 seja aprovado 
pelo Congresso Nacional o novo 
Código Florestal. Após longos 
debates na sociedade brasileira e 
no próprio Parlamento, sua apro-
vação permitirá a regularização 
ambiental das propriedades e 
maior segurança jurídica aos pro-
dutores. Pela proposta em dis-
cussão, os pequenos produtores 
estarão isentos da recuperação da 
reserva legal e poderão manter 
atividades agrícolas em declives 
entre 25º e 45º. Estes dispositi-
vos são importantes, por exem-
plo, para a produção de frutas e 
outras atividades na Serra gaúcha 
e em outras regiões montanhosas 
do Sul do país. Próspero ano de 
2012 aos produtores rurais e a to-
dos os consumidores de produtos 
do agronegócio brasileiro!

O valor da produção da
agropecuária deve aumentar

ao redor de 8% em 2012

As exportações do agronegócio
brasileiro poderão atingir
US$ 93 bilhões em 2012

O que restringe um crescimento
maior da agricultura brasileira

são os efeitos da crise mundial
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
6a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 7a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em conformidade com os artigos 7º, 8º e 16 letra B do Estatuto, ficam convocados os senhores acionis-
tas a reunirem-se em Assembléias Geral Ordinária e Extraordinária no dia 06 de fevereiro de 2012, às
18:00 horas, em primeira convocação com quorum legalmente exigido e em segunda convocação com
qualquer número de acionistas, na sede social, à Linha Zambicari, s/nº, Zona Rural, São Marcos – RS,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A. Prestação de Contas dos Administradores.
B. Leitura, exame discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social en-

cerrado em 31 de dezembro de 2011.
C. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do referido exercício e a distribuição de dividendos.
D. Fixação da remuneração global anual dos administradores.
E. Eleger os administradores para o próximo triênio.
2. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A. Elevar o capital social da Companhia, mediante aproveitamento de parte do saldo da conta Lucros

Acumulado, bem como reforma do Estatuto Social.
B. Outros assuntos do interesse da Companhia.
3. DOCUMENTOS DE QUE TRATA O ARTIGO 133 DA LEI 6.404/76.
Encontram-se a disposição dos senhores acionistas, na sede social à Linha Zambicari, s/nº, Zona Rural,
em São Marcos – RS, os citados documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, relativo ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.

São Marcos - RS, 05 de janeiro de 2012
Rosmari Terezinha Gionedis Zanlorenzi - Diretor Presidente

CA SA MEN TOS
REGISTRO CIVIL DE ANA RECH - CA XIAS DO SUL-RS

BR116, km 147, nº 15.999 - CEP 95059-520 - Ca xias do Sul-RS - Fo ne: (54) 3238.1111
Cláudio Klering - oficial

Emer son Ro ber to Kle ring - ofi cial subs ti tu to
Co mu ni ca que pre ten dem con trair ma tri mô nio as se guin tes pes soas:

Editais 5624/176 e 5625/177
1- CLEOMAR DOS SANTOS FREITAS e MARIA SUELI DE SOUZA LEITE
2- VALDERI CAIAMBA COELHO e KELLY YNGREDY MEZZOMO
Se al guém souber de al gum im pe di men to, oponha-o no pra zo e na for ma da lei.

Caxias do Sul, 28 de dezembro de 2011

Francisco Beltrão, no 
Paraná, sedia o VII Encontro 
Nacional da Família Zuffo 
no dia 22 de janeiro deste 
ano, no Parque Jayme C. 
Júnior. Os descendentes 
dos antigos imigrantes 
italianos convidam para 
o encontro de família. 
A programação prevê 

inscrições, celebração e 
cantoria com a presença 

do Grupo Italiano de Beltrão 
Musicanti. Ao meio-dia 
será serviço almoço de 
confraternização e, logo 
após, sorteio de brindes. 
“Maiores informações pelo 

e-mail zuf7@yahoo.com.br”, 
informa o professor 

Darci Zuffo.

CA SA MEN TOS
Rua Al fre do Cha ves, nº 557 - Fone: 3221.7645
CAR LOS AL BER TO FRAI NER - Re gis tra dor

PELO RE GIS TRO CI VIL DE PES SOAS NA TU RAIS E DE IN TER DI ÇÕES E TU TE LAS DA 
2ª ZONA DES TA CI DA DE, HABILITARAM-SE PARA CA SAR AS SE GUIN TES PES SOAS: 

Editais nº 29.574 à 29.595
- JACSOM DE MACEDO DA SILVA E SILVANA STRANCK PINTO
- ELIAS FONTOURA VIANA E FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA
- ÉDEN TADEU PIRES E MARTA VARÉLA DO AMARANTE
- EDINEI MACHADO VARGAS E ALCIOMARA MORAES BENEVENUTO
- ERLON EURIC O CARVALHO E LEONIRA ROVEDA
- ANDRÉ INCERTI E ANA PAULA MORSCH
- ANTÔNIO LUCAS NUNES DA SILVA E MARINECI DE QUADROS
- CRISTIAN ALVES JARDIM E JOSEANE DOS SANTOS
- PAULO ROBERTO DA ROSA DUARTE E CAMILA BUENO FERREIRA
- SAMUEL TOMAZONI E MARINA DE OLIVEIRA BERTELLI
- CELSO RODRIGUES DE MELLO E LAURA TOMÉ
- ALÉSSIO CASSOL E REJANE ROSSI
- EDERSON GODOY E CIGLIANI ONO TAVARES
- IVANIR ANTUNES DE ANDRADE E VALDA DE MATTOS
- ADAIR MENDES E ELAINE BET
- ISAC JAIR DIAS E ANANDA JHENNIFER DE ANDRADE DOS SANTOS
- ANDRÉ SIMCHAK E ERISÂNGELA DAL’LAGO DE ARAUJO
- ANDRÉ MARCOS MAZZOCHI E SUZETE GRANDI
- ADEMIR TELES FINGER E FLAVIA DA SILVA
- JOSÉ AMAURI BRESOLIN E FERNANDA EINSFELD MACHADO
- LEANDRO LORENZATO E ANGELA MARIA CAVALHEIRO DA SILVA

Caxias do Sul, 13 de janeiro de 2012


