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Um alerta preocUpante

Um alerta muito preocu-
pante quanto ao futuro 

do nosso Mundo saiu da úl-
tima cimeira intergoverna-
mental realizada na Coreia do 

sul sobre as alterações climáticas, que alguns 
governantes desdeem, desvalorizando as ter-
ríveis consequências futuras do aquecimento 
Planeta, que poderiam muito bem ser evita-
das se o aquecimento global não ultrapassar 
os 1,5ºC. 

De acordo com os mais eminentes cientistas 
mundiais reunidos recentemente, foi divulgado 
que é possível limitar o aquecimento a 1,5ºC 
dentro das leis da química e da física, mas para o 
fazer requer mudanças sem precedentes.
As conclusões do grupo de 91 especialistas, re-

presentando 40 países, são claras, pois se o aque-
cimento global atingir os 1,5°C tal poderá signi-
ficar que a população mundial ficará exposta a 
ondas de calor, chuvas fortes, secas, tempestades 
e inundações, sem precedentes.
Esta grande preocupação destes cientistas surge 

na medida em que, atualmente, o aquecimento 
climático atinge já 1°C acima dos níveis pré-

-industriais e pode atingir 1,5ºC já entre 2030 e 
2052 e 0,5ºC faz, no entender daqueles peritos 
toda a diferença.
Como se sabe, após a eleição do Presidente 

Trump, (quem mais poderia ser?) o acordo cli-
mático de Paris de 2015 está a ser questionado 
e os compromissos de se manter o aumento da 
temperatura global abaixo de 2ºC poderá não 
ser atingido. Apesar de tudo o acordo de Paris 
terá sido o melhor compromisso conseguido em 
Paris, alguns países nada fazem para reverter a 
situação atual.
Não sou de longe, nem de perto, um cientista, 

mas todos temos consciência e conhecimento 
empírico para nos apercebermos das consequên-
cias graves que estão a acontecer um pouco por 
todo o Mundo, em que o efeito das alterações 
climáticas veio acelerar a probabilidade de gra-
ves prejuízos, mormente a onda de calor que tem 
afetado várias regiões do Planeta e que estão a 
agravar-se de forma muita acentuada. 
Temos tantos exemplos, como as chuvas fortes, 

as inundações, os tsunamis e as tempestades que 
têm devastado o nosso Planeta e se nada se fizer 
de concreto, as ondas de calor serão muito piores 
com a destruição das camadas de ozono. 
O que aqueles cientistas vieram dizer é de que 

a tarefa de travar a subida da temperatura não é 
impossível, mas requer uma mudança rápida e 
de longo alcance em todos os sectores da econo-
mia, sob pena de um aumento do nível do mar 
que poderá ser 10 centímetros acima do espera-
do até 2100 e de desaparecerem a maioria das es-
pécies de plantas e animais devido precisamente 
às consequências das alterações climáticas.
A última cimeira intergovernamental realizada 

na Coreia do Sul sobre as alterações climáticas 
enfatizou que se conseguirmos que o aqueci-
mento global não ultrapasse os 1,5ºC em relação 
aos níveis pré-industriais, as notícias serão boas 
tanto para os países mais desenvolvidos, como 
para os mais pobres. 
Se assim for, o mundo desenvolvido será me-

nos exposto ao calor extremo, reduziria os riscos 
de seca, escassez de água e de alimentos, evi-
tando-se mudanças dramáticas para o ambiente 
natural, enquanto nos países em vias de desen-
volvimento, poder-se-ia ainda reduzir de forma 
significativa os riscos, especialmente para os 
países com menos recursos económicos e as co-
munidades que vivem na pobreza, e que estão na 
linha de frente das alterações climáticas.
Na opinião dos cientistas, algumas das medidas 

que poderiam ajudar nessa tarefa era passar para 
um sistema de energia 100% renovável, intensi-
ficar os investimentos em eficiência energética, 
produção industrial e consumo mais limpos, pa-
rar imediatamente os investimentos em infraes-
truturas baseadas em combustíveis fósseis, e 
proteger e restaurar as florestas. 
Este é o momento de todos nós chamarmos a 

atenção dos líderes políticos distraídos para agi-
rem, por forma a que todos trabalhem para colo-
car o nosso mundo num rumo seguro.

preparar o fUtUro hoje

este verão, apesar de considerado atípico, 
tenderá a repetir-se, e creio que as altera-

ções climáticas vieram para ficar. É tempo de 
agir e de preparar o futuro com perseverança, 
espírito de mudança e adaptação a novos desa-
fios, mas também com muito potencial.
Esta temática não é exclusiva da Região ou do 

Governo dos Açores. Prova disso são as sucessi-
vas cimeiras mundiais que a assumem como ur-
gente nos seus planos de ação e na sua agenda po-
lítica. E por cá não é diferente. Logo, é tempo de 
reunir esforços para mitigar estes novos cenários 
e circunstâncias.
E se a nossa agricultura é um dos principais pi-

lares da nossa economia, também é verdade que 
será esta a que mais padecerá no futuro e, como 
tal, exige um contínuo investimento e apoio.
Ao longo dos anos, passámos de zero explora-

ções com disponibilidade deste recurso para 2600 
em 2007, 3600 em 2018, e hoje temos 523 Km 
de redes de abastecimento de água, 151 reserva-
tórios, seis lagoas artificiais e seis furos com uma 
capacidade de armazenamento de perto de 500 mil 
m3. Tudo isto é prova de um crescente e relevante 
investimento nesta matéria. Contudo, é e será ne-
cessário um reforço desta medida, replicando-se 
os bons exemplos do Faial e Terceira nas outras 
ilhas, consolidando o que foi realizado, adaptando 
novos investimentos às necessidades específicas e 
criando um plano de ação por ilha.
No cenário preocupante deste verão, o Gover-

no procurou implementar soluções que contor-
nassem desafios burocráticos, para assim agir de 
imediato, tendo em conta que era fundamental 
compensar as perdas. Através de uma política de 
proximidade e diálogo constante, conseguiu-se a 
criação de um plano de ação colaborativo, com a 
alocação de 1,2 milhões de euros para a medida 
de apoio à compra de fatores de produção aliados 
à alimentação animal, a disponibilização de uma 
linha de apoio orientada para as perdas diretas na 
produção do milho, de hortícolas e tabaco e, es-
pera-se, de frutícolas. Importa também referir que 

serão alocados 1,5 milhões para comparticipar 
a instalação de reservatórios e lagoas artificiais 
nas explorações dos produtores. Muito foi feito, 
mas muito mais há a fazer. Em cima da mesa está 
um conjunto de documentos que consubstanciam 
uma ação integrada e fundamentada para um futu-
ro próximo, como o Plano regional para as altera-
ções climática e o relatório do setor da Agricultura 
e Florestas, que evidencia as principais preocupa-
ções e linhas de ação dos diferentes setores em 
matéria de seca, precipitação excessiva, qualidade 
das águas, disponibilidade, etc.
Temos também os contributos para a PAC pós 

2020, que realçam a necessidade de orientar cada 
vez mais todos os setores para uma melhor ges-
tão e aproveitamento dos recursos naturais, para 
a implementação de culturas e produtos direcio-
nados para métodos de produção mais amigos do 
Ambiente. Propõe igualmente que se alterem al-
gumas práticas produtivas, como o cultivo mais 
tardio do milho, a diminuição dos efetivos ou uma 
melhor gestão dos fatores de produção externos e 
internos.
Há que veicular a aposta no crescimento dos se-

tores na vertente da qualidade e não quantidade, 
para que se possa conquistar mais valor e devol-
ver o justo rendimento.
Há que destacar o potencial que cada produtor 

tem nas suas explorações para o conceito de mul-
tifuncionalidade agrícola, que diminui a depen-
dência ou sujeição a fatores alheios, como a seca, 
e acrescenta mais rendimento em atividades com-
plementares, como o agroturismo, etc.
Há que considerar a possibilidade de haver uma 

gestão integrada das águas da Região.
Em suma, este é um debate que nos deve unir na 

construção de uns Açores cada vez mais sustentá-
veis, de uma agricultura robusta e promissora. Da 
minha e da nossa parte, cá estaremos para orientar 
e informar, cá estaremos para alertar para a neces-
sidade de gerir melhor as redes de água, de sen-
sibilizar a população em geral e o setor agrícola 
em especial para o desperdício e boa gestão deste 
bem precioso. Este sim é um debate construtivo 
e útil. Isto sim é ir ao limite dos nossos recursos 
para defender os interesses da Agricultura Açoria-
na, e é isso que nos move. A todos, bem hajam.

MóniCA roChA
Deputada do PS na ALRA
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esta semana vamos vos 
apresentar um novo em-

presário português de Mon-
treal chamado nelson João. o 
nelson sempre quis ter um ne-

gócio. depois de 11 anos de carreira em gestão, 
decidiu finalmente lançar um novo projeto. Só 
depois de ter passado por várias idéias é que ele 
concluiu que seria na indústria do vinho. o pai 
dele, Alberto João, costumava fazer vinho em 

casa, como muitos outros portugueses. Fazia-o 
em baldes brancos e nunca se viam uvas para 
esmagar. Então como é que chegava a ter vi-
nho? Comprava caixas da marca Vinexpert que 
vinham já prontas com o sumo da uva e com os 
ingredientes para preparar e fermentar o mos-
to. O Nelson sempre gostou de ajudar o pai e foi 
assim que aprendeu o método. 
O Nelson tem 33 anos e completa 10 anos de ex-

periência fazendo vinho com as tais caixas do Vi-
nexpert. Querendo algo fora do comum e inovador, 

ele começou as pesquisas necessárias para poder 
abrir o comércio dele. Foram precisos vários me-
ses, sobretudo porque uma grande parte do inves-
timento inicial veio de empréstimos da BDC e de 
Futurpreneur. Essas organizações ajudam jovens 
empresários com financiamento, conselhos, ferra-
mentas e orientações, mas necessitou muita pape-
lada. Ainda por cima, os trabalhos do local tiveram 
tanto atraso, que em vez de poder abrir a loja em 
Agosto 2017 como era previsto ao início, no tempo 

roUge et Blanc
da uva, só ficou pronta em janeiro 2018 a meio da 
época das tempestades de neve. O inverno foi lon-
go, mas o Nelson conseguiu a abertura da sua nova 
loja chamada Rouge et Blanc. 
Claro que os primeiros tempos na abertura de um 

novo negócio são sempre mais difíceis, mas o Nel-
son nunca baixou os braços. Mesmo se muita gente 
à volta lhe repetia que era má ideia deixar um em-
prego a tempo inteiro com estabilidade, ele quis se-
guir o sonho dele e ter mais autonomia financeira. 
Dessa maneira, se calhar também poderá realizar 
outro sonho : viver em  Portugal à beira mar, com 
um negócio no turismo. 
O conceito do Rouge et Blanc começa pela tal cai-

xa Vinexpert que contém os ingredientes necessá-
rios para fabricar vinho. Entre eles, encontra-se, por 
exemplo, um saco selado a vácuo de sumo natural 
de uva (concentrado e fresco), fermento, pacotes 
de lascas de carvalho para lhe conferir o sabor que 
obtemos num vinho envelhecido em cascos de car-

valho, etc. O cliente escolhe o tipo de uva que gosta 
e prepara o mosto num balde de 23 litros que irá 
fermentar durante 2 semanas na loja mesmo, com a 
ajuda do Nelson. O vinho é depois transferido numa 
garrafa transparente para clarificar-se durante mais 
2 a 4 semanas, dependendo da qualidade. Antes do 
engarrafamento, o Nelson filtra o vinho para lhe ti-
rar o máximo possível de depósitos. Uma vez pron-
to, o cliente volta à loja para engarrafar, arrolhar e 
decorar o seu vinho. Para os clientes que querem 
fazer vinho em casa, é possível, porque cada caixa 
vem com instruções detalhadas. Basta ter ou com-
prar o equipamento de base. Como o equipamento 
compra-se uma vez e pode ser reutilizado, o custo 
do vinho acaba por ser mais barato a longo prazo. 
A maior parte dos clientes do Rouge et Blanc prefe-
rem confiar o trabalho ao Nelson. Mesmo fazendo 
o vinho na loja, com o serviço incluído, o preço do 
vinho por garrafa custa entre 4$ e 10$. Até o mais 
barato é de boa qualidade! 
Há muita gente que ainda faz o vinho em casa com 

as uvas, porque sempre foi o método que aprende-
ram. Há pontos positivos e negativos, mas nunca 
se sabe se as uvas foram bem tratadas, se foram 
cultivadas no bom tempo (cedo ou tarde a mais), a 
proveniência certa das uvas (por viajarem tanto, as 
uvas perdem a frescura) ou mesmo se a qualidade 
é boa. Em certos casos, alguns clientes disseram 

que compraram um tipo de uva, mas que recebe-
ram misturas ou um tipo de uva totalmente dife-
rente. Portanto é difícil termos garantia do que nos 
é vendido! Em consequência, é mais difícil conse-
guirmos um vinho bom, com um resultado certo. 
O fornecedor de Rouge et Blanc, a companhia ca-
nadiana Vinexpert, compra uma grande quantidade 
de uvas através dos países produtores e controla a 
qualidade do sumo produzido. O que garante que o 
vinho sai sempre igual a cada vez, e isso sem estar 

à espera do outono. Pode fazer vinho em qualquer 
época do ano. A qualidade comercial garantida des-
tes mostos é tão boa que se pode deixar o vinho 
envelhecer vários meses nas garrafas. Os de quali-
dade superior envelhecem-se até 2 ou 3 anos. 
Ao final, com menos de 8 meses de abertura, o 

Nelson passou a ter cerca de 20 a 25 baldes de vinho 
em produção ao mesmo tempo, para 40 a 50. Isso 
trabalhando 6 dias por semana, sem empregados. 
‘Eu sonho de ter 200 ou 300 como os outros que 
vendem esta marca há 30 anos.’ - diz ele. A maior 
parte dos clientes do Rouge et Blanc são famílias 
jovens que vivem no Plateau Mont-Royal, mas o 
Nelson gostaria que a geração mais antiga, habitua-
da a fazer vinho com uvas, experimente também 
este método mais moderno, simples, económico 

e sobretudo, com qualidade garantida. Muitas das 
pessoas que ainda fazem vinho com as uvas têm 
medo de mudar a tradição. 
Os que provam o vinho feito pelo Nelson notam 

imediatamente a diferença de qualidade. Conside-
rando também o trabalho que leva de esmagar as 
uvas e de fazer todo o processo antigo, vale mais 
a pena fazer o vinho no Rouge et Blanc. Vocês po-
dem aproveitar as várias promoções ofertas, como 
a do mês de setembro que foi um sucesso (99$ por 
30 garrafas). Rouge et Blanc continuará a oferecer 
preços competitivos e promoções diversas para po-
der competir neste mundo da vinificação, sobretu-
do com os fornecedores de uvas e dos baldes meio 
congelados. 
o rouge et Blanc está situado no 33 rua rachel 

Oeste, perto da igreja portuguesa. As horas de 
abertura são: segunda: 10h-18h; quinta e sex-
ta: 10h-19h; sábado e domingo: 11h-17h. Visite 
também o site Facebook para ficar ao corrente 
das novidades e promoções: @rougeetblanc.vin.

sylVio MArtins



Preço e QUAlidAde
exCeCionAis

próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

pARA VOS SERViR JOSé DA COStA
E ROBERtO CARNEVAlE
tel.: 514.327.0505

8785 PASCAL GAGNON,  MONTRÉAL • ABERTO 7 DIAS

IMPOrTaTIONS

ITAL PLUS
          IMPORTATIONS inc

4 BAldes
de Mosto 120$/
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João GAGo dA CâMArA

sr. GUirAsso
Grande médium vidente capaz 

de resolver o seu problema de amor, sorte, retorno 
do seu ente-querido, proteção total, desrespeito, di-
vórcio, magia negra, exame, negócio, trabalho, pen-
samentos perigosos. resultado imediato, trabalho 
honesto e discrição garantida. Fala francês e inglês

marcação para encontros todos os dias

438 226.2577
email: guirasso.medium@gmail.com

paralelo 38: Verde e amarelo

Foi há 29 anos que o Boeing 
747 da tAP alinhava para a 

aterragem no aeroporto do rio 
de Janeiro. Era eu então um jo-
vem em início de  reportagem 
da rdP Açores em santa Cata-
rina. 

Já com a bisarma alada a rolar na placa para o es-
tacionamento e observando através da vigia a di-
mensão impressionante do aeroporto e o tão vasto 
número de aeronaves voadas de todo o mundo e 
ali estacionadas, imaginei que se o curso da histó-
ria tivesse sido outro bem que poderia ter acabado 
de pousar na capital de Portugal. A partir dessa 
incursão e de outras que se lhe seguiram aprendi a 

gostar do país irmão, uma nação com oito milhões 
e quinhentos e doze mil quilómetros quadrados, o 
quinto maior país do planeta, “o maior laboratório 
sociocultural, económico e político do mundo”, 
como um dia escreveu o jornalista professor Ro-
berto Moreno sobre essa terra para além da linha 
de Equador, a 7 700 quilómetros de Lisboa, onde, 
apesar dos quase 200 anos volvidos após o grito 
do Ipiranga, se continua a falar português.
Estou presentemente em Lisboa e onde quer que 

me encontre na capital do país quase que ouço 
mais falar brasileiro do que português. Nos pas-
seios, no ginásio, no centro comercial e lojas ex-
teriores, nas repartições, nas obras, nos táxis, em 
hospitais, nas farmácias, nos cafés e restaurantes, 
Lisboa fervilha de brasileiros. Porquê? Justamen-
te porque cada dia há mais instabilidade no país 

irmão. Foge-se hoje do Brasil, das execuções a 
tiro nas ruas do Rio, de São Paulo, Nordeste e sul, 
das máfias da droga, dos sequestros, dos roubos 
ao atravessar passadeiras, das convulsões partidá-
rias, da corrupção que é transversal a quase todos 
os agentes políticos, do inferno num país mara-
vilhoso. É o êxodo, é a colonização ao contrário! 
A agravar a situação, chega Jair Messias Bolso-

naro, um ex-capitão artilheiro e pára-quedista do 
exército brasileiro, um populista de extrema direi-
ta armado em louco - o “Bosh Nero” como o ape-
lidam - manifestamente defensor dos chamados 
anos de chumbo da ex-ditadura militar de Vargas e 
das práticas de tortura como forma da obtenção de 
prova ou de castigo a prisioneiros, um tratante que 
afirma que “o erro da ditadura foi torturar e não 
matar” e que hoje faz campanha para presidente 
apontando o dedo como se fosse uma pistola, um 
ordinário que descrimina mulheres e homosse-
xuais, um racista condenado recentemente a pagar 
cinquenta mil reais por danos morais à população 
negra, que não gosta de índios, nem de pobres, 
e - pasme-se - embora todo o rol de pulhices que 
nunca mais acaba, este canalha foi, por seis ve-
zes, repito, por seis vezes, reeleito para a Câmara 
de Deputados. Do outro lado da barricada, está 
Fernando Haddad, um satélite de Lula, que vai 
ao estabelecimento prisional aconselhar-se com o 
ex-Presidente da República, entretanto preso por 
alegada corrupção, para obter o aconselhamento 
daquele e poder ir delineando estratégias políti-
cas tendo em vista derrotar Bolsonaro. A segunda 
volta está marcada para 28 de outubro próximo, 
com Bolsonaro a ter como adversário um verme, 
ou seja, ele próprio, Bolsonaro, e com Haddad a 
subir manifestamente nas intenções de voto. A ver 
vamos! Eis este Brasil a caminho da continuida-
de do Estado democrático, ou de uma ditadura, 
quem sabe, até pior do que a “varganiana” de má 
memória ... 
e os aviões continuam a pôr as rodas em lis-

boa lotados de irmãos à procura de estabilida-
de e de segurança. sinais dos tempos! “Anda 
com fé, eu vou, que a fé não costuma faiá”, can-
ta Gilberto Gil. Hoje, daqui do outro lado do 
mar, com evidente preocupação pelo futuro de 
Vera Cruz, é mesmo de cantar com ele. 





QUARTA-FEIRA, 17 DE oUTUBRo DE 2018

num valor calculado em cerca de 350 mil dóla-
res. Alega-se que Correia aplicou esse dinheiro 
para um Mercedes C300 2011, jóias, passagens 
aéreas, hotéis de luxo e entretenimento para 
adultos. Além disso, alega que o autarca estabe-

leceu pagamentos regulares para serem sacados 
de uma conta bancária da SnoOwl para os seus 
empréstimos escolares pessoais, empréstimo de 
um carro e um serviço de encontros. A acusação 
alega ainda que Correia ocultou a existência da 
SnoOwl do IRS nas suas declarações fiscais de 
2013 e 2014. Uma vez que veio a público pela 
comunicação local de que estava a ser inves-
tigado desde Abril de 2017, Correia preparou 

uma revisão das declarações de impostos para 
2013 e 2014. No entanto essas declarações con-
tinuaram sendo falsas. Refira-se que o Mayor de 
Fall River havia sido convidado a estar presente 
nas Grandes Festas do Espírito Santo em Ponta 

Delgada, em 2019, aquando da 
visita de José Manuel Bolieiro 
a Fall River, em Agosto deste 
ano e durante um convívio/al-
moço a que o Portuguese Times 
esteve presente, num restauran-
te português em Westport, MA. 
Entretanto, e numa interven-
ção há poucas horas, o Mayor 
desmentiu todas as acusações, 
declarando-se inocente, afir-
mando: “Declaro, inequivoca-
mente, que estou inocente de 
todas as acusações de que sou 
alvo... Ser um empreendedor 
faz parte do sonho americano e 
foi por isso que criei a SnoOwl 
quando tinha apenas 19 anos 
de idade, para desenvolver um 
“app” verdadeiramente inova-
dora para melhor unir os co-
merciantes locais com os seus 
clientes. Criei esta companhia 
à custa de muito suor, sangue 
e lágrimas e nunca enganei os 

nossos investidores... Aguardo ansiosamente o 
meu dia em tribunal para partilhar a minha ver-
são e assim limpar o meu nome. Estou inocente 
de todas estas acusações e jamais renunciarei 
ao meu cargo. Amo a cidade de Fall River e os 
seus cidadãos. Será uma honra poder continuar 
a servir os cidadãos”, disse o mayor Jasiel Cor-
reia.
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ViDENtE  -  MéDiuM

Sr. BaBa
trabalho garantido, sério e

rápido. Especialista em amor,
retorno do ente-querido, trabalho,

sorte, proteção oculta.
FAlA EM FRANCêS

Chama para 514-513-5788

mayor de fall riVer foi detido por
fraUde fiscal e depois liBertado

(FAll riVer, eUA) - O Mayor de Fall Ri-
ver, Jasiel Correia, lusodescendente (sua mãe é 
natural do Pico da Pedra, S. Miguel) e seu pai 
cabo-verdiano, foi preso na manhã de Quinta-
-feira por acusações de fraude a investidores na 
sua firma SnoOwl, criada em 2012, que preten-
dia desenvolver uma “app”, aplicativo para li-
gar empresas a potenciais clientes, tendo usado 
o dinheiro para pagar um estilo de vida luxuoso 
e para a sua campanha política. Segundo a Pro-
curadoria Geral dos EUA, a investigação decor-
ria há mais de um ano e o Mayor enfrenta agora 
nove acusações de fraude electrónica e quatro 
acusações de apresentação de falsa declaração 
de impostos. Jasiel Correia, 26 anos, nasceu e 
foi criado em Fall River e é Mayor desta cidade, 
de grande percentagem de portugueses, desde 
2015.
As investigações vêm no prosseguimento de 

um longo e exaustivo processo há largos meses 
e estava na realidade sob investigação federal.
Segundo um documento da acusação, de 20 pá-

ginas, o Mayor terá aplicado indevidamente 64 
por cento do dinheiro investido na sua empresa, 

exClUsiVo PortUGUese tiMes
diário dos Açores


