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Pinto Bandeira
sedia Festa
do Pêssego
em janeiro
Festividade será celebrada nos dias
10, 11 e 12 de janeiro de 2020, na
praça central da cidade.
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Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves 54 3453.5503

54 99609.4335
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Isabele De Toni é premiada no
programa Agrinho, no Senar-RS

NATAL
Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia

“O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua
glória”, Jô 1,14. Deus se torna visível aos homens por um puro ato
de amor de Deus Pai para conosco. No Natal festejamos Jesus que
nasceu. Na pessoa de Jesus de
Nazaré, Deus ficou sendo um de
nós, um conosco, um entre nós.
Ele entrou na família dos homens
e os homens começaram a fazer
parte da família de Deus. Natal é
para que nós nos integremos mais
na família a que já pertence por
Jesus Cristo: a família de Deus.
Natal festa de alegria em que
todos se deixam envolver de ternura, esperança, paz,... O Menino
Jesus, nascido numa manjedoura
em Belém, nasce diariamente
para dar vida plena a todos. É o
momento e convite a todos à esperança de reencontrarmos os caminhos da paz. Natal nascimento
do Príncipe-da-paz. É o momento
de dizer: eis o nosso menino Jesus; eis o nosso Deus que vem nos
salvar; eis o nosso Salvador; Ele
está no meio de nós.
O mundo moderno pode
hoje redescobrir, na presença do
Menino-Deus, os caminhos da
paz, da alegria, da vida, da luz... O
Natal é tão importante para nós,
por causa da Aliança que se concretizou em Jesus, entre Deus e a
humanidade. Assim o natal resplandece na vida dos que clamam

por misericórdia.
Celebrar o Natal é recordar
uma emocionante história do
passado – Cristo prometido no
Antigo Testamento, que nasceu
em Belém, também ressuscitou e
está “vivo” e “presente” na Igreja,
em cada um de nós, revelando a
face de Deus – e captar o “sinal”
permanente de Deus no meio do
seu povo.
No Natal encontram-se o céu
e a terra, o divino e o humano em
Cristo. Este encontro deve realizar-se em cada homem e entre
todos os homens.
O natal só tem sentido se o
centro das atenções for o aniversariante: Jesus. Ele precisa renascer
nos corações das pessoas de maneira única renovadora. Portanto,
o natal foi o início de uma história
que continua para sempre e ainda
temos muito a descobrir, aprender e viver. Para isso basta deixar
Ele entrar nas nossas vidas, como
Maria, tudo “nos será dado em
acréscimo”. Foi assim e, é assim
que o mistério do Natal continua.
O Menino Deus esteja em
sua família agraciando a todos.
E nós, missionários do Santuário
de Nossa Senhora do Rosário de
Pompeia, estaremos rezando pela
sua família.

A aluna Isabele De Toni, da
EMEF Emilio Meyer de Pinto
Bandeira, foi premiada no Programa Agrinho do SENAR-RS. O
desenho dela foi escolhido como
o que melhor representava o tema
“meio-ambiente”, entre os alunos
de mais de 28 cidades da Serra
Gaúcha.
Isabele recebeu das mãos do
Supervisor do SENAR-RS, Nilson Finger, uma bicicleta e o certificado do Programa. A diretora
da Emilio Meyer, Luana Spadari
e a professora Simone Marini, receberam os certificados e a escola
também foi premiada com um rádio portátil.

Foto: Divulgação

Isabele De Toni foi premiada com o tema “Meio Ambiente”

Na semana do Natal, o recolhimento do lixo orgânico do
dia 23/12 (segunda) será feito
normalmente. O do lixo seco de
quarta (25/12) e orgânico de sexta (27/12) será feito na quinta, dia
26/12.

Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo!
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Ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Elson Schneider, presidente do Sindicato Rural da Serra Gaúcha

Setor vitivinícola deve se preparar para ser competitivo com
abertura de mercado, diz ministra, na abertura da Tecnovitis
Ministra Tereza Cristina disse que o acordo Mercosul União Europeia é uma oportunidade para o setor crescer
A abertura da Tecnovitis - Feira de Tecnologia para Viticultura,
em Bento Gonçalves, na quintafeira, 5, contou com a presença da
ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
Ela disse que os produtores de
vinho brasileiros devem se preparar, com a ajuda do Ministério da
Agricultura, para estarem prontos
quando o acordo entre o Mercosul e a União Europeia entrar em
vigor e destacou a necessidades de
adequar a legislação do setor.
“Temos que ver a oportu-

nidade que esse acordo vai nos
trazer para a gente subir a régua
e consertar uma série de coisas
que estavam travadas. E aproveitar que o brasileiro está gostando
de tomar vinho, vocês têm vinhos
bons. Em vez de só comprar vinhos lá de fora, vamos fazer um
mix: eles que tragam os vinhos deles, mas vamos colocar os nossos
na frente nas prateleiras de venda
e para que a gente possa também
exportar vinhos de qualidade aqui
dessa região para todo o mundo”,
disse a ministra.

A ministra disse que o Ministério irá trabalhar para adequar a
legislação do setor em um prazo
de seis meses. “Tenho certeza de que vamos conseguir ser
muito competitivos. Temos que
ver quais são os nossos gargalos,
como carga tributária, custo de
produção e a legislação também é
importantíssima para que a gente
possa caminhar”, disse.
Mais cedo, a ministra participou da 55ª Cúpula de Chefes de
Estado do Mercado Comum do
Sul (Mercosul).
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Ricardo Vivan, Heleno Faccin
e Silvano Michelon

Valber Henrique Defaveri

Tecnovitis reuniu mais de
oito mil visitantes, no Vale
dos Vinhedos
Vereador Ivo de Toni e
Luciano Wagner

O evento, considerado o
maior encontro de fornecedores
para o setor vitícola, apresenta as
técnicas, equipamentos e produtos ligados à viticultura e difusão
de conhecimento de novas tecnologias no setor. Esta é a terceira
edição da feira, promovida pelo
Sindicato Rural da Serra Gaúcha.
Cerca de 8 mil visitantes
passaram pelos três dias, entre
produtores, fornecedores e profissionais da cadeia produtiva da
uva e 10 milhões de reais foram
comercializados.
Para o presidente do Sindicato Rural da Serra Serra Gaúcha,

Elson Schneider, a terceira edição
da Tecnovitis consolida a atividade e cumpre papel importante
para essa cadeia produtiva. “É
preciso difundir o conhecimento
e levar melhorias para o setor vitícola. Trata-se do maior evento
do segmento. Representa 40 mil
hectares de vinhedos produtivos”,
salientou. A Tecnovitis é fundamental para o setor, pois oferece
aos produtores de uvas para vinho, sucos, espumantes e uvas de
mesa, contato com novas tecnologias, equipamentos e produtos da
viticultura. “Hoje os desafios são
outros, já que a produção cresceu,

exigindo maior qualificação da
mão de obra, capacidade técnica
e operacional das vinícolas para
manter, não somente o volume de
produção, como a qualidade dos
produtos”, afirmou.
A região da serra gaúcha é referência nacional na vitivinicultura
e Bento Gonçalves é reconhecida
como uma das mais expressivas
áreas produtoras de vinhos do
país. Das cerca de 15 mil áreas
produtoras de uvas no estado,
pouco mais de 10 mil estão concentradas na região, em mais de
40 mil hectares de área de vinhedos produtivos.
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Audiência pública na Tecnovitis debate impactos
do acordo entre Mercosul e União Europeia
Integrando a programação
da Tecnovitis, na sexta-feira (6),
uma Audiência pública, pública
proposta pela Frente Parlamentar
nacional em defesa da uva e do
vinho, presidida pelo deputado
Afonso Hamm, juntamente com
a Frente Parlamentar estadual,
coordenada pelo deputado Elton
Weber. Hamm salientou que os
produtores estão preocupados
com as negociações do acordo.
“Precisamos trabalhar no sentido
de equilibrar questões referentes
aos subsídios, custo de produção
e tributação para que os produtos
brasileiros sejam competitivos no
mercado”, afirmou.
A ministra reconheceu a necessidade de readequar a legislação e confirmou que está sendo
criado um Fundo Nacional para
o Desenvolvimento do Setor Vitivinícola, que será enviado ao
Congresso como projeto de lei. O

governo federal também afirmou
que irá ouvir o setor e buscar alternativas para reduzir a carga de
impostos e fomentar à comercialização do vinho brasileiro.
Sendo assim, os impactos do
acordo ainda foram tratados durante audiência. O resultado do
encontro foi encaminhado, no dia
18, pelo presidente do Sindicato
Rural da Serra Gaúcha, Elson
Schneider, a Presidente da OIV,
Regina Vanderlinde e o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves,
Cedenir Postal ao ministro-chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e
à ministra da Agricultura, Tereza
Cristina. Durante a pauta, com
o Ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, ainda foram trados
assuntos para a criação do fundo
ModerVitis, fundo que beneficiará a cadeia produtiva da uva e do
vinho.

Foto: Divulgação

O presidente do Sindicato Rural da Serra Gaúcha, Elson Schneider, o Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, o Presidente da Cooperativa Vinícola
Aurora, Itacyr Pozza, entregando os resultados tratados durante audiência na Tecnovitis ao
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

Definido preço mínimo da uva
Foi publicado no Diário Oficial da União na
quarta-feira, dia 11, o preço mínimo de R$ 1,08/kg
da uva para a safra 2019/2020. O valor havia sido
divulgado pela Rádio Difusora e pelo Jornal Gazeta
News RS antecipadamente ainda na última sexta-feira, durante a cobertura da emissora da 3ª edição da
Tecnovitis e é válido para 15º na variedade Isabel.
Da esquerda para direita, Luan Piacentini, vendedor Agrovitti, Márcio Ritter – Supervidor Samaritá, Enio Garcia Jr – Gerente Técnico Vittia/Samaritá, Laércio Pfeiffer - viticultor de Alto Feliz e Roberto Sganzerla - Gerente
Comercial Vittia/Samaritá

Equipe do Sindicato com a ministra Tereza Cristina

O valor atual estava em R$ 1,03. A medida é
válida para os Estados das Regiões Sul, Sudeste e
Nordeste, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.
A representação dos produtores rurais pleiteava
R$ 1,45, como custo de produção elaborado através
do Dieese.
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Pinto Bandeira sedia
Festa do Pêssego em janeiro
Foto: Marlove Perin

Abertas as inscrições para
Rústica e Caminhada
As inscrições para a tradicional Rústica e Caminhada
estão abertas. O evento de corrida, caminhada será realizada no dia 12 de janeiro de 2020, às 8h30min e integra a
programação a 5º Festa do Pêssego. O evento é promovido
pela Prefeitura de Pinto Bandeira, por meio da Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer. As inscrições podem ser realizadas no site www.centraldacorrida.com.br e custam R$
35,00.
Com o objetivo de incentivar a população da região a
realizar regularmente atividades físicas, a Rústica e Caminhada terá duas diferentes modalidades:
7 km e caminhada 3 km.

Uma genuína forma de resgatar costumes cultivados ao longo
das gerações, celebrando a continuidade de um trabalho que
ganha cada vez mais destaque no
cenário turístico regional: o turismo. Depois de mais de 10 anos
interrompida — a última edição
foi em 2008 — a Festa do Pêssego
de Pinto Bandeira está de volta ,
e será celebrada nos dias 10, 11 e

12 de janeiro de 2020, na praça
central da cidade.
Durante os três dias, os visitantes poderão vivenciar shows,
apresentações artísticas torneio de
quatrilho, olimpíadas coloniais,
desfile temático, rústica e caminhada. O presidente da feira e vice-prefeito, Daniel Pavan diz que
é um evento que valoriza a cidade,
a cultura e os moradores. Portan-

to, para prestigiar toda essa dedicação queremos convidar toda a
região para prestigiar esse belo e
animado evento
Pinto Bandeira tem população estimada em 2,8 mil habitantes e produz cerca de 18 mil
toneladas de pêssego anualmente.
A Assembleia Legislativa tornou
Pinto Bandeira a Capital Estadual
do Pêssego de Mesa.

É no movimento
que sua vida ganha
mais saúde!
Aprenda a correr com a

Spadari Running
Programação e
planejamento
de treinos,
vantagens e
desvantagens de
quando, onde e
como correr, e
também calcular
e quantificar
a intensidade
do exercício
direcionado para
a corrida.

SUELEN SPADARI
CREF 021851 G/RS

(54)

9 9147 0976
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Exportações da Cooperativa Vinícola
Aurora crescem 31% no ano de 2019
Com um mundo cada vez
mais globalizado, as empresas
expandem seu mercado consumidor não só internamente, mas
também para o exterior. Exportar
é um grande passo para uma empresa, mas para que este passo se
concretize é necessário planejar,
executar, controlar e melhorar
continuamente.
Pensando nisso, a Cooperati-

Foto: Marlove Perin

va Vinícola Aurora está olhando
para fora do Brasil e pensando
grande, e tem feito isso sem perder a essência que a transformou
na maior referência em vinhos,
espumantes e suco de uva do
Brasil e colocou a internacionalização da marca como foco em
2019. Pela quarta vez consecutiva,
recebeu o Prêmio de Exportação
ADVB/RS na Categoria Destaque

A equipe de Exportação é formada por Marcelo Boeira,
Rosana Pasini e Giorgia Forest

Setorial, pela Associação de Dirigentes de Marketing e Vendas do
Brasil.
As exportações em 2019 tiveram um aumento de 31% no
volume de garrafas vendidas em
relação a 2018, chegando a 780
mil unidades. De olho na tendência do mercado internacional, a
nova unidade fabril, no Vale dos
Vinhedos, irá produzir apenas
suco de uva e com isso, a produção da Aurora deve dobrar de 45

milhões para 90 milhões de litros
de suco. Foram exportadas mais
de 260.000 garrafas do produto
este ano, quase quatro vezes mais
que no ano passado (69.000 garrafas). “Sabemos do potencial de
nosso suco integral no mercado
externo, produto de alta qualidade, integral e saudável, sem similares em outros países”, revela
Rosana, onde mandou o produto
este ano para 4 continentes. Hoje
a empresa exporta para mais de

20 países. E para isso a Cooperativa conta com uma equipe formada por três pessoas, a gerente de
Exportação e Importação, Rosana
Pasini, Giorgia Forest e Marcelo
Boeira.
A Estruturação do Departamento de Exportação tem
como principal objetivo trazer à
empresa que pretende exportar
ou aumentar suas vendas ao exterior, segurança, flexibilidade e
agilidade na tomada de decisão
através do compartilhamento de
conhecimento e práticas internacionais de negócio. Porém todos
os setores são interligados e um
depende do outro para o sucesso
do andamento das atividades. “O
Comprometimento no trabalho
é peça fundamental para o bom
desenvolvimento da organização,
e nós temos isso aqui na cooperativa” diz Rosana.
Além de cuidar das exportações, este departamento também
é responsável pelas importações
da Vinícola Aurora Uruguai,
onde a Cooperativa também é líder de mercado, e pelas importações de matéria prima. Este ano,
teve mais de 290 processos de
importação, trazendo mais de 800
caminhões/containers de garrafas,
tampas roscas, cápsulas, peças de
maquinário, bins, barricas e outros materiais estrangeiros, que
vieram de 4 países: Chile, Argentina, França e Itália.
Para 2020, a Cooperativa seguirá com foco em aumentar suas
vendas para o exterior, e para isso
estará presente nas principais feiras de vinhos do mundo, mostrando a qualidade de seus produtos e
a seriedade que vem buscando o
mercado internacional.
Foto e reportagem:
Marlove Perin
MTB nº 0017304/RS

A magia que envolve
o Natal merece um
brinde especial.
Desejamos a você Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo.

