Espumantes de Pinto
Bandeira a um passo da
Denominação de Origem
Com nota técnica assinada pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e pela Embrapa, na última semana de janeiro, a solicitação para criação da Denominação de
Origem (DO) para o espumante natural “Altos de Pinto Bandeira” deve ser encaminhada pela Asprovinho ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
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Aos 89 anos, Cooperativa
Aurora celebra excelente
safra de uvas colhidas
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ela...
Pra sempre

mulher!
Os dias são
todos teus!

8 de marco
Dia Internacional da Mulher
Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves 54 3453.5503

54 99609.4335
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Nomeados no Concurso Público
começam a tomar posse
Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia

“Fonte e origem de toda bênção é Deus, bendito acima de
tudo, o Deus de bondade, que fez
todas as coisas para cobrir de bênçãos as suas criaturas, e que sempre as abençoa, mesmo depois da
queda do homem, em sinal de
misericórdia”.
A palavra graça significa dádiva ou dom gratuito. Esse dom
equivale à salvação dada por Deus
ao homem abatido pelo pecado.
A grande mensagem da revelação
bíblica é a mensagem da salvação
gratuita concedida ao pecador.
São Paulo Apóstolo apregoava a salvação gratuita que se tornou concreta e presente na pessoa
de Jesus Cristo. A cruz de Cristo
ilustra o que seja o pecado e a ressurreição ilustra a vitória sobre o
pecado oferecida ao homem pecador.
Graça quer traduzir a experiência cristã mais originária e
original: por um lado, de Deus,
que tem uma profunda simpatia e amor para com o homem
a ponto de se dar a si mesmo, e
por outro, do homem capaz de se
deixar amar por Deus, abrindo-se

GRAÇA
ele também ao amor e ao diálogo
filial. O resultado desse encontro é a beleza, a graciosidade, a
bondade que se reflete em toda a
criação, mas de modo especial no
homem e em sua história.
Graça quer dizer a presença
de Deus no mundo e no homem.
Graça diz também abertura do
homem para com Deus; capacidade de se dimensionar com o Infinito. Graça é sempre o encontro
na extrapolação de Deus que se
dá e do homem que se dá. Graça
é relação, é êxodo, é comunhão,
é abertura... é história de duas liberdades e encruzilhadas de dois
amores.
Por isso, a graça fala de reconciliação do céu e da terra, de
Deus e do homem, do tempo
com a eternidade. Graça é sempre o mais que acontece, na gratuidade inesperada. Graça é uma
atitude carinhosa do Deus operada por Ele no homem.
“Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e são
justificados gratuitamente por sua
graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus” Rm 3,23s.

Nos dias 10 e 11 de fevereiro,
tomou posse mais uma turma de
nomeados do Concurso Público
do município de Pinto Bandeira.
Os novos profissionais serão lotados na Secretaria de Educação.
Confira a lista dos empossados: Rayanne Martins Ottnelli
- Auxiliar de Educação Infantil;
Diane Tomasin Giacomoni - Professor Anos Iniciais; Giseli Merelise Gobbato Pitton - Professor
Anos Iniciais; Liana Marini - Professor Anos Iniciais; Vanda de
Bortoli Sawczuk - Professor Anos
Iniciais; Ivanes Zappaz - Professor Educação Física; Josiane Rigon - Professor Educação Infantil
20h e Luana Spadari - Professor
Educação Infantil 20h.
Já nos dias 14, 17 e 19 de
fevereiro, foram empossados
mais profissionais aprovados. São
eles: Gabriela de Toni - Auxiliar
de Educação Infantil; Henrique
Crippa - Operário; Juliane Ferrari Guizzo - Nutricionista; Melissa
Signor Constantini - Professor de

Foto: Marlove Perin

Nomeados começaram a tomar posse em fevereiro

Educação Infantil; Sergio Roberto
Pereira de Lima - Motorista; Magda Goffi Palma - Auxiliar de Educação Infantil e André Helgueira
Estivalet - Motorista.
E no dia 26, seis novos profissionais tomaram posse: Eduarda Kunz de Moraes - Auxiliar

de Educação Infantil; Sandra
Baldasso - Técnico em Enfermagem; Aline Sanches - Técnico em
Enfermagem; Cleovania Bechi Motorista; Daiane Paese Ceccon
- Professor Anos Iniciais e Thais
Turcatel - Fiscal Ambiental e Sanitário.

Reunião de Atualização Técnica sobre
Calagem e Adubação em Frutíferas
A Embrapa Uva e Vinho,
UFSM e IFRS realizam, de 05 a
07 de maio de 2020, a 1ª Reunião
de Atualização Técnica sobre Calagem e Adubação em Frutíferas.
O evento é uma promoção

do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do
Solo (NRS/SBCS). O local escolhido para sediar a reunião é o
auditório da Fundação Casa das
Arte, em Bento Gonçalves.

Nos três dias de evento, palestrantes de diversas instituições
apresentarão o que há de mais
atual nas pesquisas sobre manejo
de solo, nutrição mineral, calagem e adubação em frutíferas.
Foto: Divulgação

CMN promove quatro ajustes
de normas do Pronaf
O Conselho Monetário Nacional (CMN) fez quatro ajustes
nas normas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Eles
incluem a ampliação de limite
individual para contratação de
financiamento para industrialização e a equiparação de regras das
operações para aquisição coletiva
de maquinário novo às aplicadas
na compra de usados.
Em nota, o Ministério da
Economia informou que o limite individual para pessoa física
e para associado de cooperativa
em financiamentos da linha de
crédito de industrialização para a
agroindústria familiar foi elevado
de R$ 12 mil para R$ 45 mil. Essa
linha é destinada ao custeio do beneficiamento e para industrializa-

ção da produção dos agricultores.
Os limites globais para cooperativa singular (R$ 15 milhões),
cooperativa central (R$ 30 milhões) e empreendimento familiar rural (R$ 210 mil) permanecem os mesmos, de acordo com
a pasta.
O governo também decidiu
equiparar as regras de financiamentos para aquisição de exemplares usados de tratores e implementos associados, colheitadeiras
e suas plataformas de corte, máquinas agrícolas autopropelidas
para pulverização e adubação, na
forma grupal ou coletiva, às mesmas regras aplicadas na compra
de itens novos. No caso de operações grupais ou coletivas, o limite
individual é de R$ 165 mil por beneficiário e por ano agrícola.

Adubação em frutíferas será um dos temas da reunião
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Unidade II da Cooperativa Vinícola Aurora
O otimismo está em alta na
reta final do recebimento de uvas
na Cooperativa Vinícola Aurora.
Afinal, é uma safra histórica, revela Nauro José Morbini, enólogo
responsável pela Unidade II, no
gerenciamento da área da Cantina.
A Unidade II é responsável
pelo recebimento de uvas comuns, direcionadas para elaboração de suco de uva. “Não vimos
uma safra igual a esta nos últimos
48 anos. Das 48 safras que eu
fiz, esta é a que teve mais sanidade e melhor qualidade. Estamos
conseguindo atingir a média de
16º. Se considerarmos que al-

gumas variedades atingiram até
18º e a Isabel Precoce chegou a
19º, isso garante que, neste ano,
vamos produzir vinhos de ótima
qualidade. Apesar do menor volume, já que 2019 recebemos na
Cooperativa 68 milhões de
quilos, neste ano a qualidade supera safras anteriores”,
explica Nauro, que está há
45 anos na Aurora, sendo
36 na Unidade II.
A equipe na área da
Cantina é formada por
18 pessoas, gerenciadas
pelo enólogo Nauro José
Morbini, que explica que
o comprometimento de todos é

fundamental para a execução das
tarefas. “Somos uma equipe unida. É extremamente gratificante
ver pessoas comprometidas com
o coletivo e com a missão de levar
a Aurora sempre ao topo”.

Fotos: Marlove Perin

O enólogo Nauro Morbini
atua na Aurora há 45 anos

A equipe da Cantina é formada por 18 pessoas, gerenciadas
pelo enólogo Nauro José Morbini

Aos 89 anos, Aurora celebra a melhor safra
O recebimento de uvas está
na reta final, com 90% recebido
até o momento. São 55 milhões
de quilos já em fase de processamento, devendo alcançar, em
mais duas semanas, os 61 milhões
de quilos. Atualmente a Cooperativa possui três unidades de recebimento: Matriz - Rua Olavo
Bilac, onde são entregues, em média, 17 milhões de quilos; Unidade 2 - Rua Assis Brasil, que recebe
cerca de 30 milhões de quilos e
Unidade Vinhedos, na RS-444,
onde são entregues aproximadamente 21 milhões de quilos de
uva, totalizando entre 65 e 70 milhões por safra.
Com a responsabilidade de
quem produz 15% de toda a safra de uvas gaúcha para processamento, a Cooperativa Vinícola
Aurora está se preparando para
entrar nos 90 anos de história
mais fortalecida, com a agricultura
familiar sendo a base de sustentação de um negócio que atingiu o
maior faturamento de sua história
em 2019: R$ 558 milhões. São
mais de 60 variedades de uvas
recebidas, distribuídas entre Vitis
Vinífera, Americanas e Híbridas,
cultivadas pelos associados em 2,8

mil hectares nas cidades de Bento
Gonçalves, Veranópolis, São Valentim do Sul, Guaporé, Cotiporã, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Pinto Bandeira, Vila Flores,
Farroupilha e Garibaldi. Todas as
propriedades ficam dentro de um
raio de 50 quilômetros da unidade industrial da Vinícola, o que
garante melhor frescor da fruta e
evita a fermentação indesejada.
Muito diferente dos 317 mil
quilos de uva colhidos na primeira
safra de 1932, um ano depois que
as 16 famílias se uniram para fundar a Cooperativa Aurora. Atualmente, a Cooperativa representa
o trabalho e união de 1.100 famílias associadas, de 11 municípios
da Serra Gaúcha. O trabalho de
mais de 500 funcionários somase a este esforço para produzir e
envazar 64,5 milhões de litros de
produtos vinícolas, divididos em
220 itens que compõe o portfólio
das 13 marcas da Vinícola. Sem
falar das novas bebidas: a cada
safra, são, em média, cinco lançamentos. Atualmente, os vinhos,
espumantes, sucos de uva, destilados e cooler da Aurora estão presentes em todos os estados brasileiros. As exportações também

vêm se destacando. Em 2019, 756
mil garrafas foram comercializadas para mais de 20 países, sendo
Paraguai, China e Estados Unidos
os principais compradores.
A caminho
do centenário
Duplicar o faturamento nos
próximos cinco anos é um dos
objetivos da Vinícola Aurora com
a nova unidade inaugurada em
maio de 2019, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A
nova planta industrial é a primeira
fábrica do Brasil com certificado
LEED versão 4.0, ou seja, é 100%
sustentável. A unidade possui
uma área total superior a 18 mil
metros quadrados, com estrutura
para abrigar o crescimento contínuo da Vinícola por décadas.
O diretor superintendente da
Cooperativa, Hermínio Ficagna,
lembra que as conquistas obtidas
nesses 89 anos só foram possíveis
graças à dedicação de vitivinicultores, à constante modernização do
parque industrial, à alta tecnologia
das unidades e aos rigorosos padrões exigidos nos processos de
produção.
Foto: Marcos Nagelstein

Números da

força do cooperativismo
Agricultura familiar
1.100 famílias associadas. 2,8 mil hectares de área cultivada
em 11 municípios da Serra Gaúcha. Mais de 60 variedades de uvas
cultivadas. Previsão para a safra 2020: 85 milhões de quilos de uva,
representando cerca de 15% da estimativa estadual.
Estrutura
135 mil metros quadrados de área construída em Bento Gonçalves. Capacidade de recebimento de uva: 2,5 milhões de quilos
por dia. Tanques de aço inox com capacidade de estocagem de 74
milhões de litros. 375 barricas de carvalho francês e americanos.
500 funcionários. Em 2009, eram 322 profissionais. Responsável
pela vinificação: Flávio Zílio, enólogo-chefe.
Comercialização
R$ 558 milhões em faturamento em 2019, o melhor desempenho dessas quase nove décadas. Em 2009, foram R$ 196 milhões;
64,5 milhões de litros envasados em 2019: 13,5 milhões de vinhos
tranquilos, 4,1 milhões de espumantes, 42,7 milhões de sucos de
uva, 3,3 milhões de cooler, 181 mil de filtrado doce e 528 mil de
frisante. Em 2009, o total foi de 26 milhões de litros. Produtos
vendidos para todos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal,
sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro os principais
compradores. 756 mil garrafas exportadas para mais de 20 países.
Escritórios administrativos no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio
de Janeiro e representantes comerciais em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Representes comerciais na China, nos
Estados Unidos e em Portugal, além de importadores em outros
países. 220 produtos, divididos em 13 linhas: Aurora, Pequenas
Partilhas, Casa de Bento, Conde Foucauld, Marcus James, Keep
cooler, Sangue de Boi, Country Wine, Maison de Ville, Sain Germain, Prestige, Brazilian Soul (marca destinada ao mercado externo) e Clos des Nobles.
Enoturismo
Pioneira no enoturismo na Serra Gaúcha (1967). 202 mil visitantes em 2019: 12,22% a mais que o ano anterior (180 mil turistas). Em 2009, passaram pelo espaço 136 mil turistas.

Colheita de uvas na Aurora resultará em safra de excelência

Premiações
Vinícola mais premiada do país, com 698 condecorações conquistas em concursos brasileiros e internacionais, sendo 41 delas
em 2019, em certames como o Decanter Wolrd Wine Awards
(Inglaterra), International Wine Challenge (Inglaterra), Challenge
International du Vin (França), Vinalies International (França), CataD’Or Wine Awards (Chile) e Vinus (Argentina).
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Asprovinho celebra a colheita
com festa nos vinhedos

Os vinhedos da Vinícola Aurora,
em Pinto Bandeira, que já serviram de
cenário para a gravação do talent show
MasterChef Brasil, foi o pano de fundo
da segunda edição do evento Celebração
da Vindima, que reuniu 250 pessoas no
sábado, dia 22 de fevereiro, na Linha 28,
no Centro Tecnológico da Aurora.
O evento, promovido pela Asprovinho - Associação dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira, em meio à propriedade que é aberta apenas em ocasiões
especiais, teve música ao vivo da dupla
Bruna e Felipe, espumantes das Vinícolas
Aurora, Don Giovanni, Família Geisse
e Valmarino, que integram o roteiro Vinhos de Pinto Bandeira, além do suco
de uva da Terraças, harmonizados com
a gastronomia do chef Giordano Tarso.
Marco Antônio Salton, enólogo e sócio-proprietário da Vinícola Valmarino e
atual presidente da Asprovinho, diz que
o programa foi ideal para os foliões que
queriam aproveitar o Carnaval de forma
diferente e apreciar, em meio à natureza,
os espumantes de Pinto Bandeira.
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Espumantes de Pinto Bandeira a
um passo da Denominação de Origem
A região vinícola pode se tornar a primeira fora da Europa com a certificação de D.O. de espumantes
Uma espécie de Champagne
brasileira está por nascer. Pinto
Bandeira pode ser a única região do Novo Mundo a ter uma
certificação de Denominação de
Origem para espumantes. Com
nota técnica assinada pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e
pela Embrapa, na última semana
de janeiro deste ano, a solicitação
para criação da Denominação de
Origem (DO) para o espumante
natural “Altos de Pinto Bandeira”
deve ser encaminhada pela Associação dos Produtores de Vinho
de Pinto Bandeira - Asprovinho
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia
federal vinculada ao Ministério da
Economia, que concede o registro
de IGs, marcas, entre outros.
A D.O. Pinto Bandeira produzirá espumantes pelo método
tradicional, com pelo menos 18
meses de maturação, a partir de
três cepas - Chardonnay, Pinot
Noir e Riesling Itálico - cultivadas
em espaldeira (plantio vertical).
As normas também determinam
o limite máximo de quilos de uvas
produzidos por hectare plantado
e o máximo de rendimento de vinho por quilo de uva.
Ao todo, cerca de 10 mil itens

Fotos: Marlove Perin

contam com esse tipo de proteção
no mundo. No Brasil, onde a primeira Indicação Geográfica foi
aprovada em 2002 - mais de 70
anos após a criação do Instituto
National des Appellations d’Origine (INAO) que, instituído pelo
governo francês em 1935, começou o processo de valorização de

demarcações de origem, apenas
66 produtos contam com Indicação Geográfica, sendo 55 Indicações de Procedência (IP) e 11
Denominações de Origem.
Hoje, o Brasil tem cinco regiões vinícolas com indicação
geográfica. São quatro com a indicação de procedência (IP), que
demarca a origem das uvas e da
produção, todas no Rio Grande do Sul: Altos Montes, Monte
Belo, Pinto Bandeira e Farroupilha. Apenas o Vale dos Vinhedos
tem Denominação de Origem no
Brasil, o que dá padrões até para
a identidade visual de seus vinhos.
As regiões da Campanha Gaúcha

e do Vale do São Francisco (BA e
PE) estão com processos em andamento para conseguir a IP.
Em Pinto Bandeira, quatro
vinícolas comandam a campanha
pela DO: Don Giovanni, Aurora,
Valmarino e Cave Geisse. E a indicação deve ser restritiva, quem
quiser entrar, terá de se adaptar.
Altos de Pinto Bandeira
Conforme explica o pesquisador especialista em zoneamento
vitivinícola e desenvolvimento de
indicações geográficas da Embrapa Uva e Vinho, Jorge Tonietto,
as DOs reconhecem um país,
cidade ou região cujo produto

possui especificidades únicas incluindo, necessariamente, fatores
naturais e humanos. “No caso do
vinho, levam-se em conta dados
como solo, clima, relevo; e quanto ao fator humano, no caso o viticultor, existem questões históricas
que se refletem no processo de
produção e cultivo”, explana.
Dessa forma, as delimitações
de espaço de DO de espumante
natural Altos de Pinto Bandeira
abrangem 65 km² de área contínua, em uma altitude entre 520 e
770 metros, com um clima de noite temperada, sendo 76,6% localizada no município de Pinto Bandeira, 19% em Farroupilha e 4,4%
em Bento Gonçalves. Quanto ao
fator humano, o maior diferencial
é a opção pelo método champanoise, um processo de produção
mais elaborado e demorado, e
pela fermentação dentro da própria garrafa. É levado em conta,
ainda, um limite para a produção
por videira, que a uva utilizada
seja chardonnay, pinot noir ou
riesling itálico, e que seja produzida 100% no espaço demarcado.
A soma de todas essas delimitações se traduz, assim, num produto único e de grande qualidade.
“O potencial da região e das uvas
que se colhem nela e também os
processos que se aplicam comprovaram que os produtos dali
têm um terroir e uma qualidade
que se evidenciam. São espumantes que têm cor, aroma, paladar e
que, devido à fermentação na garrafa, possuem um nível de complexidade maior, são mais finos e
equilibrados”, destaca Tonietto.
IP Pinto Bandeira
Os vinhos tinto e branco,
além dos espumantes de Pinto
Bandeira, contam com Indicação
de Procedência. Para a produção
do vinho está autorizado o cultivo
de oito cultivares de Vitis vinifera
tintas e doze de brancas. Já para
o espumante fino, só é permitido
o uso do método tradicional de
produção.
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Foto: Marlove Perin

~ 22 de março ~

Pinto Stock
O domingo, 22 de março,
vai ter muito rock em Pinto Bandeira, no festival Pinto Stock. O
evento estará aberto ao público a
partir das 10 horas e as atrações
iniciam às 14 horas, na Praça Central. Paralelo ao evento acontece
o 1º Encontro de Bateristas da
Serra. Os interessados em participar deverão fazer as inscrições
através do link: https://forms.gle/
UgjtGArfqa6fGvBFA até o dia 13
de março.
O evento contará com praça
de alimentação com food trucks,
espaço kids, churrasqueiras, entre
outras opções. Carros antigos e
motocicletas terão estacionamento exclusivo.
Algumas atrações já foram
definidas como: Malvinas Rock,
Hard Rockers, Yellow Plate, Rainha de Espadas, Júpiter Day com
os Cascavelettes.
Mais informações com Diego
Soligo, pelo telefone 54 984253545.

“Partiu Natureza” propõe
passeio ao interior, em abril
Um dia para se integrar com a natureza e fazer
novas amizades: o Partiu Natureza será realizado
no interior de Pinto Bandeira, no dia 5 de abril. O
percurso prevê atravessar 8,5 quilômetros de trilhas,
estradas de chão e riachos. Após a atividade, os participantes serão recebidos com um café colonial.
A saída acontecerá às 7h, em frente ao Sesc Bento Gonçalves (Rua General Cândido da Costa, 88).

Os participantes ganharão uma camiseta do evento. O ingresso custa R$ 80,00 para pessoas com o
cartão Sesc nas categorias Comércio e Serviços e
Empresários e R$ 90,00 para o público em geral.
Mais informações sobre os serviços podem ser
obtidas pelo telefone (54) 3452-6103, no site www.
sesc-rs.com.br/bentogoncalves e na página www.facebook.com/sescbentogoncalves.
Foto: Divulgação

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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Ótica Bela Vista comemora 18 anos
de atividades em Farroupilha
Fotos: Marlove Perin

Há 18 anos, a Ótica Bela Vista vem
mostrando porque é referência no segmento em Farroupilha. O comprometimento com a qualidade dos produtos e
com a satisfação dos clientes através de
um trabalho sério são as premissas da loja
coordenada pela sócia-proprietária Carine
De Biasi, que há nove comanda a Ótica.
“A gente sempre se preocupou em oferecer o melhor. E logo no início percebemos
a importância de investir em conforto para
os clientes, como um ambiente agradável,
com produtos de qualidade e procedência,” detalha Carine.
Ao longo desse tempo, o espaço físico da loja cresceu, assim como as marcas
apresentadas e os serviços, que incluem
consertos de joias e relógios. Trabalha
com marcas como Ray-ban, Vogue, Victor Hugo, Mormaii, Ana Hickmann,
Swarosky, Guess, Timberland, Technos,
Orient, entre outros, e conta com uma
equipe de quatro funcionários.
Sempre procurando satisfazer o cliente, a Ótica Bela Vista conta com uma técnica em ótica presencial na loja para melhor
orientar os clientes em suas escolhas, além
de estar em constante processo de inovação, participando de feiras, treinamentos e
especializações, levando o melhor produto, o melhor conhecimento e os melhores
lançamentos para os clientes.
O sorriso estampado no rosto das
consultoras de vendas são as boas-vindas
para quem entra na loja. Manter a equipe
motivada para melhor atender aos clientes
é também prioridade na Bela Vista. “Oferecemos treinamentos, qualificações e
muitas vantagens para nossos colaboradores. Hoje, temos funcionários que estão há
muitos anos com a gente”, revela Carine.

Para comemorar o Dia
Internacional da Mulher, a Ótica
Bela Vista lançou, durante o
mês de março, a promoção em
relógios e joias

Ótica Bela Vista conta
com uma equipe de
quatro colaboradoras

Promoção
Mestre Reiki
Mestre Takion
l Energia Ashteer
l Energia Orgone
l Energia Orion
l Radiestesia
l Alquimia da
Consciência
l Coaching
Sistêmico
l Constelação
Sistêmica
l
l

TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS
Rua Júlio de Castilhos, 651
Farroupilha - Centro - Sala 507

Para agradecer a fidelidade de seus clientes e comemorar o Dia Internacional da
Mulher, a Ótica Bela Vista
lançou, durante o mês de março, a promoção em relógios e
joias com 20% de desconto à
vista ou 10% a prazo parcelado em até 10 vezes. Para participar, é só visitar a loja.

ÓTICA
BELA VISTA
Rua Júlio de Castilhos,
940, sala 11, Centro
Farroupilha
Fone 54 3035 4288
WhatsApp 54 99695 6902

Rejuvenescimento | Botox | Preenchimentos | Manchas | Acne |
Lipo de Papada | Celulite | Gordura Localizada |
Secagem de Microvasos | Crescimento e Queda Capilar
Rua Horácio Mônaco, 148 | Centro | Bento Gonçalves

54 99138-1111

draericaballestreri
Foto: Marlove Perin

Colheita
da uva entra
na fase final

A colheita da atual safra encaminha-se para o final, sendo colhidas as variedades mais tardias cultivadas na região, como a Isabel, as
do gripo Moscato e Cabernet Sauvignon. O rendimento ficou um pouco abaixo do esperado, com redução aproximada de 20%. Na
foto, a viticultora Margô Perin na colheita da variedade Pinot Noir. Página 13

Ano V - Nº 52 - Fevereiro-Março/2020 - Monte Belo do Sul/RS www.gazetanewsrs.com.br

Agricultores voltam ao método antigo:
combater pragas plantando flores silvestres,
ao invés de usar produtos químicos

Pra sempre ela...

mulher!

Página 12
Foto: Reprodução

Os dias são
todos teus!

8 de marco
Dia Internacional da Mulher
Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves 54 3453.5503

54 99609.4335
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ESTÉTICA
AVANÇADA
DE FORMA
PERSONALIZADA
Dra. Érica Ballestreri,
CRBM 1372
Biomédica Pós-Graduada
em Estética Avançada,
Especialista em
Patologia Clínica,
Doutora e Mestre
Aplciada à Saúde

Um novo conceito em estética, baseado em evidências cientificas e comprovação dos métodos
e resultados, aliados com os mais
avançados tratamentos de estética
facial, corporal e capilar, esse é o
objetivo do consultório Dra. Érica
Ballestreri - Biomedicina Estética.
Cada paciente possui suas individualidades, dessa forma todos
os tratamentos são realizados com
base em uma avaliação a fim de
estabelecer o melhor programa
de tratamento de acordo com a
real necessidade e expectativa do
paciente. Além dos tratamentos
serem individualizados e personalizados o paciente conta com
uma consultoria cosmética para
que o tratamento seja ainda mais
efetivo e continue no conforto da
sua casa.
A Biomedicina Estética cuida da saúde, bem-estar e beleza
do paciente, levando os melhores
recursos da saúde para tratamento
de disfunções estéticas tais como
envelhecimento, flacidez, manchas, acne, queda capilar, estrias,
gordura localizada microvasos entre outras.
Alguns dos tratamentos
oferecidos
DETOX FACIAL
Promove a remoção de impurezas, desobstruindo os poros,
melhorando a capacidade de absorção e oxigenação da pele.
l

l MAPEAMENTO
FACIAL
Conjunto de técnicas que
permitem melhorar a harmonia
da face, através de métricas faciais, de acordo com as particularidades individuais.

TOXINA BOTULÍNICA
(BOTOX)
Tem como objetivo prevenir
e atenuar as linhas de expressão.
l

PREENCHIMENTOS
Utiliza-se ácido hialurônico
l

Município adere a plataforma de
sorteios da Nota Fiscal Gaúcha
Com a aprovação da Lei Municipal
1.476/2020, a partir do mês de março, o município de Monte Belo do Sul está participando dos
sorteios do Programa Nota Fiscal Gaúcha. Quem
comprar no comércio local a partir desse mês estará concorrendo mensalmente a dois sorteios, o
Estadual e o Municipal. Para concorrer, o cidadão deve efetuar seu cadastro no Programa Nota
Fiscal Gaúcha e pedir a inclusão do CPF na nota
no momento da compra. Além de concorrer a
prêmios mensais, também poderá ter desconto
no IPVA.
O Programa Nota Fiscal Gaúcha é um programa social. Participando, o cidadão também
estará auxiliando entidades sociais habilitadas no
Programa nas áreas da educação, saúde, assistência social e defesa e proteção dos animais. O
município de Monte Belo do Sul irá sortear mensalmente dois prêmios, nos valores de R$ 250,00
e R$ 150,00, respectivamente. O primeiro sorteio
será no dia 30 de abril de 2020.
Cadastre-se no site:
http://bit.do/NFGcadastro

para melhora das rugas e sulcos, como o sulco nasogeniano
(bigode chinês), e também para
aumentar o volume dos lábios,
suavizar olheiras e melhorar o
contorno facial.
LIPO DE PAPADA
Realizada por meio de microinjeções contendo enzimas
que realizam a ruptura da membrana das células de gordura, diminuindo a área conhecida como
“queixo duplo”.
l

l MICROAGULHAMENTO
Tem como objetivo estimular
a produção de colágeno e elastina,
melhorando a qualidade e firmeza da pele. Utilizado também para
tratamento de manchas, linhas de
expressão, cicatriz de acne, estrias
e queda capilar.

PEELINGS
Proporcionam a renovação
celular atenuando manchas e rugas, a oleosidade e os poros dilatados.
l

l SECAGEM DE
MICROVASOS
Realizada através da aplicação de uma substância esclerosante nos pequenos vasos, obtendose melhora no aspecto da região
tratada.

LIPO ENZIMÁTICA
PARA GORDURA
LOCALIZADA
Consiste na aplicação injetável de uma mescla de ativos específicos que auxiliam na redução
de medidas no local aplicado.
Pode ser realizada no abdômen,
flancos, costas, culotes dentre outras regiões.
l

TRATAMENTO
DE ESTRIAS
Tratamento ortomolecular
que visa estimular a circulação
sanguínea no local, colágeno e
elastina na pele, diminuindo a
aparência das estrias brancas.
l

Agende sua consulta de avaliação pelo fone 54 91381111.
Rua Horácio Mônaco,148,
Centro, Bento Gonçalves

Governo antecipa vacinação
contra febre aftosa no RS
A vacinação contra febre aftosa, que começaria em maio no
Rio Grande do Sul, foi antecipada
para o período de 16 de março a
14 de abril de 2020 A dose da vacina segue a mesma das etapas anteriores, de 2 ml – a vacina passou
a ser bivalente, permanecendo a
proteção contra os vírus tipo A e
O (removido tipo C). Em todo o
Rio Grande do Sul a expectativa
é de que 12,6 milhões de animais
sejam imunizados, entre bovinos
e bubalinos de todas as idades.
Os produtores devem comprar as
doses necessárias para a vacinação
do seu rebanho em casas agropecuárias credenciadas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (Seapdr).
Após, deverão comprovar a vacinação através da apresentação da
nota fiscal até o dia 22 de abril de
2020. A partir do dia 16 de março, a movimentação de bovídeos

Foto: Divulgação

Vacinação foi antecipada para 16 de março

só poderá ser realizada mediante
vacinação prévia da propriedade,
obedecidos os prazos de carência.
A antecipação faz parte da estratégia do Estado para ser declarado
pelo Mapa como livre de aftosa
sem vacinação, a fim de obter,
num segundo momento, o reco-

Expediente
Editora: Kelem Cristina Antunes
de Oliveira
Diagramação: Vania M. Basso
Jornalista Responsável: Kelem
Cristina Antunes de Oliveira MTB Nº 132.10762/RS

Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos
autores e não representam,
necessariamente, o ponto de
vista da Gazeta News RS Monte Belo do Sul.

Redação/Comercial:
gazetadepintobandeira@gmail.com
(54) 9 9918 5864
Facebook: Gazeta News RS

Assinatura
Edições: 12
R$ 100,00
Via correio: R$ 115,00

nhecimento internacional dessa
condição pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Até
o momento, no Brasil, apenas os
estados de Santa Catarina e Paraná conquistaram o status sanitário
de zona livre de aftosa sem vacinação.

Circulação: mensal
A Gazeta News RS - Monte Belo do
Sul é um meio de comunicação que
surgiu para divulgar o trabalho desenvolvido no dia a dia do município.
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Restaurante Nonna Metilde
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3

Ano V - Nº 52 - Fevereiro-Março/2020 - Monte Belo do Sul/RS

Brasil supera barreira dos dois litros
de vinho por habitante ao ano
Cálculo mostra que, além de estar bebendo (um pouco mais), o brasileiro escolhe vinhos mais baratos
Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Portugal é o
país com o maior consumo de
vinho. São 62 litros por habitante
por ano. A França ocupa a segunda posição, com 50 litros anuais
por habitante, seguida da Itália,
com 44 litros. E o Brasil? Por
aqui, parece haver uma fronteira
intransponível dos míseros 2 litros. Estamos sempre beirando
este patamar, para desespero dos
produtores e dos importadores.
Tabulados os dados de 2019, no
entanto, veio a surpresa. Chegamos aos 2,13 litros de vinho por
habitante (calculando apenas os
maiores de 18 anos). É um pequeno aumento, mas que rompeu,
enfim, a barreira dos 2 litros.
No ano passado, foram bebidos um total de 380,4 milhões
de litros de vinho, entre os quais
69% são de rótulos nacionais,
aqui incluídos os vinhos finos e
também aqueles chamados “de

mesa”, e 31% são de importados.
Em 2018, o consumo per capita
foi de 1,93 litro, o que mantinha a
nossa média.
“É um recorde histórico, que
aconteceu em um ano em que a
economia não cresceu”, comemora Felipe Galtaroça, da Ideal
Consulting, responsável pelo cálculo. Talvez por isso, além de estar bebendo (um pouco) mais, o
brasileiro também está escolhendo vinhos mais baratos. Galtaroça
conta que 25% do nosso mercado
é formado por garrafas vendidas
por até R$ 25 – o valor médio do
vinho importado, no ponto de
venda, é de R$ 60. Se pensarmos
em todos os custos que incidem
sobre uma garrafa, como imposto
de importação, frete, rótulos etc.
e etc., estamos bebendo brancos
e tintos que raramente superam o
preço de US$ 2 na vinícola.
Uma análise do portfólio das
empresas mostra a forte tendência

em apresentar para o consumidor
as opções mais básicas de cada
vinícola, o que deve ganhar força
neste ano. Assim como tendem
a crescer os rótulos elaborados
especialmente para o mercado
brasileiro, não raro com um teor
mais frutado e até adocicado.
A desvalorização do real frente ao dólar também deve incentivar essa tendência, já que a alta da
moeda norte-americana deixa os
preços mais caros aqui. O desafio
é que, mesmo com a realidade
econômica, o consumo não volte
para baixo dos 2 litros per capita.
Dois vinhos são exemplo de
rótulos com boa aceitação entre
os brasileiros. Um deles é da Salton, que está entre as maiores produtoras de vinhos finos no Brasil.
O outro é do Chile, país que mais
vende para o Brasil – a Concha Y
Toro, com as linhas Reservado e
Casillero del Diablo, é a líder entre as vinícolas.

Foto: Marlove Perin

Brasileiro bebe, em média, dois litros de vinho ao ano
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Sucesso da uva sem semente da
Embrapa supera a importada
Desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinho, a uva sem semente reduz dependência da
importação e é destaque em publicação nacional
Desde 2018, a uva sem semente domina as vendas brasileiras do primeiro semestre, posição que antes era dos produtos
importados do Chile, de acordo
com dados da Seção de Economia e Desenvolvimento da Ceagesp (Companhia de Entrepostos
e Armazéns Gerais de São Paulo),
principal entreposto de comercialização da fruta no país.
O movimento ganhou força
no final de 2019, com a produção
do vale do São Francisco bancan-

do a demanda interna. O país ainda compra de Chile, Peru e Argentina, mas o volume caiu. Em
2011, importava 34 mil toneladas
de uva fresca. Em 2018, importou
só 19 mil toneladas; e neste ano,
até setembro, 13,2 mil. Não há
dados separados sobre uvas sem
sementes, mas analistas dizem
que elas acompanham esse comportamento.
A história da fruta nacional
sem semente começou em 2012,
com a BRS Vitória, desenvolvida

Reprodução Folha de São Paulo

pelo programa de melhoramento
genético da Embrapa Uva e Vinho. Preta, doce, tolerante à chuva e com baixo custo de cultivo,
a variedade se adaptou ao clima
temperado da Serra Gaúcha e
ao semiárido do Nordeste. Em
Petrolina e Lagoa Grande (PE) e
em Juazeiro, Casa Nova e Curaçá
(BA), é uma das uvas dominantes,
com 1.500 hectares plantados.
Nos últimos cinco anos, os
viticultores nordestinos substituíram as estrangeiras Crimson
(vermelha) e Thompson (branca), pouco resistentes à chuva,
pelas variedades BRS Vitória ,
BRS Melodia, Sugar Crisp, Safira
Doce, na tradução do inglês “weet
sapphire”, Arra 15 e BRS Isis. O
Chile, que ainda aposta na Crimson e na Thompson, só colhe de
janeiro a abril.
Especialistas destacam outros
dois movimentos: a consolidação
da uva sem semente mesmo em
época de crise financeira e a liderança disparada do Nordeste nesse setor. De janeiro a junho deste
ano, a participação de uvas sem
sementes brasileiras foi de 6,5 mil
toneladas; a de importadas, 2,1
mil. Em 2011, a relação era de 1,1
mil toneladas frente a 7 mil das
estrangeiras.
Maturação
A maturação, estádio de desenvolvimento final das frutas,
exige cuidados específicos do
produtor. Nessa etapa, ocorrem
os processos que impactam diretamente na qualidade do produto
como a coloração, textura e o sabor. Entre os principais hormônios que agem nessa fase está o
etileno, que pode ter sua produção naturalmente estimulada por
meio de aminoácidos. As aplicações destes compostos, quando
necessárias, contribuem para a
uniformização da maturação dos

ramos, frutos e coloração, e também no aumento do grau brix
(teor de açúcar). Pensando nisso,
a multinacional espanhola SAS
CODA, referência na Espanha
na produção de bioestimulantes
e foliares e atuante em diversos
países no mundo, trouxe para o
mercado do Rio Grande do Sul o
Codabrix, um produto que se diferencia dos demais no mercado
por conter alta concentração de
potássio e aminoácidos que favorecem e estimulam os processos
naturais de maturação.
Edison Defaveri, consultor
técnico comercial da Potencialize
- Coda, diz que muitos produtores não conseguem atingir uma
maturação tecnológica ideal por
conta de fatores climáticos e até
de manejo. É comum, em algumas regiões do Brasil, produtores
recorrerem ao uso de etileno para
ganhar tempo e uniformizar cor e
maturação. Porém, o etileno usado é sintético e acaba oferecendo
risco à saúde e também diminui
o tempo de prateleira, deixando
resíduos para quem pensa em
exportar e para a saúde humana.
Muitos produtores, no final do
ciclo, também fazem uso somente do potássio visando aumentar
o grau e a cor. Com o Codabrix,
o produtor não leva somente o
potássio, ele tem nas garantias a
metionina, que é o principal aliado no momento de amadurecer a
fruta. O Codabrix possui potássio,
polissacarídeos e metionina em
grande quantidade. A metionina
é um aminoácido que, quando
aplicado, estimula a planta a produzir o etileno de forma natural,
acelerando o processo final da
maturação, sem que seja necessário o uso de produtos sintéticos.
“Nos testes realizados e onde não
fomos prejudicados pelo clima
muito chuvoso, o resultado foi
muito satisfatório. Nossa alternativa não é milagrosa, mas quando
bem utilizada, o sucesso no acabamento na fruta é total”, afirma. O
produto é um dos poucos neste
segmento no mercado brasileiro
e totalmente livre de resíduos. A
Coda possui registro de orgânicos
de parte de seu portfólio em uma
das principais certificadoras europeias, que certifica produtos para
os três mercados mais exigentes
do mundo: EUA, Japão e Europa. Além do Codabrix, a Coda
possui nutrição completa para o
solo, que vai desde a base do solo
até a maturação final da fruta.
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Uvas sem sementes
Fotos: Divulgação

Arra15

Crimson

Variedade de cor vermelha e
formato ovalado. Foi desenvolvida por pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos em Fresno, Califórnia,
em 1989. As bagas pesam entre
4-6 gramas, tem a casca com espessura média, polpa firme e crocante. O sabor é doce e neutro.

Variedade branca plantada
em todo o mundo devido à sua
adaptabilidade a diferentes climas, tem ótimo sabor, formato
e crocância das bagas, além do
excelente desempenho na exportação devido a sua resistência póscolheita. Possui o formato ideal
de cacho e bagas alongadas.

Safira

BRS Vitória

A BRS Vitória é uma uva de
mesa negra sem semente criada
pela Embrapa. Tem um excelente equilíbrio entre açúcar e acidez,
o que confere um sabor especial,
lembrando a framboesa.

A “sweet sapphire” (safira
doce, na tradução do inglês), que
está ficando conhecida como uva
dedo-de-moça, por ser alongada
como a pimenta de mesmo nome,
é uma variedade sem sementes.
Originária da Califórnia (EUA),
é produzida no país em Petrolina.

Sugar Crisp

Esta uva branca sem sementes
possui bagas grandes e alongados
com uma excelente cor e textura
firme crocante. Sugar Crisp tem
bom sabor e baixa acidez. Criada
pela International Fruit Genetics
(IFG).

Sable

Thompson

BRS Melodia

Desenvolvida para consumo
in natura. Se destaca pela sua cor
rosada e sabor tutti-frutti e mix de
frutas vermelhas. Quanto à textura, é uma uva crocante e de casca
fina, fácil de mastigar. Se adaptou
muito bem à Serra Gaúcha no
sistema de cultivo protegido sob
cobertura plástica.

BRS Isis

Cultivar de cor vermelha, sabor neutro e agradável. Permite
aumentar a oferta e a qualidade de
uvas para consumo in natura em
várias regiões brasileiras, desde o
Nordeste, às áreas de agricultura
familiar do Rio Grande do Sul.

A uva Thompson é a cultivar
sem sementes mais plantada no
mundo. A planta é vigorosa, os cachos são grandes e as bagas apresentam coloração branca-amarelada, de forma elipsóide, polpa
de textura firme e sabor neutro
muito agradável.

Midnight Beauty

Uva negra sem semente, com
bagas compridas, crocantes e um
sabor doce refrescante. Tendem
a ter uma cor mais avermelhada
que as uvas negras convencionais.
São abundantes em antioxidantes
e vitamina C.

Uma uva preta muito exótica,
sem semente, desenvolvida pela
SunWorld nos Estados Unidos.
A Sable possui um sabor muito
especial, uma mistura de Moscatel e aroma tropical. Robusta, tem
bagas arredondadas, extremamente doce e crocante.

Rainha Itália

Cotton Candy

Krissy

Vermelha, com bagas extra
grandes e sabor frutado intenso.

Sabor açucarado e suculento,
com baixo nível de acidez. Bagas
de porte médio, com sabor lembrando o algodão doce!

Sweet Jubilee

Variedade de uva negra com
uma excelente coloração, bagas
enormes, firmes de e textura crocante, com um sabor que conquista o paladar.

Rubi

Seus cachos são formados
por bagos grandes e carnudos
com sementes, de diferentes colorações conforme a região e os tratos culturais. É uma das uvas finas
mais plantadas no Brasil.

Cultivar de origem italiana,
tem cachos formados por bagos
grandes e carnudos com sementes. É uma das uvas finas mais
plantadas no Brasil, por ser resistente ao transporte e armazenamento. Além do consumo in
natura, é utilizada no preparo de
sucos, doces, geleias, passas e na
fabricação de vinhos de mesa.

6

Ano V - Nº 52 - Fevereiro-Março/2020 - Monte Belo do Sul/RS

Divulgação

CAMAFEU
Ingredientes
Receita elaborada
pelo docente de
Confeitaria no Senac
Caxias do Sul e Bento
Gonçalves,
Michel Bortolotto

125g de nozes trituradas
l 400g de leite condensado
l 50g de creme de leite
l 25g de farinha de rosca
l 10g de manteiga
l 150g de nozes
l 600g de fondant
l

MODO DE PREPARO
Levar ao fogo o leite condensado,
as nozes trituradas e a manteiga,
deixar ferver e continuar mexendo. Quando o doce começar a
firmar colocar a farinha de rosca e
deixar cozinhar até soltar do fundo da panela.
Deixar esfriar, enrolar os camafeus e banhar no fondant, finalizar
com uma noz.
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MOTEL NETUNO VINHEDOS

Há 14 anos oferecendo requinte e
conforto para momentos especiais
ara viver momentos românticos ou para uma
noite de descanso, o
Motel Netuno Vinhedos oferece conforto e sofisticação, que
se comprovam na satisfação dos
clientes ao longo de seus 14 anos
de sucesso, comemorados no dia
24 de fevereiro.
Localizado em ponto estratégico, na entrada de Bento
Gonçalves, oferece atendimento
diferenciado, com privacidade e
segurança. Os ambientes contam
com espaços climatizados e equipados com todo o conforto que
a ocasião exige. O cliente pode
optar por apartamentos simples,
apartamentos luxo, suítes luxo ou
pela suíte Vinhedos, que conta
com dois ambientes. Recentemente, o estabelecimento passou
por uma reforma, buscando um
design moderno e sofisticado, em
estilo contemporâneo e funcional,
para trazer mais conforto e comodidade aos clientes.
O novo projeto foi assinado
pelo arquiteto Felipe Gargioni
Azevedo. Todas as 32 suítes fo-

Fotos: Divulgação Motel Netuno Vinhedos

ram remodeladas com um tema
específico, o que traz um charme
para o motel. Os apartamentos
são equipados com lâmpada de
efeito, calefação, ar condicionado, rádio, televisor, frigobar, rede
wifi, enxoval branco e catálogo
sexshop. As suítes são ambientadas em estilo diferenciado. Com
total segurança, acesso rápido
e sigiloso na recepção, o Motel
conta com autoatendimento. A
estrutura oferece 18 apartamentos
simples, oito luxos e quatro suítes
com hidromassagem. A Suíte Vinhedos possui dois ambientes e
atrativos especiais, que vão desde
a decoração moderna, ao nome
que remete à cultura da cidade. O
ambiente conta com um mini palco pole dance e garagem para dois
carros. O Motel trabalha com pernoites e diárias para hóspedes que
estão em uma breve passagem
pela cidade.
Permite-se desfrutar de momentos inesquecíveis em boa
companhia ao escolher o Motel
Netuno para comemorar suas datas especiais.
Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves

www.motelnetuno.com.br
54 3453.5503
54 99609.4335
motelnetunovinhedos
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EMPREGADO
INTERMITENTE
DEVE ESTAR
ATENTO ÀS SUAS
CONTRIBUIÇÕES

Aurora é a marca de vinhos mais
lembrada pelo quarto ano seguido
Prêmio Marcas de Quem Decide será entregue no dia 10 de
março, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre
Foto: Daiane Zat

Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584

Uma nova modalidade de
contrato de trabalho trouxe reflexos não apenas para a seara trabalhista, mas também para a previdenciária: o trabalho intermitente.
Isso porque pode ocorrer do
trabalhador intermitente ter sua
remuneração mensal inferior ao
salário mínimo. Nesses casos, é
preciso cuidado, pois o empregador fará o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
remuneração efetivamente paga
ao trabalhador e, assim, a contribuição ficará abaixo do mínimo
exigido. O INSS, então, não vai
considerar esse período para fins
de aposentadoria, nem mesmo
para manutenção da qualidade
de segurado ou prazo de carência
para a concessão de benefícios

previdenciários.
Para validar esse período e
essa contribuição o trabalhador
tem as seguintes alternativas: complementar a contribuição, solicitar
o agrupamento ou o aproveitamento.
Em resumo, o trabalhador
pode pagar a diferença entre o
valor já recolhido e o mínimo
exigido, através de uma guia, com
código específico, ou então agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo ou, ainda, utilizar o
valor da contribuição que exceder
o limite mínimo de uma competência em outra. Certamente cada
caso merece uma análise detalhada e o devido cuidado para que
o trabalhador não tenha prejuízo
em suas relações previdenciárias.

Encontro Microrregional de
Mulheres Rurais em abril
O III Encontro Microrregional de Mulheres Rurais está confirmado para o dia 29 de abril, no
salão comunitário Santo Isidoro,
em Monte Belo do Sul. O encontro tem por objetivo a valorização
da mulher do interior, com palestras técnicas, qualificação e confraternização.
A programação inicia às 9
horas, com recepção e café da

manhã. Às 9h30min acontece a
palestra “Motivação para viver
melhor em tempo de mudanças”, com Jorge Trevisol. Às
11h45min, momento espiritual
com o Pe. Jadir Dagnese. Após,
será servido almoço.
À tarde, a partir das 13h,
acontecem apresentações artísticas e culturais. O encerramento,
com café da tarde, será às 18h.

Investimentos na linha Reserva contribuíram para o reconhecimento da Vinícola Aurora
pelo quarto ano consecutivo

Pelo quarto ano consecutivo a Vinícola Aurora receberá o
prêmio Marcas de Quem Decide
como a mais lembrada na categoria “vinhos. O evento de apresentação da pesquisa realizada pelo
Jornal do Comércio em parceria
com a Qualidata ocorre na próxima terça-feira (10), no Teatro do
Sesi, em Porto Alegre. O levantamento é feito em municípios
que detém no mínimo 0,5% do
Produto Interno Bruto (PIB) do
estado, com executivos e gestores.
Desde 2005 a Aurora figura
entre as cinco marcas de vinhos
e espumantes mais lembradas ou
preferidas do público. De acordo
com o presidente da cooperativa,
Itacir Pozza, este reconhecimento

contínuo é fruto de todo o trabalho que a vinícola tem desenvolvido com a marca Aurora, tantos
nos segmentos de vinhos como
de espumantes, ampliando ainda
mais a presença na vida dos gaúchos.
“Os principais fatores para
este reconhecimento da marca
Aurora são os investimentos em
marketing na linha de vinhos Reserva e a qualificação constante de
toda nossa gama de produtos que
acaba fidelizando os consumidores que já são clientes da cooperativa e atraindo também um novo
público”, acredita Pozza.
O presidente acrescenta que
o enoturismo e o fato de ser a
vinícola mais premiada do Brasil

também contribuem para que a
empresa seja reconhecida entre as
principais marcas do estado.
A Aurora é líder no mercado
nacional nas categorias de vinhos
finos, sucos de uva e coolers. Os
rótulos estão presentes em todos
os estados brasileiros e no Distrito Federal, além de serem exportados para mais de 20 países.
Integrando o projeto de expansão
da cooperativa, em 2019 foi inaugurada uma planta industrial de
mais de 24 mil metros quadrados
no Vale dos Vinhedos, capaz de
absorver o crescimento da Aurora
por décadas. A unidade é primeira fábrica do Brasil com certificado LEED versão 4.0, ou seja, é
100% sustentável.
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Fenavinho e ABE unem-se para fortalecer
a bebida símbolo de Bento Gonçalves
Parceria busca valorizar Festa Nacional do Vinho, realizada pelo CIC-BG, e o Concurso
Internacional de Vinhos do Brasil, promovido pela Associação Brasileira de Enologia
O mercado de vinhos no Brasil tem crescido – e grande parte
desse desempenho vem como
reflexo e reconhecimento à qualidade dos produtos elaborados
na Serra Gaúcha, com destaque
para Bento Gonçalves. O município começou a se mostrar para
o país com o nascimento da Festa
Nacional do Vinho (Fenavinho),
em 1967 e, de lá para cá, junto
a outras cidades vizinhas, tem levado seu terroir para as taças de
várias partes do mundo, competindo sem medo com os rótulos
estrangeiros.
Para atingir o nível de excelência e de promoção em que se
encontra hoje, o vinho brasileiro
carrega o incansável trabalho de
uma categoria de profissionais
que, por conta de sua qualificação
e dedicação, ajudaram a transformar o panorama do cenário vitivinícola nacional: os enólogos. São
eles os responsáveis por aprimorar, ano a ano, a elaboração desta
bebida que tem uma importância
cultural e econômica inestimável
para a região.
Um dos exemplos que ilustram esse sucesso já alcançado é
o Concurso Internacional de Vinhos do Brasil, realizado em Bento e que, em 2020, chega à sua 9ª
edição. Promovido pela Associação Brasileiro de Enologia (ABE),
o evento deve receber, neste ano,
inscrições de 700 amostras, de 20

Fotos: Augusto Tomasi

Fenavinho e ABE unem-se na divulgação do vinho brasileiro

países diferentes, trazendo o diferencial de ter o seu jantar de premiação durante a Fenavinho, no
dia 5 de junho. Nos dias 2, 3 e 4,
antecedendo a celebração, acontecem as degustações das amostras recebidas, avaliação e visitas
técnicas dos jurados convidados.
Realizada pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de
Bento Gonçalves (CIC-BG), a Fenavinho tem em 2020, na sua 17ª

Trabalhe no Censo
Demográfico 2020
O IBGE está abrindo processo seletivo simplificado
para vagas de nível médio para Agente Censitário Municipal
(ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), além das vagas
de nível fundamental para o cargo de Recenseador, com inscrições até 24 de março de 2020.
Haverá três vagas para Monte Belo do Sul. Participe!
Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado do
Censo, acesse o site www.cebraspe.org.br e leia o edital com
atenção. Se tiver dúvidas, ligue para a Agência do IBGE em
Bento Gonçalves: (54) 3452-1586.

edição, o ano de sua consolidação
– após um hiato de oito anos, ela
foi retomada em 2019 pela entidade. O objetivo da parceria firma-

da é simples: “Nós queremos unir
duas marcas que têm tudo para
crescer ainda mais. Vamos juntar
a Festa Nacional do Vinho com

um grande evento técnico, que
tem a chancela da Organização
Internacional da Uva e do Vinho
(OIV) e da União Internacional
de Enólogos (UIOE), e que traz
muitos profissionais deste universo do vinho para a cidade. Para os
consumidores também vai ser interessante, porque eles terão uma
referência dos melhores vinhos”,
avalia a enóloga Bruna Cristófoli,
que é integrante do comitê da festa e também da diretoria da ABE.
Os rótulos premiados serão
expostos aos visitantes em um espaço exclusivo na 17ª Fenavinho,
que ocorre de 5 a 14 de junho,
no Parque de Eventos de Bento
Gonçalves. Assim como no ano
passado, a festa será juntamente
à 30ª ExpoBento, a maior feira
multissetorial do país, também realizada pelo CIC-BG. Antes disso,
em três finais de semana, nos dias
16, 17, 23, 24, 30 e 31 de maio, o
centro da cidade recebe o Vinho
Encanado, atração histórica que
teve o seu retorno celebrado em
2019 e que conquistou moradores e turistas. Saiba mais em www.
expobento.com.br/fenavinho.
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Ciência recupera áreas de declínio
e morte de videiras da Serra Gaúcha
Trabalho de recuperação das áreas para o cultivo da videira foi liderado por pesquisadores da Embrapa
Uva e Vinho, com a participação de técnicos e especialistas da UFRGS, UFSM e Emater/RS-Ascar
Foto: Viviane Zanella

Os quatro
pilares do
pacote
tecnológico

Acompanhamento técnico sobre o correto padrão de uma muda de qualidade

Áreas que sofreram declínio
e morte de plantas de videiras
na Serra Gaúcha estão voltando
a produzir graças ao trabalho da
ciência. Para isso, pesquisadores
organizaram e validaram um conjunto de recomendações técnicas
que permitem o replantio de vinhedos nessas pequenas propriedades familiares que fazem parte
da mais tradicional região produtora de uvas e vinhos do Brasil. O
resultado foi um programa de manejo dividido em quatro eixos básicos: manejo do solo, adubação,
mudas de qualidade e controle de
insetos-pragas e doenças.
Essas porções de terra com
morte de videiras, presentes nas
encostas desenhadas pelos vinhedos, além de ficarem evidentes na
paisagem, passaram a ser um sério problema para os produtores
de uva. Na região, que é constituída essencialmente por pequenas
propriedades familiares de até 24
hectares (uma colônia), as áreas
para cultivo são restritas pelo tamanho, limitações geográficas,
principalmente topografia, e de
legislação, como as definidas pelo
Código Florestal, que impedem
a abertura de novas áreas para o
cultivo de videiras.
Com esse cenário, a Embrapa
liderou uma força-tarefa na execu-

ção do projeto Tecnologias para a
viabilização e sustentabilidade dos
vinhedos em áreas de renovação
na Região Sul do Brasil.
Cada propriedade abrigou
uma unidade demonstrativa do
tamanho de um hectare que recebeu as técnicas recomendadas. Os
resultados foram tão promissores
que essas áreas estão aumentando
a cada dia. Todos os cinco produtores participantes já ampliaram a
área técnica em 200% e somente
a Cooperativa Vinícola Garibaldi
estima que 100 hectares dos seus
cooperados já estão com essa metodologia no campo.
Segundo o líder do projeto,
Lucas Garrido, pesquisador da
área de Fitopatologia da Embrapa, o melhor resultado não foi a
recuperação das áreas em si, mas
o trabalho realizado pela equipe
de pesquisadores, que formou
multiplicadores no repasse de informações e técnicas corretas.
Um exemplo dessa mudança
foi demonstrar aos produtores os
benefícios da utilização de mudas
de videira enxertadas com controle de qualidade. “O emprego
de mudas de qualidade, com um
padrão morfológico e sanitário
estabelecido, o preparo do solo
e o correto plantio formam um
investimento que trará muitos

dividendos a longo prazo”, defende o coordenador do Programa
de Mudas de Qualidade, Daniel
Grohs, engenheiro agrônomo da
Embrapa.
“Depois de ver os resultados
do projeto, eu estou seguindo o
tratamento do plantio nas novas
áreas que estou renovando e noto
grande diferença no parreiral”,
avalia Vinicius Dal Oglio, de Bento Gonçalves, um dos produtores
em cuja propriedade as recomendações técnicas foram validadas.
A base do sucesso
As soluções tecnológicas para
renovação de vinhedos em áreas de declínio foram propostas a
partir dos resultados obtidos com
a instalação de cinco unidades
demonstrativas nas propriedades
de viticultores nos municípios de
Bento Gonçalves, Caxias do Sul,
Farroupilha, Flores da Cunha e
Garibaldi. Esses produtores, associados às cooperativas Vinícola
Garibaldi, Agroindustrial Nova
Aliança e Vinícola Aurora, colocaram suas propriedades à disposição da equipe para servir como
área experimental. Para isso, receberam 600 mudas de qualidade
de cultivares como BRS Cora, Isabel, Bordô ou Tannat. As cultivares foram escolhidas pelos agricul-

tores de acordo com o objetivo da
produção. Além das mudas, cada
produtor recebeu os insumos recomendados pela equipe de pesquisa para contribuir com o controle de patógenos do solo, além
do acompanhamento da evolução
do parreiral com visitas regulares
da equipe de especialistas.
Após três anos, as propriedades foram transformadas em
uma vitrine tecnológica, onde
foram realizadas capacitações de
técnicos e agricultores ao longo
do projeto. “Nada melhor do que
conferir na prática como foi a experiência e ouvir do próprio viticultor os resultados do sucesso da
tecnologia”, destaca Garrido.
Evandro Bosa é gerente da
Cooperativa Vinícola Garibaldi
e tem como tarefa orientar 410
viticultores na Serra Gaúcha. Ele
foi um dos técnicos parceiros do
projeto e esteve presente durante
toda a validação das recomendações da pesquisa. “Pelo menos
250 famílias associadas à cooperativa já estão colocando em prática
as recomendações, cujos resultados nos novos vinhedos são fantásticos”, avalia. Além das mudas,
a cooperativa também adquire
e repassa aos seus associados os
insumos recomendados pela Embrapa.

Mudas de
qualidade
Segundo Grohs, a demanda por mudas de videira com
qualidade é histórica no setor
vitivinícola nacional e a atuação da Embrapa se dá especialmente em duas frentes: na
condução de um intenso trabalho de orientação aos viveiristas
licenciados e participantes do
Programa Mudas de Qualidade e na orientação de produtores para identificar e exigir
mudas de qualidade.
“O uso de materiais geneticamente atestados e fitossanitariamente limpos faz uma
muda de qualidade, o que contribui significativamente para a
sustentabilidade da viticultura,
em especial com a redução dos
custos e da necessidade de mão
de obra, incremento na produtividade e qualidade da uva
produzida”, resume.
Grohs reforça a necessidade de um planejamento para
realizar a encomenda de mudas com um ano de antecedência em viveiristas que oferecem
materiais de boa qualidade.
Ele destaca que é sempre
importante, antes de comprar,
conhecer pessoalmente as instalações do viveiro. “Na hora
da retirada das mudas, devese fazer um bom exame visual nela, verificando o padrão
morfológico e sanitário seguindo critérios estabelecidos pela
Embrapa”, recomenda.
O especialista revela que
o critério mais difícil de avaliação é a presença de necroses
internas indicadoras do risco
de ocorrência de doenças. “Recomendo sacrificar algumas
mudas e ver se existem manchas escuras em um percentual elevado, o que significa doenças nas raízes ou no caule”,
orienta. Caso o material não
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Foto: Viviane Zanella

Sobe para 31 o número
de municípios com
emergência reconhecida
devido à estiagem
Outras 51 cidades já tiveram o
relato de prejuízos homologado
pelo Estado e aguardam resposta
do Governo Federal

Pesquisador Lucas Garrido e o técnico Evandro Bosa, da Cooperativa Garibaldi

esteja com boas condições sanitárias, ele reforça que o produtor
deverá conversar com o viveirista,
pois plantar a muda com riscos de
ocorrência de doenças significa
prejuízo.
Além da muda, o produtor
deve estar atento às demais etapas da renovação, pois a planta de
qualidade, sozinha, não garante o
estabelecimento do vinhedo nesse
ambiente.
Manejo do solo
e adubação
Segundo o pesquisador George Wellington Melo, o preparo
do solo é fundamental. A primeira atividade essencial é a erradicação do vinhedo anterior, retirando-se da área o máximo possível
de restos culturais. Na sequência,
deve-se realizar a análise de solo,
para ver se são necessárias correções. Antes do plantio da muda,
o solo já deve estar corrigido de
suas carências nutricionais. A
construção de drenos é recomendada para áreas sujeitas ao encharcamento, pois a videira não tolera
solos com má drenagem.
Outro fator que deve receber
uma atenção é o nível de cobre
no solo. Ele alerta que concentrações acima de 50 mg.kg-1 já atrapalham o crescimento das raízes
da planta. “Para minimizar a toxicidade, deve-se realizar práticas
que diminuam a disponibilidade
de cobre, o que se consegue com
uso de fertilizantes orgânicos, aumento do pH do solo e cultivo de
plantas de cobertura”, recomenda. Wellington indica o uso de
adubo orgânico na fase de crescimento, ou seja, nos três primeiros
anos, garantindo assim uma maior
uniformidade nas plantas e a produção de uvas a partir do terceiro
ano. “Em diversos experimentos
constatamos que o composto orgânico é mais eficiente do que o
adubo químico, mas é importante

que ele esteja estabilizado, para
evitar outros focos de contaminação”, orienta.
Outro manejo indicado é o
uso de disco de papelão embebido em sulfato de cobre para
cobrir o pé da planta e manter o
solo “limpo” (o tradicional coroamento da planta), evitando assim
o uso de herbicidas e a prática da
capina. “O uso de herbicidas para
o controle de plantas daninhas
pode prejudicar o desenvolvimento da videira e deve ser evitado,
especialmente nos três primeiros
anos - período de maior impacto”, recomenda.
A partir do momento em que
o vinhedo entra em produção, a
principal ferramenta para avaliar
a necessidade de adubação é a
análise de tecido, feita a partir das
folhas coletadas na plena floração
das plantas. “Cada variedade tem
um comportamento. Às vezes
o excesso de potássio impede a
absorção de magnésio e a deficiência de boro na floração prejudica a fecundação, diminuindo o
número de bagas por cacho”, cita
o pesquisador, que reforça a importância da análise foliar para a
correta recomendação de adubação de manutenção. A adubação
de plantas de cobertura também
é outro fator importante para melhor aproveitamento nutricional
da videira.
Controle de
insetos-praga
Segundo o pesquisador Marcos Botton, a cochonilha pérolada-terra, que historicamente foi
apontada como uma das principais causas da morte de videiras, é
uma praga fácil de ser manejada.
O controle da cochonilha deve
ser realizado nas áreas infestadas
com o emprego de inseticidas
neonicotinóides no solo, como o
Imidacloprido e o Thiametoxan.
Outra pratica importante é elimi-

nar as plantas hospedeiras da
pérola-da-terra presentes no
interior do vinhedo, como a
língua-de-vaca, visando reduzir
as fontes de infestação.
A adubação orgânica e a
manutenção de plantas de cobertura não hospedeiras do
inseto são mais duas medidas
recomendadas pelo cientista.
Empregadas em conjunto, elas
permitem manejar o inseto.
Por fim, caso a cochonilha não
esteja presente na área a ser reconvertida, não é necessário o
emprego de medidas de manejo, somente evitar transportar
o inseto para a propriedade,
o que pode ocorrer pelo emprego de mudas contaminadas
ou máquinas agrícolas. Outro
inseto de solo importante é a
filoxera, razão pela qual devem
ser empregados porta-enxertos
resistentes a essa espécie de
praga, que é a base do programa de mudas de qualidade.
Controle de
doenças
Na visão de Garrido, a
prioridade é restabelecer o
equilíbrio do solo. Isso significa
evitar que fungos fitopatogênicos presentes no solo tornemse predominantes ao redor da
muda. “Nossa proposta é utilizar uma série de compostos
orgânicos empregados também
na agricultura orgânica para
reestruturar o solo, o que irá
repercutir diretamente no desenvolvimento das plantas e, de
forma natural, ampliar a resistência aos patógenos”, explica.
Ele também destaca a importância de eliminar a inflorescência das videiras no primeiro
ano, para que a planta invista
suas reservas no crescimento
e fortalecimento das estruturas
permanentes, como tronco e
raízes, e não em frutos.

A União reconheceu, na quarta-feira (4), a situação de emergência
de mais sete municípios gaúchos, aumentando a lista para 31. Todas
as cidades contabilizam prejuízos devido à estiagem, como perdas nas
lavouras e dificuldades para o abastecimento de água à população.
As últimas a terem os decretos publicados no Diário Oficial da
União foram Sobradinho, Candelária, Ibarama, Novo Cabrais, Barra
do Rio Azul, Vanini e Tunas.
De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil gaúcha, há ainda 51 municípios com a situação homologada pelo Piratini.
Outras 126 prefeituras publicaram decretos em razão de perdas causadas pela falta de chuva e aguardam a análise estadual.
Emergência
Quando há o reconhecimento federal de situação de emergência,
os municípios passam a ter acesso a eventuais liberações extraordinárias de recursos da União. No entanto, as reivindicações de produtores
gaúchos pedem auxílio mais expressivo.
Após a estiagem de 2011-2012, o Estado tem registrado safras recordes sequenciais. Em 2019 foram 34,6 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas - 1,5 milhão de toneladas a mais do que
em 2018, segundo o IBGE. Porém, para 2020, a escassez de chuva não
permitirá a supersafra estimada pelo governo. As principais perdas, até
o momento, ocorrem na cultura do milho, mas também atingem soja,
feijão, leite, entre outros.
Foto: Divulgação

Perdas nas lavouras e dificuldades para o abastecimento de
água à população foram ocasionados pela estiagem. Na Serra
Gaúcha, safra da uva teve queda
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Vespas nativas são usadas para
controlar mosca-das-frutas
Uma tecnologia inovadora
utiliza parasitoides nativos para
controlar as moscas-das-frutas
(A.fraterculus e C. capitata). Pesquisadores do Laboratório de
Entomologia da Embrapa Clima
Temperado, em Pelotas (RS),
empregaram a vespa Doryctobracon areolatus, que alcançou até
40%de parasitismo das larvas da
mosca, considerada um dos grandes problemas da fruticultura no
mundo.
O parasitoide poderá ser indicado tanto para cultivos orgânicos
quanto para pomares convencionais. Como é uma estratégia que
não usa químicos, a ação da vespa
é adequada à recente instrução
normativa do Ministério da Agricultura (nº19 de 7/8/2019) que regulamenta os procedimentos para
que as frutas brasileiras recebam a
certificação internacional de produtos de origem vegetal.

ela se transformará em pupa, no
interior do pupário da mosca-dafruta. Após alguns dias, ocorrerá
a emergência da vespa, evitando
assim a perpetuação da mosca-dafruta.
Controle alternativo
da mosca-das-frutas
Além disso, a disponibilização de agentes de controle biológico vem em boa hora, já que
a maior parte das frutíferas não
possui grade de produtos fitossanitários indicados.
No estudo, os resultados iniciais indicam taxas de parasitismo
variáveis de 6,2% a 40%. Esses
valores dependem de época de liberação da vespa, níveis de infestação da praga, espécies de mos-

ca-das-frutas entre outros fatores.
O trabalho terá outras etapas de
avaliação e estudos que estão programadas para os próximos anos.
A equipe de pesquisa ainda
não tem uma estimativa de custos de produção com o uso de
parasitoides. Nava revela que a
tendência é haver um custo inicial
mais elevado que diminuirá ao
longo do tempo à medida em que
a tecnologia se popularizar e for
empregada em uma escala maior.
“Existe uma percepção do produtor e da comunidade em geral de
que o uso do controle biológico
reduz custos de produção. Na verdade, o custo do controle depende de mercado. Quanto maior o
mercado, menor será o custo”,
analisa Nava.

Como funciona?
Na prática, o uso desse parasitoide envolve etapas de produção das vespas, em laboratório,
seguido de sua liberação nos pomares que estejam com ataque
de moscas-das-frutas. Após a liberação, as fêmeas do parasitoide
irão localizar as larvas da praga no
interior dos frutos para proceder a
oviposição (colocar seus novos no
interior das larvas). Do ovo colocado pelo parasitoide, irá eclodir
outra larva, que se alimentará das
vísceras e do conteúdo do hospedeiro, até o momento em que

Atualmente,
para mosca-dasfrutas
existem
produtos químicos registrados e permitidos no
Brasil apenas para pomares de citros, maçã e pêssego. Para a maioria das culturas não existem, ou
há uma deficiência, de defensivos
químicos registrados.
O prejuízo
causado pela mosca
Os pomares com infestação
de mosca-das-frutas não são aptos
para exportação e as perdas causadas também provocam prejuízos no mercado interno brasileiro. Nava explica que as larvas da
mosca-das-frutas destroem a polpa dos frutos para se alimentar.
“Ao realizar a postura, as fêmeas
introduzem o ovipositor, causando um ferimento [abertura], que
facilita a entrada de fungos causadores de podridões. Além disso,
os danos provocam o amadurecimento precoce e consequente
queda dos frutos”, detalha Nava.
Estudos indicam que dos
14,7 bilhões de dólares anuais de
perdas econômicas na agricultura
causadas por insetos, 1,6 bilhão
está associados à produção de
frutas. De acordo com avaliação
realizada pelo Mapa, em 2015,
para o Brasil, ao levar em consideração as perdas de produção,
comercialização e custos de controle, somente as moscas-das-frutas causam um prejuízo anual de
180 milhões de reais.

Foto: Divulgação

O controle da mosca
Uma das formas de controle da praga tem sido feita pelo
uso de produtos fitossanitários
em aplicação seletiva, na forma
de isca tóxica, ou aplicação em
cobertura. Após as restrições de
uso de produtos fitossanitários,
devido à retirada do mercado de
inseticidas do grupo dos organofosforados sistêmicos, outras alternativas estão são buscadas pelo
setor.
Uma delas é a instalação, no
sul do País, do programa Sistema
de Alerta para o controle da Mosca-das-Frutas. Ele abrange uma
grande área envolvendo as regiões
do sul do Rio Grande do Sul e
parte da região produtora de frutas da Serra Gaúcha onde são cultivados pessegueiros. Iniciado há
quase uma década, o projeto tem
contribuído para definir o momento correto de aplicação dos
inseticidas pelo produtor, melhorar o sistema de produção e obter
um produto de melhor qualidade
e mais limpo. Todas essas ações
têm propiciado avanços significativos no manejo da mosca-das-frutas e estão inseridas no conceito
atual de manejo de pragas em áreas amplas, que contemplam pragas de grande mobilidade.

Agricultores voltam ao método antigo ao
combater pragas plantando flores silvestres
Na Inglaterra, as faixas foram
plantadas em 15 lavouras de grandes dimensões, durante o outono,
e serão monitorizadas durante os
próximos cinco anos, num teste
dirigido pelo Centro para a Ecologia e Hidrologia (CEH, na sigla
em inglês). As flores plantadas
incluem o malmequer-bravo, o
trevo-violeta, a centaurea nigra e
a cenoura-brava. Outros trabalhos
de investigação já tinham mostrado que a plantação de flores silvestres nas margens dos campos para
atrair insetos – como as moscasdas-flores, as vespas parasitoides
e os escaravelhos terrestres – reduz as populações das pragas nas
plantações e pode chegar mesmo
a aumentar a produtividade. Com
esta estratégia, contudo, as faixas

de flores silvestres são plantadas à
volta dos campos, o que significa
que os predadores naturais não
são capazes de alcançar o centro
das grandes explorações agrícolas.
As faixas dos novos testes
têm seis metros de largura, ocupando apenas 2% da área total
do campo, e serão monitorizadas
ao longo de um ciclo de rotação
completo, desde o trigo de inverno, passando pela colza e pela
cevada de primavera. Os investigadores estarão atentos a sinais de
que atrair insetos selvagens para o
centro dos campos – ou seja, para
mais perto de onde os pesticidas
são pulverizados – não fará mais
mal do que bem. Na Suíça, os
testes no terreno estão a utilizar
plantas e flores como a centáurea,

os coentros, o trigo-sarraceno, as
papoilas e o aneto.
São cada vez mais os artigos
altamente críticos da atual utilização de pesticidas. Em 2017, o
conselheiro científico do governo
britânico, Ian Boyd, avisou que
a suposição de que é seguro usarem-se pesticidas em quantidades
industriais nas paisagens é errada.
No mesmo ano, um relatório da
ONU declarou que a ideia de que
os pesticidas são essenciais para
alimentar a crescente população
mundial é um mito, acusando os
pesticidas de terem “impactos catastróficos no ambiente e na saúde humana” e os seus fabricantes
de “negarem sistematicamente”
os danos causados pelos seus produtos.

Foto: Divulgação
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Emater/RS-Ascar atualiza
estimativas para Safra de Verão
A segunda estimativa de produção da Safra de Grãos de Verão
2019/2020 foi divulgada nesta semana durante a Expodireto Cotrijal, que encerra em 6 de março,
em Não-Me-Toque. Na edição do
Informativo Conjuntural, a Emater/RS-Ascar, em parceria com a
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural (Seapdr), atualiza a estimativa de área de plantio, produção
e produtividade das principais culturas de verão do Rio Grande do
Sul. O levantamento apresentado
na Expodireto contemplou uma
amostra que cobriu 99% da área
cultivada com arroz, 82,9% com
feijão primeira safra, 83,4% com
feijão segunda safra, 97,3% com
milho grão, 96,1% para milho
destinado à silagem e 98,1% para
área com soja.
As lavouras de soja no Estado
encontram-se 2% em desenvolvimento vegetativo, 11% em floração, 60% na fase de enchimento
de grãos, 23% estão maduras e
por colher e 4% já foram colhidas.
Até a terça-feira (03/03), a Emater/RS-Ascar recebeu solicitação
para realização de 221 perícias de
Proagro para a cultura da soja.
Na região administrativa da
Emater/RS-Ascar de Ijuí, várias
lavouras de soja apresentam coloração amarela devido ao estádio
de maturação. A fase atual da cultura é de grande necessidade de
água para o enchimento de grãos.
Como as precipitações estão desuniformes, tanto em volumes como
em relação às áreas atingidas, a
cultura da soja tem apresentado
grande variabilidade nos potenciais produtivos. Nos municípios
mais atingidos pela estiagem, as
produtividades alcançam entre 15
e 20 sacas por hectare. Nos beneficiados por chuvas regulares, as
produtividades giram em torno
de 45 a 50 sacas por hectare. A
variabilidade depende do manejo
realizado e das tecnologias utilizadas. Os fatores que se destacam
para a diminuição de potencial
produtivo são a irregularidade das
precipitações e o calor excessivo,
que têm provocado redução do
tamanho do grão e queda prematura de vagens.
Milho
As lavouras de milho no Estado estão 6% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 7% em
floração, 17% em enchimento de
grãos, 17% maduro e 53% já foram colhidos. Na região de Santa
Rosa, os produtores concluíram o

Foto: Marlove Perin

pouco menor do que a esperada,
em virtude da estiagem e das altas temperaturas do início do ano,
que causaram má formação e menor enchimento dos cachos no
período. O estado fitossanitário
segue bom.
Cebola
Na regional de Pelotas, a
comercialização avança praticamente para o fim, restando 2% de
cebola em Tavares e 5% em São
José do Norte. O preço pago ao
produtor para cebola tipo 3 segue
entre R$ 0,60 e R$ 0,80/kg. Produtores com quantidades grandes
de cebola de excelente qualidade
conseguem até R$ 1,00/kg. O preço da cebola de classificação tipo
2 varia de R$ 0,40 a R$ 0,50/kg.

A colheita da atual safra de uva se encaminha para a conclusão. A qualidade da fruta colhida
é ótima, com elevado teor de açúcar e ausência de podridão

segundo plantio (safrinha) e atualmente as lavouras de milho estão
16% em desenvolvimento vegetativo, 1% em floração, 1% em
enchimento de grãos, 2% em maturação e 80% já estão colhidas,
com rendimento médio de 7.569
quilos por hectare. Nas áreas irrigadas, a produtividade chegou em
12 mil quilos por hectare.
Na regional de Frederico
Westphalen, as lavouras de milho com híbridos mais precoces
e semeadas até a primeira quinzena de setembro apresentam bom
potencial produtivo, variando entre 130 e 160 sacos por hectare
e boa qualidade de grãos. Já nas
lavouras semeadas a partir da segunda quinzena de setembro, as
perdas provocadas por estiagem
são maiores.
Arroz
Com a permanência das condições do tempo favoráveis ao
desenvolvimento da cultura, as
lavouras no Estado têm se mantido com bom estande de plantas e
bom desenvolvimento. Atualmente, 2% das lavouras estão na fase
de germinação/desenvolvimento
vegetativo, 19% em floração, 34%
em enchimento de grãos, 36% em
maturação e 9% foram colhidos.
Feijão 1ª Safra
Na região administrativa da
Emater/RS-Ascar de Pelotas, o

feijão é a cultura que mais perdeu
rendimento com os eventos climáticos. No período da semeadura, houve o excesso de chuvas e,
na sequência, a estiagem prejudicou a floração e o enchimento dos
grãos. Na de Caxias do Sul, nos
Campos de Cima da Serra, onde a
leguminosa é cultivada em época
diferenciada em relação às demais
regiões do Estado, as lavouras de
feijão se encontram na fase de formação de vagens e enchimento de
grãos. Com as chuvas ocorridas
no final de fevereiro, as lavouras
voltaram a ter um bom aspecto, e
o rendimento esperado é de 2.200
quilos por hectare. São realizadas
pulverizações para o controle de
pragas e doenças. Em geral, as
plantas apresentam boa sanidade.
Feijão 2ª Safra
O plantio avança na regional
da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen. Com a estiagem,
houve antecipação da colheita de
lavouras de milho e de soja precoce. A estimativa é de que sejam
semeados mais de 9 mil hectares
de feijão. A cultura se encontra
em estádio de emergência/desenvolvimento vegetativo, e as lavouras apresentam bom estande de
plantas, porém, há necessidade de
chuvas para a aplicação da primeira parcela da adubação nitrogenada. O rendimento esperado é superior a 1.800 quilos por hectare.

Uva
Na regional de Caxias do Sul,
a colheita da atual safra encaminha-se para a conclusão, sendo
colhidas as variedades mais tardias cultivadas na região, como a
Isabel, as do grupo Moscato e Cabernet Sauvignon. O rendimento
ficou um pouco abaixo do esperado, com redução aproximada
de 20%. O potencial produtivo foi
afetado pelas condições climáticas
que interferiram na uniformidade da brotação das variedades
superprecoces e na fixação das
bagas, deixando os cachos com
menor número de bagas e, finalmente, pela deficiência hídrica
em dezembro. A qualidade da
fruta colhida é ótima, com elevado teor de açúcar e ausência de
podridões. Durante a colheita, as
indústrias foram gradativamente
aumentando a cotação e a disputa
pela produção, sendo que muitos viticultores desvinculados de
compromissos prévios foram negociando até o início da colheita
de seus vinhedos.
Banana
No Litoral Norte, na regional da Emater/RS-Ascar de Porto
Alegre, a cultura segue em produção, com frutas de boa qualidade.
A cultivar predominante é a Prata, com cerca de 80% da área; as
demais áreas são cultivadas com
a Caturra. A produtividade é um

Alho
Com a finalização da colheita
da uva na regional de Caxias do
Sul, a comercialização de alho
está retomada, com mercado
aquecido, ou seja, os preços são
remuneradores pela qualidade
dos bulbos, característica derivada principalmente da ótima cura
a campo e nos galpões de estocagem. Ocorrem reuniões técnicas
para reservação de bulbos-semente livres de viroses. Alhicultores
da Serra estão animados com os
resultados econômicos; com isso,
buscam abertura de novas áreas
nos Campos de Cima da Serra.
Os preços para o quilo variam
conforme a classe: 3 a R$ 9,00; 4
a R$ 10,00; classe 5 a R$ 11,00; 6
a R$ 12,00; classe 7 a R$ 13,00 e
alho indústria a R$ 8,00/kg.
Pastagens e criações
As áreas de campo nativo e
pastagens cultivadas perenes de
verão, localizadas em regiões com
maior incidência de chuvas, apresentam desenvolvimento e produção de forragem satisfatórios. Os
rebanhos bovinos leiteiros gaúchos apresentam boas condições
corporais e sanitárias. A produção
de leite tem sido mantida, em
grande parte, com suplementação
alimentar à base de silagem e concentrados proteicos. Na maioria
das regiões, a produção exclusivamente a pasto tem sido prejudicada pelos períodos de estiagem,
que também afeta a produção
de silagem e preocupa os produtores a restrição desta alternativa
de suplementação alimentar com
menor custo, durante o vazio forrageiro outonal que se aproxima.
Em algumas áreas há escassez de
água para os animais.

14

Ano V - Nº 52 - Fevereiro-Março/2020 - Monte Belo do Sul/RS

Cenci inaugura loja de móveis
planejados em Garibaldi
Fotos: Marlove Perin

A estrutura
oportunizará
ao visitante
conhecer os
produtos e
lançamentos
da marca
reproduzidos
nos espaços
decorados

Loja de fábrica de móveis
planejados sob medida, a Cenci
Móveis Planejados quer chegar
mais perto do consumidor para
personalizar as ações de relacionamento com o cliente. A marca,
presente no mercado há 40 anos,
inaugurou a nova loja na noite da
sexta-feira, 6, em ponto nobre: na
Av. Independência 1085, em Garibaldi.
A nova loja apresenta ambientes modernos, com diversidade de acessórios e matéria-prima.
Além disso, cada projeto é desenvolvido dentro de um padrão de
exclusividade, agregando praticidade às necessidades do cliente.
“É um cartão de visitas materializado. Nossa meta é elaborar um
ambiente com requinte e conforto para que se torne referência na
qualidade do material e dos serviços prestados pela nossa marca”,

ilustram os diretores Carine e
Maicon Cenci.
Disponível em cozinhas,
dormitórios, lavanderias, home
theaters, banheiros e ambientes
corporativos. Casa, apartamento ou escritório. Flexibilidade de
pagamento é um diferencial de
destaque da loja, tornando ainda mais acessível o projeto dos
seus sonhos. E para quem possui
imóvel ainda na planta, ou deseja
antecipar seu projeto, a loja oferece a Compra Programada diretamente com a fábrica, em parcelas
que cabem no seu bolso.
A loja Móveis Cenci atende
de segunda a sexta, das 8h30min
às 11h30min e das 13h30min às
19h. Aos sábados, das 8h30min às
11h30min.
Solicite seu projeto pelos telefones (54) 2125-5013 ou (54)
99668-4474.
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HÁ 40 ANOS

A MÓVEIS CENCI ATUA NO
SETOR MOVELEIRO COM O
OBJETIVO DE
TRANSFORMAR
AMBIENTES E SATISFAZER
PESSOAS.
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Empresa gaúcha recruta e treina
trabalhadores para o meio rural
A falta de mão de obra qualificada no campo para a colheita
e a burocracia para contratar têm
desafiado produtores rurais em
todo o país. E foi justamente esses
entraves que motivaram uma startup gaúcha a propor uma solução
para o problema.
Segundo a reportagem do
Globo Rural, o Via Rural, criada
pelo advogado Jarbas Fagundes,
teve como ponto de partida a carência de mão de obra na Serra
Gaúcha para a colheita manual da
uva. “São agricultores familiares e
de mais idade, todos imigrantes
italianos. Os filhos foram migrando para a cidade para estudar e
trabalhar e, como o maquinário
ainda é muito caro, o produtor
tinha que colher sozinho ou pedir

ajuda para vizinhos e parentes”,
diz Fagundes.
Pensando em facilitar esse
processo, garantir segurança jurídica aos agricultores que precisam
de apoio na colheita e estabilidade aos trabalhadores, a Via Rural
começou a recrutar e treinar profissionais para as colheitas.
Os colaboradores têm a carteira de trabalho assinada, e a startup faz a ponte entre eles e os produtores rurais, tanto para colheita
quanto para os processos após a
colheita.
“Podemos assumir qualquer
atividade rural com trabalhadores preparados para cada função
e em qualquer cultura. Também
fizemos toda a logística desse trabalhador, deslocando-o de uma

região para outra, se for necessário”, explica Fagundes.
Contratos intermitentes
Os contratos começaram no
ano passado, como projeto piloto,
mas, segundo o diretor da empresa, já cresceram e demonstraram
a viabilidade do mercado. Hoje, a
empresa aposta em contratos intermitentes para os trabalhadores
rurais, o que, conforme Fagundes, se encaixa bem na atividade
agrícola, que é sazonal.
“Isso garante trabalho, renda,
maior estabilidade econômica e
segurança jurídica o ano todo. E
as safras no Brasil são inúmeras,
como uva, laranja, pêssego, caqui,
noz pecam, maçã, azeitona, só pra
falar as do Estado”, diz Fagundes.

Colaboradores têm carteira de trabalho assinada pela startup

RGE amplia programa que oferece descontos
de até 50% para a compra de geladeiras novas
A RGE ampliou para mais
dez cidades a abrangência do
programa que permite que clientes da distribuidora adquiram geladeiras novas e mais eficientes
com até 50% de desconto. A ação
Desconto Eficiente, faz parte do
Programa de Eficiência Energética da ANEEL coordenado pela
distribuidora, em parceria com o
Magazine Luiza, com o objetivo
de incentivar um consumo menor
e mais eficiente de energia. As
empresas do Grupo CPFL Energia vão investir mais de R$ 26 milhões para oferecer 23 mil novas
geladeiras do modelo Inverter
das marcas Samsung e Panasonic,
que consomem, em média, 45%
menos energia em relação a um

refrigerador novo convencional.
Na área de concessão da RGE,
38 lojas do Magazine Luiza estão
participando do programa.
Para garantir o eletrodoméstico com o desconto, o cliente deve
ir até a loja da Magazine Luiza
participante e, no momento da
compra, informar os seus dados
cadastrais da RGE. Na aquisição
da nova geladeira, o consumidor deverá se comprometer a
entregar o aparelho antigo que
tem em casa, que será retirado
na entrega do novo refrigerador
e encaminhado para reciclagem
ambientalmente correta. Além
disso, no momento da entrega
do novo equipamento, ele deverá
entregar cinco lâmpadas fluores-

centes e/ou incandescentes, que
serão trocadas por modelos com
tecnologia LED, mais eficientes e

econômicos. As lâmpadas usadas serão
recolhidas pela varejista e devidamente
descartadas.
Qualquer cliente
com a conta em dia já
terá 25% de desconto na aquisição. Os
adimplentes que recebam a fatura mensalmente por e-mail
ou optarem por cadastrarem a conta
por e-mail terão 30%
de desconto. Já os
clientes que atendam os critérios
anteriores e que tenham, ainda, a
Tarifa Social de baixa renda receberão 50% de desconto.

Lojas da Magazine
Luiza participantes
da campanha
As lojas do Magazine Luiza
que participarão do programa
ficam em Canoas, Estrela, Farroupilha, Erechim, Passo Fundo,
Bento Gonçalves, Frederico Westphalen, Gravataí, Vacaria, Caxias
do Sul, Novo Hamburgo (Pedro
Adms Filho, Canudos e Praça),
Santa Maria, Santo Ângelo, São
Leopoldo (Centro e Independência), Montenegro, Alegrete,
Sapucaia do Sul, Tapejara, Nova
Petrópolis, Lagoa Vermelha, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Getúlio Vargas, Lajeado, São Borja e
Campo Bom.

Senac Bento Gonçalves com
inscrições para turmas de inglês
O Brasil integra o grupo de
países com “proficiência baixa” na
língua inglesa, ou seja, os brasileiros têm pouco conhecimento no
idioma, tendo caído da 41ª para
a 53ª posição no ranking mundial em 2018. Para quem quer
aprender o idioma e se destacar,
o Senac Bento Gonçalves oferece
cursos de inglês para todas as idades, que já estão com inscrições
abertas. As turmas para crianças,
pré-adolescentes e jovens e adultos começam em março.
Os cursos de idiomas do
Senac Bento Gonçalves contam
com teste de nivelamento gratui-

to, nenhuma taxa de matrícula,
material didático incluso no valor (Oxford), turmas pequenas
(no máximo 8 alunos), docentes
qualificados e com experiência.
Além disso, as habilidades comunicativas - fala, audição, escrita e
leitura - são trabalhadas de forma
integrada, e os alunos têm a possibilidade de realizar intercâmbio
pela escola. A estrutura conta
com salas amplas e recursos multimídia, além de ótima localização
do Senac Bento Gonçalves.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/
bento ou presencialmente na es-

cola, localizada na rua Saldanha
Marinho, 820, Centro. Mais informações: (54) 3452-4200.
Inscrições abertas
Inglês para Crianças | Aulas
na quinta-feira das 8h30 às 11h30
Inglês para Pré-Adolescentes
Turma 1: Terça-feira das 14h
às 17h
Turma 2: Terça-feira das
8h30 às 11h30
Inglês para Jovens e Adultos
Turma 1: Quinta-feira das
19h às 22h
Turma 2: Sábados das 9h às
12h

