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Colheitadeira mecanizada
para uvas no sistema latada
Demonstração da colheitadeira de uva para sistema latada, com capacidade 
de colher de 4 a 6 toneladas de uva por hora. Pág. 5
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COLHEITADEIRA DE UVAS
Comercialização 
de máquina para 
colheita de uvas 
em sistema latada, 
apresentada 
durante a 2ª e 
3ª edições da 
Tecnovitis.
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Jéssica Battistin, Camila Rossi e Lorenna Lizot convidam para 
conhecer o novo espaço de saúde e bem-estar

Foto: Divulgação

Inaugura em Pinto Bandeira mais um 
espaço voltado à saúde e bem-estar

No sábado, 25, inaugurou 
em Pinto Bandeira mais um novo 
espaço destinado ao bem-estar. 
A clínica, centro de saúde conta 
com profissionais capacitados nas 
áreas de Saúde Bucal, Terapeu-
ta Corporal, Esteticista e Nutri-
ção, localizada na Rua Duque de 
Caxias, 757, no centro da cidade. 

O trabalho da clínica é lide-
rado por Jéssica Battistin que atua 
como terapeuta corporal, trata das 
dores de coluna. Por Camila Ros-
si Cirurgiã Dentista, atuando com 
clínica geral, odontopediatria, 
implantodontia, ortodontia e por 
Lorenna Lizot, Esteticista (trata-
mentos corporais e faciais), Nutri-
cionista clínica, funcional e estéti-
ca. Informações e agendamentos: 
WhatsApp 54 9 9902 9378.

Érica Ballestreri, 
Biomédica Estética

CONHEÇA
OS BENEFÍCIOS
DO BOTOX 
NO REJUVES-
NECIMENTO 
FACIAL

Com a chegada do verão, 
cuidar da beleza e saúde da pele 
é essencial. A toxina botulínica, 
conhecida como Botox, é um dos 
procedimentos indicados para a 
estação, atenuando e eliminando 
linhas de expressão, prevenindo 
que essas linhas se agravem com o 
passar do tempo e que novas linhas 
surjam em decorrência da mímica 
facial. Conheça alguns benefícios 
desse tratamento:

• Efeito natural
O botox melhora a aparência 

sem modificar as características in-
dividuas de cada pessoa. Ele atua 
relaxando apenas os músculos da 
região onde foi injetado, portan-
to, quando a técnica e as dosagens 
utilizadas são adequadas para cada 
caso e expectativas do paciente, ele 
proporciona um efeito delicado e 
natural.

• Arqueamento de 
sobrancelhas
É possível proporcionar uma 

aparência mais jovial e menos 
cansada arqueando sutilmente as 
sobrancelhas com a aplicação de 
botox. Além disso, o uso da toxina 
botulínica para arquear as sobran-
celhas permite também corrigir as-
simetrias existentes entre os lados 
da face.

• Procedimento seguro 
e reversível 
seu efeito promove um relaxa-

mento temporário no local. Após a 
aplicação, os efeitos começam a ser 
notados de 48 a 72 horas, atingindo 
seu potencial máximo em 15 dias. 
Em média, o efeito dura entre 3 a 
6 meses dependendo da resposta 
individual e hábitos de vida do pa-
ciente. A aplicação leva em torno de 
30 minutos e o paciente pode voltar 
às suas atividades normalmente.

• Aplicação em várias 
áreas do rosto
Os principais locais da face que 

podem ser tratados são testa, a gla-

bela (espaço entre as sobrancelhas), 
rugas que se formam na região la-
teral dos olhos. Rugas do pescoço 
e colo também se beneficiam da 
aplicação da toxina além das rugas 
periorais, localizadas ao redor da 
boca e no sorriso gengival, com a di-
minuição do tamanho das gengivas.

• Forma preventiva 
e reparativa
De forma preventiva: como a 

contração muscular é paralisada, 
não haverá a formação de rugas 
pela movimentação muscular na 
área em que foi aplicado o botox, 
dessa forma previne-se a formação 
de linhas na região. De forma repa-
rativa: como o botox tira a tensão da 
musculatura, as rugas já existentes, 
causadas por esses músculos, são 
amenizadas.

• Aplicação não dolorida
A aplicação é realizada com 

agulhas bem finas e é praticamente 
indolor. Para pessoas mais sensíveis 
pode ser utilizado anestésico tópico 
ou o Coolsense, que é um resfria-
dor da camada superficial da pele 
que proporciona um efeito anesté-
sico.

• Utilizado na hiperidrose
Além de prevenir linhas e ser 

um ótimo tratamento de rejuvenes-
cimento, o botox também pode ser 
utilizado para hiperidrose (excesso 
de suor), bloqueando o estímulo de 
suor temporariamente, aplicado em 
regiões com maior prevalência de 
suor, como axilas e mãos.

Não existe uma idade ideal 
para iniciar o uso. Algumas pes-
soas apresentam uma tendência a 
formar rugas mais precocemente. 
Além disso, diversos fatores como 
predisposição individual, fatores 
genéticos, cor da pele, tabagismo 
e exposição solar influenciam nes-
sa questão. O ideal é consultar um 
profissional capacitado e habilitado 
para lhe indicar o período ideal 
para iniciar as aplicações.

A construção de uma escola 
municipal em Monte Belo do Sul 
ainda segue sem prazo certo para 
conclusão. A expectativa da Ad-
ministração Municipal, conforme 
o planejamento escolar, era contar 
com o novo educandário para o íní-
cio do ano letivo de 2020.

A falta de repasses do Fundo 
Nacional de Educação (FNDE), po-
rém, inviabilizou os planos. Embar-
gada por três anos devido a investi-
gações sobre irregularidades em sua 
execução, a construção, após reade-
quação e aprovação de novo proje-
to, foi retomada em março do ano 
passado. Após seis meses, banca-
dos por valores de contrapartida do 
Município, a obra parou outra vez. 
Faltavam, ainda, os cerca de R$700 
mil esperados do Governo Federal. 
Dessa forma, em meio a uma série 
de erros de engenharia, problemas 
judiciais e atraso de repasses, após 
cinco anos, a obra iniciada em 
2015, com prazo de 12 meses para 
ser finalizada, conta com 90% de 
conclusão.

A promessa é entregar a escola 
na atual gestão, mas a Prefeitura es-
pera contar com o espaço já para as 
aulas do segundo semestre. Ainda 
sem nome, a nova escola atenderá 

Falta de repasses inviabiliza
entrega de escola antes do começo 
do ano letivo em Monte Belo do Sul

cerca de 90 estudantes e será a 
primeira a funcionar com turno 
integral.

Relembre o caso
2014: A empresa Brunoni 

e Salvador Empreendimen-
tos Ltda. vence licitação para a 
construção de uma escola mu-
nicipal em Monte Belo do Sul.

2015: Início das obras. O pra-
zo de conclusão é de aproximada-
mente um ano.

2017: Em março, com a posse 
da nova Administração Municipal, 
devido à morosidade da obra, a 
Prefeitura rescinde o contrato com 
a Brunoni e Salvador. A empresa 
é multada em R$ 50 mil. Em 30 
meses somente 35% da estrutura 
arquitetônica havia sido levantada. 
A empresa, por sua vez, alega falta 
de repasses do FNDE e atrasos na 
liberação de recursos. Em setem-
bro, os vereadores de Monte Belo 
do Sul aprovam a instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) para investigar supostas 
irregularidades na construção da 
escola.

2018: Em janeiro, após a apro-
vação dos vereadores ao relatório 
final da CPI, um documento de 34 

páginas que aponta falhas de plane-
jamento e atraso na entrega é enca-
minhado aos ministérios públicos 
Federal e Estadual.

2019: Em março, após rea-
dequação, a obra é retomada. Em 
setembro, com falta de repasses do 
FNDE, ela para outra vez.

A reportagem entrou em con-
tato com o  Fundo Nacional de 
Educação, que é o órgão que libe-
ra os recursos, eles disseram que a 
contratação e gestão da obra é de 
responsabilidade da Prefeitura e 
que cabe ao fundo apenas o acom-
panhamento dos trabalhos. Os 
recursos são liberados conforme 
a obra avança, nesse caso como a 
construção passou por um processo 
de restruturação, incluindo a troca 
de terreno o FNDE diz que ainda 
aguarda documentações para passar 
o restante do recurso.

Foto: Divulgação



em um ano onde a floração ocor-
reu em período muito chuvoso.

O Grupo Vittia é a marca hol-
ding das empresas Biosoja, Sama-
ritá, Biovalens e Granorte.
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Cultivares apresentam maior produtividade 
com o uso de produtos do Grupo Vittia

Fotos: Marlove Perin

Produtor Jocimar 
Rigon e Márcio 
Ritter, supervisor de 
vendas do Grupo 
Vittia na Serra 
Gaúcha

A Serra Gaúcha é respon-
sável por 85% da produção de 
vinhos no Brasil e os produtores 
vêm enfrentando desafios cres-
centes relacionados às mudanças 
climáticas, novas exigências tra-
balhistas e novo código florestal, 
entre outras, o que resultou numa 
significativa redução na produtivi-
dade. Com esse cenário adverso 
no campo, o Grupo Vittia possui 
uma linha completa de produtos 
como inoculantes, biofertilizantes, 
adjuvantes, fertilizantes e biode-
fensivos, que ajudam no aumento 
da produtividade, proporcionam 
maior proteção, melhor nutrição 
e maior qualidade da produção 
das cultivares, em especial da vi-
deira. A nutrição mineral é um 
componente-chave do manejo 
do vinhedo e tem o potencial de 
influenciar vários aspectos da pro-
dução da videira.

O produtor Jocimar Rigon e 
sua família cultivam nove hectares 
de pêssego e seis variedades de 
uva (Violeta, Isabel, Merlot, Tre-
biano e Tannat) em sua proprie-

Melhor nutrição e maior qualidade da produção da videira são alguns dos resultados obtidos na Serra Gaúcha

dade situada na linha 28 de Pinto 
Bandeira, e  faz uso dos produtos 
do Grupo Vittia há três anos, en-
tre eles, em especial, o Bio Power 
Gold e Bio-Imune, além do K35 
Top, Aminomax CaB, Spraysen-
se e Phosphorus-K. Com intuito 
de comprovar os benefícios das 
tecnologias do Grupo Vittia, foi 
conduzido um experimento que 
apontou maior produtividade 
na uva. O produto utilizado no 
trabalho foi o Bio Power Gold 
na variedade Tannat. Os testes 
foram conduzidos em fileiras de 
sete em sete. “Nas sete primei-
ras fileiras sem o tratamento co-
lhemos 14 bins (1 bin = 400 kg). 
Nas outras sete fileiras tratadas 
com Bio Power Gold colhemos 
19 bins (5 bins a mais). Achei a 
diferença grande, e decidi então 
colher mais sete fileiras tratadas, 
e deu 18,5 bins (4,5 bins a mais), 
o que definitivamente comprovou 
a qualidade do Bio Power Gold. 
O produto é muito bom”, diz Jo-
cimar.

O Bio Power Gold pode ser 

No pêssego, o produto Bio Power 
fortalece a planta, proporcionando  

maior padrão de fruto

utilizado em qualquer fase da 
planta, capaz de estimular a au-
toprodução de hormônios natu-
rais, garantindo maior produção e 
qualidade nos frutos. Além disso, 
o produto tem efeito antiestresse, 
fortalecendo a planta e minimi-
zando os danos causados pelas 
intempéries como geadas e secas. 
No caso do pêssego, maior pa-
drão de fruto, e, no caso da uva, 
maior padrão e uniformização 
de cacho, explica Márcio Ritter, 
supervisor de vendas do Grupo 
Vittia na Serra Gaúcha.  

Já o produto Bio-Imune, 
fungicida e bactericida biológico, 
tem efeito indutor de resistência, 
tornando as plantas mais sadias 
e produtivas. “O Bio-Imune foi 
desenvolvido a partir do isolado 
BV02 da bactéria Bacillus subtilis, 
exclusivo da Biovalens. Ele atua 
formando biofilme, camada que 
protege folhas e floração, com-
petindo assim por alimento com 
os patógenos, e, principalmente, 
produzindo substâncias que agem 
na parede celular de fungos e bac-

térias que causam doenças, con-
trolando-as”, explica Márcio. Joci-
mar completa: “esse Bio-Imune é 
de respeito”, falando do controle 
de fungos que causam podridão 
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Boletim de Alerta Mosca-das-Frutas: redução de custos, 
manejo adequado e rapidez na tomada de decisão

Redução de custos com agroquímicos, 
informações sobre o momento de controle e 
rápida tomada de decisão. Essa é a avaliação 
final do Sistema de Alerta Mosca-das-Frutas 
nos pomares de pêssego na Serra Gaúcha da 
safra 2019/ 2020. 

Para Marcos Botton, entomologista e 
chefe de Transferência de Tecnologia da 
Embrapa Uva e Vinho, “o sistema de alerta é 
um passo importante para a segurança do ali-
mento e a rastreabilidade. É uma ferramenta 
para os produtores que estão implementando 
as boas práticas agrícolas, visando a seguran-
ça do alimento, proporcionando um produto 
sem inconformidades em termos de resíduos, 
porque a população da mosca é influenciada 
por diversos fatores como condições climá-
ticas e estádios fenológicos do pessegueiro”.

Giseli Boldrin Rossi produz pêssegos e 
uvas em Nova Pádua (RS) e conseguiu uma 
redução de custos com os inseticidas quando 
não houve população de moscas nas arma-
dilhas do pomar:  “neste ano, como tínha-
mos monitoramento, toda semana que não 
apresentava população, era uma semana sem 
o uso do inseticida. Isso significou uma re-

CONFRARIA
AMIGAS DO VINHO

SERRA GAÚCHA

14/02
CINCO CEPAS VINHERIA 
Avenida Planalto, 700 | São Bento

Bento Gonçalves

II ENCONTRO

INGRESSOS LIMITADOS E ANTECIPADOS
INFORMAÇÕES:  54 9 9998.7836 | 51 9 9853.4312

dução no custo de produção e tranquilidade, 
pois  ficamos sem o medo da mosca atacar”.

Além do alerta indicando a quantidade 
de moscas no pomar, o Boletim também tra-
zia dicas sobre outros possíveis agentes bióti-
cos e abióticos que pudessem danificar a cul-
tura. A produtora Giseli confirma o interesse 
pelas dicas: “tivemos semanas de muita chu-
va, com o alerta para bacteriose. Nas semanas 
mais secas foi emitido alerta sobre os ácaros e 
assim funcionou muito bem. E realmente se 
confirmou. Esses alertas de possíveis doenças 
que poderiam estar surgindo na própria se-
mana auxiliaram muito com a aplicação dos 
produtos certos para tratamento”.

Além de ser utilizado pelos produtores, 
o Boletim também foi utilizado por técnicos 
no interior do estado. Jéssica Zalamena, téc-
nica em Agropecuária, extensionista rural da 
Emater/RS-Ascar em Cotiporã (RS), confir-
ma o uso do Boletim junto aos produtores 
para divulgar os números de moscas nos po-
mares e discutir sobre a tomada de decisão 
no manejo. No município, a sugestão de al-
gumas famílias é expandir o uso do Boletim 
para frutas cítricas.

Sistema de Alerta é um projeto que agrupa um conjunto de estratégias 
para manejo do inseto-praga nos pomares de pêssego

Foto: Alexandre Frozza

Cadastro para o
Transporte Ensino
Universitário e Técnico

Os estudantes de Monte Belo do Sul te-
rão prazo até dia 05 de fevereiro para realiza-
rem o seu cadastro para o transporte escolar 
para Ensino Universitário e Técnico. Os ca-
dastros devem ser realizados na Secretaria de 
Educação do município.

Declaração anual de
rebanho tem prazo
até 31 de março

Os produtores de Monte Belo do Sul 
tem até dia 31 de março  maio para enca-
minhar, junto às Inspetorias Veterinárias e 
Zootécnicas (IVZ’s) de seus municípios, o 
Formulário de Declaração Anual de Reba-
nho.
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Unidade Vinhedos da
Cooperativa Aurora:
saiba o que faz

Um dos objetivos da colheitadeira mecânica é atender à 
principal dificuldade encontrada pelos viticultores: a falta de 
mão de obra para a colheita

Foto: Marlove Perin

Estamos em plena época de 
colheita da uva e, facilitar esse 
processo, que requer mão de 
obra e disposição para passar ho-
ras exposto ao sol, é o desejo de 
muitos produtores. Novidades 
para essa área foram apresenta-
das durante a 2ª e 3ª edições da 
Feira de Tecnologia para Viti-
cultura - Tecnovitis e continuam 
avançando em período de testes. 
A colhedora mecânica desenvol-
vida pelos irmãos de Nova Roma 
do Sul, Miguel e Tiago Battistin, 
que possibilidade colher de 4 a 6 
mil quilos de uva por hora, esteve 
em ação demonstrativa na segun-
da-feira, dia 20.

A demonstração foi na pro-
priedade do presidente do Sin-
dicato Rural da Serra Gaúcha 
(SRSG), Elson Schneider, com 
a presença de produtores rurais 

Novo teste com
colhedora mecânica
de uva é realizado

que acompanharam a ação do 
equipamento. O coordenador da 
Tecnovitis 2019, Claimar Zonta, 
também esteve presente.

O objetivo é atender à princi-
pal dificuldade encontrada pelos 
viticultores: a mão de obra para 
colheita. De acordo com Elson 
Schneider, esta máquina adapta-
se ao relevo devido ao sistema de 
inclinação e regulagens que pos-
sui. “A condução do vinhedo é o 
fator essencial para o sucesso da 
colheita mecanizada”, ressalta.

A implantação da tecnologia 
na viticultura tem sido motivo de 
constante debate e um dos painéis 
da Tecnovitis do último ano tra-
tou sobre este tema. A utilização 
da máquina no sistema latada é 
vista como oportunidade para a 
cadeia, embora ainda em fase de 
ajustes e adaptações do aparelho.

O Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) lança o cur-
so de curta duração de Viticultura: 
Conceitos Básicos. Os conteúdos 
são abertos a todos e ocorrem em 
ambiente virtual e gratuito. Não 
há aulas presenciais ou com hora 
marcada, ou seja, o estudante faz 
o curso online na hora que quiser. 

Curso EaD de Viticultura do IFRS
Ao término e aprovação, recebe 
certificado de 60 horas.

As aulas virtuais são compos-
tas por 10 módulos que abrangem 
os conceitos, características e tipo 
da videira, além dos processos 
que envolvem desde o preparo 
do solo até a colheita. Como dife-
rencial, o curso também traz um 

estudo de caso em uma proprie-
dade rural, realizado por meio do 
projeto do IFRS Espaço Interdis-
ciplinar para Manejo Sustentável 
de Vinhedos na Serra Gaúcha. As 
gravações das videoaulas ocorre-
ram na vinícola Almaúnica. Ins-
crições e ambiente dos cursos on-
line estão em: moodle.ifrs.edu.br.

É preciso muita estrutura 
para acomodar os 89 anos de his-
tória que consolidaram a Vinícola 
Aurora como a maior do ramo no 
Brasil. Por isso constantemente 
a Cooperativa vem passando por 
inúmeras transformações, sobre-
tudo no que se refere a avanços 
tecnológicos. Em 2019 inaugurou 
a nova unidade, localizada no 
Vale dos Vinhedos, que junto tem 
por finalidade o recebimento de 
uvas comuns para a elaboração 
de suco e vinho.  Na Unidade Vi-
nhedos, na RS-444, são entregues 
aproximadamente 21 milhões de 
quilos de uva por ano, no mo-
mento a unidade recebeu aproxi-
madamente 1.073.449 kg da fruta.

Na Vinhedos, dez pessoas 
trabalham na unidade, responsá-
veis pelo recebimento das uvas, 
onde cada pessoa tem uma fun-
ção específica. Marcos Fiorin 
é o responsável pela Unidade, 
formado em enologia, coordena 
o recebimento das uvas e a ela-
boração dos produtos, que é ge-
renciado pelo Gerente Enológico 
Flávio Zílio. O restante da equipe 
é formado pelos colaboradores, 
Elton Becker da Silva, Gilberto 
Ferla, Cleimar Casagrande, Ro-
naldo Diego Rossett, Elisandro 
Martins, Eduardo Ellwanger, José 
Hélio Irineu, Ana Lúcia Dorneles 

e João Lopes do Prado. “Cada 
um de nós temos um papel fun-
damental na Unidade. O recebi-
mento da uva, na cantina, é feito 
através de registro de produtor, 
da pesagem da uva e posterior de-
terminação do teor de açúcar do 
mosto. A uva na unidade é trans-
formada em sucos brancos, sucos 
tintos, vinhos brancos comuns e 
vinhos tintos comuns. Após a sa-
fra, fizemos os tratos, as trasfegas, 
clarificações, para ser mandado 
para o engarrafamento”, explica 
Marcos, que trabalha há 17 anos 
na Cooperativa Aurora.

Marcos também comenta que 
na Unidade Vinhedos fica a Esta-
ção de Tratamento de Efluentes, 
que é o cérebro de todo o proces-

so, já devidamente licenciada.
Atualmente a Cooperativa 

possui três unidades de recebi-
mento: Matriz – Rua Olavo Bilac, 
onde são entregues, em média, 
17 milhões de quilos; Unidade 
2 – Rua Assis Brasil, que recebe 
cerca de 38 milhões de quilos e 
Unidade Vinhedos, na RS-444, 
onde são entregues aproximada-
mente 21 milhões de quilos de 
uva, totalizando entre 65 e 70 mi-
lhões por safra. Até o momento a 
Cooperativa recebeu aproximada-
mente 6.554.464 kg de uvas. Mais 
de 1.100 famílias são responsáveis 
pela produção orientada por téc-
nicos que estão em contato com 
o produtor – fornecendo toda a 
assistência necessária.

Foto: Marlove Perin

Equipe de funcionários da Unidade Vinhedos
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Receita elaborada pela
docente do Senac Bento 
Gonçalves, Franciane 
Merli Badalotti

INgREdIENTES

MOdO dE PREPARO

iStock

Lavar e pré cozinhar as batatas in-
teiras (com a casca). Quando esti-
verem macias, retirar e cortar em 
gomos. Temperar com sal, pimen-
ta, alecrim, orégano, tomilho e 
azeite de oliva. Levar para o forno 
a 180°, para dourar.

FILé gRELHADO COm mOLHO
DE mAnTEIgA, AmênDOAS
E RASpAS DE LImãO

l 500 gramas de filé de Tilápia
l 150 gramas de manteiga
l 100 gramas de amêndoas laminadas e torradas
l 1 limão siciliano (raspas)
l 2 (suco) limões taitis (um para temperar o peixe e o 
l outro para o molho)
l Sal, pimenta, farinha de trigo, óleo ou azeite de oliva 
(quanto baste; ao seu gosto)

Limpar e cortar os filés de tilápia em postas médias. Temperar com sal, 
pimenta e suco de limão. Passar o peixe na farinha de trigo e bater com 
a palma da mão retirando o excesso da mesma. Aquecer uma frigideira, 
colocar um pouco de óleo e grelhar o peixe dos dois lados, até ob-
ter uma cor dourada. Enquanto o peixe fica pronto, prepare o molho: 
derreter a manteiga em uma frigideira ou panela pequena, acrescente 
as amêndoas, as raspas e o suco de limão, o sal e a pimenta. Dispor o 
molho por cima dos filés de tilápia grelhados.

BATATAS
ASSADAS
INgREdIENTES
l 500 gramas de batata branca
l Sal, pimenta, azeite de oliva, oré-
gano, alecrim e tomilho (a gosto)

MOdO dE PREPARO



Foto: Giovani Bombassaro

O produtor Giovani Bombassaro, de Monte Belo do Sul,  teve 
perdas na variedade Bordô
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Estiagem já deixa 90 municípios em 
situação de emergência no Estado

Pouco mais de três semanas 
desde a divulgação do primeiro 
boletim sobre os municípios que 
decretaram situação de emergên-
cia no Estado devido à estiagem, 
o número subiu de 14 cidades, 
no dia 9 de janeiro, para 90 loca-
lidades, segundo o último levanta-
mento da Defesa Civil. No total, 
103 municípios já detêm o status 
de emergência, sendo 13 deles 
com registro no Sistema de Inte-
grado de Informações sobre De-
sastres (S2ID).

O município Santa Tereza 
decretou  Situação de Emergên-
cia. Conforme o prefeito Gilnei 
Fior, a quebra na safra da uva, 
do milho e das hortaliças, após 
levantamento realizado pela Ema-
ter, está estimada em 40%, o que 
ocasionará um prejuízo superior 
a R$ 7 milhões. Já os danos so-
fridos nos equipamentos de abas-
tecimento de água potável e os 
investimentos necessários para 
o transporte de água por cami-
nhão-pipa chegarão próximos aos 
R$ 20 mil. “Todos os produtores 
foram atingidos, uns mais outros 
menos, seja na produção de uvas, 
nos hortifrutigranjeiros, ou com a 
falta de água potável para as resi-
dências”, lamenta.

Ainda de acordo com ele, 
algumas variedades de videira 
mais tardia tendem a se recupe-
rar um pouco com as chuvas que 
ocorreram recentemente, mas as 
plantações de milho, mandioca 
e hortaliças foram praticamente 
todas perdidas e precisarão ser 
replantadas.

Em Monte Belo do Sul, al-
guns produtores estavam preocu-
pados com a falta de chuva e as 
altas temperaturas que prejudi-
cam o desenvolvimento pleno dos 
cachos da fruta. Um exemplo foi 
o produtor Giovani Bombassaro, 
que teve perdas em um hectare na 
variedade Bordô. Segundo ele, a 
falta de chuva murchou os cachos, 
mesmo sem estarem totalmente 
maduros, ocasionado perdas.

A Comissão Interestadual da 
Uva esteve reunida com sindicatos 
e produtores rurais, em Garibaldi, 

O Governo Federal anun-
ciou, nos últimos dias, algumas 
medidas com intenção de redu-
zir o estoque de processos que 
aguardam análise no INSS. Se-
gundo o último levantamento, 
a fila virtual de segurados que 
aguardam a apreciação de seus 
pedidos já beira os dois milhões.

Entre as medidas anuncia-
das está a seleção de sete mil 
militares da reserva que, após 
algum treinamento, fariam o 
atendimento direto à população, 
permitindo que os servidores do 
INSS focassem sua jornada nas 
análises de pedidos de benefí-
cios.

Há ainda a possibilidade 
de desburocratização de alguns 
procedimentos e a adoção de sú-
mulas judiciais, ou seja, o INSS 
passaria a acatar aquelas decisões 

Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

GOVERNO 
ANUNCIA
MEdIdAS 
PARA TENTAR
dESAFOgAR
INSS

já pacificadas na justiça, tornando 
a concessão de alguns benefícios 
automática e evitando litígios.

Todavia, o próprio governo 
estima que tais medidas sejam im-
plementadas até abril e, após isso, 
leve ao menos seis meses para 
que o “estoque” seja regularizado.

Além do prazo para tal regu-
larização, seu funcionamento tam-
bém é algo preocupante. No mês 
de novembro de 2018 tivemos a 
reforma da previdência com pro-
fundas alterações nas regras de 
aposentadoria, sendo que nem 
mesmo os servidores do INSS ou 
o sistema da Autarquia foi aper-
feiçoado para analisar os pedidos 
com base nas novas regras.

Mais do que nunca o mo-
mento inspira cuidados e o olhar 
técnico de um profissional capaci-
tado.

a fim de pensar estratégias frente 
à seca que tem castigado não ape-
nas a uva, mas diversas culturas 
em lavouras na Serra Gaúcha e 
Campos de Cima da Serra.

Entre os principais propó-
sitos do encontro, além da espe-
rança por chuva, foi o interesse 
por negociar com os bancos a 
prorrogação das parcelas dos fi-
nanciamentos e pedir ao governo 
federal a redução de juros no pró-
ximo Plano Safra, que hoje é de 
4,6%. A estimativa da safra estava 
entre 580 e 600 milhões de qui-
los na Serra Gaúcha. No entanto, 
Cedenir Postal, presidente da Co-
missão Interestadual da Uva, afir-
mou: “Acho que não chega nos 
500 milhões de quilos”, confir-
mando que a perda da uva está es-
timada entre 20% a 30%.  “A chu-
va trouxe alívio, mas há algumas 
variedades de uva, que mesmo 
com essa precipitação, não vão 
ser recuperadas. Vários parreirais 
estão mortos, não têm mais como 
recuperar”, explica Postal.

Colheita

Na regional da Emater/RS
-Ascar de Caxias do Sul, estão 
em plena colheita as variedades 
superprecoces Chardonnay, Ries-
ling, Pinot Noir, Concord e Isabel 
precoce, iniciando a das varieda-

des de ciclo precoce, como Niá-
gara e Bordô. A maioria dessas 
variedades apresenta cacho de 
tamanho bem menor que o tradi-
cional, bagas mais finas e cachos 
ralos. As duas primeiras carac-
terísticas derivam da deficiência 
hídrica e forte radiação solar, e a 
última é consequência do excesso 
de chuvas e da baixa radiação so-
lar em outubro e novembro, perí-
odo do estádio de florescimento. 
São fatos positivos tanto a exce-
lente sanidade das bagas quanto 
o bom grau de açúcar. As chuvas 
das últimas semanas estancaram o 
avanço de murchamento de bro-
tos e bagas, o secamento e a perda 
de folhas e brotos. As cultivares 
de ciclo médio e tardio apresen-
tam maturação forçada e bastan-
te adiantada; mas mesmo com o 
retorno das chuvas, não haverá 
tempo para recuperação do cali-
bre das bagas. 

Principal uva de mesa da re-
gião, a Niágara rosada, vem sendo 
fortemente ofertada pelos viticul-
tores, mesmo com baixa qualida-
de, a fim de reduzir perdas e ali-
viar as plantas. Tal fato derrubou 
a precificação da fruta. Os preços 
médios na propriedade para as 
uvas de mesa são: americanas sem 
proteção a R$ 2,00/kg, Niágara 
protegida a R$ 5,00 e uvas finas a 
R$ 10,00/kg.



Foto: Marlove Perin

Característica geográfica permitiu colheita dentro da 
normalidade para a produção de espumantes
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35 mil pessoas visitaram
a 5ª Festa do Pêssego

O terroir de Pinto Bandeira, 
além de contribuir para a conquis-
ta do título de primeira Denomi-
nação de Origem (DO) de espu-
mantes do método tradicional do 
Novo Mundo, que pode ocorrer 
ainda este ano, também ajuda a 
garantir a qualidade das uvas em 
épocas de tempo adverso. É o que 
atesta Daniel Geisse, diretor da 
Cave Geisse, vinícola localizada 
no município. “Os solos fragmen-
tados permitem que as plantas te-
nham raízes mais profundas. As-
sim, os parreirais sofrem menos 
com falta ou excesso de chuva. 
Por isso, estamos com safra bem 
produtiva em qualidade e quanti-
dade. A característica geográfica 
permitiu uma colheita dentro da 
normalidade, diferentemente de 
outros locais da mesma região da 
Serra, que tiveram perdas.

Outro diferencial é o fato de 
as variedades destinadas à pro-
dução de espumantes estarem 
maduras em janeiro. Ou seja, as 

Terroir de Pinto Bandeira 
garante uvas de qualidade
em safra com pouca chuva

frutas já estavam desenvolvidas 
no período da estiagem. “Todo 
ano conseguimos fazer um bom 
espumante pela maturação pre-
coce, pois colhemos na segunda 
quinzena de janeiro. Já os tintos 
são colhidos no final de fevereiro, 
início de março, época com histó-
rico de mais chuva e noites frias”, 
detalha Daniel Panizzi, diretor da 
vinícola Don Giovanni.

Pela vocação para variedades 
destinadas aos borbulhantes, as 
vinícolas do município estão fina-
lizando processo de certificação: a 
DO Altos de Pinto Bandeira. Pa-
nizzi explica que o regulamento 
está em fase final de elaboração e 
que, em dois meses, deve ser en-
caminhado ao Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI) 
para certificação, com estimativa 
de ser concedido ainda em 2020. 
Os espumantes devem ser ela-
borados a partir de Chardonnay 
e Pinot Noir, com adição de até 
20% de Riesling Itálico.

A 5ª Festa do Pêssego de Pinto Ban-
deira encerrou com um público de 35 
mil visitantes. O evento durou três dias. 
“Foi um evento maravilhoso, talvez a 
maior festa da história. Nós tivemos um 
público que superou todas as edições”, 
comemora o presidente do evento e vice 
prefeito, Daniel Marini Pavan. Além de 
diversos shows, atrações gastronômicas 
e culturais, a Festa do Pêssego em 2020 
também teve desfile de carros alegóri-
cos e Olimpíada Colonial, com corrida 
de trator, arremesso de queijo, cabo de 
guerra e debulharem de milho. Com in-
vestimento de R$ 100 mil, a festa ainda 
contou com exposições de frutas e espu-
mantes, com a participação de 83 exposi-
tores. Durante os três dias de evento, fo-
ram vendidos 18 mil quilos de pêssego.

Fotos: Marlove Perin

Desfile de carros alegóricos, shows e 
exposição fizeram parte da programação 
da 5ª Festa do Pêssego


