Vendas de
vinhos finos
crescem
durante
pandemia

Incluindo vinhos de mesa e importados, consumo cresceu 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Página 3
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Sicredi Serrana, sempre
próxima da comunidade
Foto: Marlove Perin

Sicredi Serrana
adota medidas
no atendimento
em razão da
pandemia
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Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia

Mês de maio, mês de dedicação a Maria, mais especificamente
em nossa Diocese, a Nossa Senhora de Caravaggio. A intercessão de
Maria na história da humanidade
sempre esteve presente. Não seria
agora que ela nos abandonaria. A
Mãe é intercessora e sempre está e
estará presente. Por isso, continuamos buscando sentido para nossas vidas nestes tempos difíceis e
confusos. Um vírus difunde terror
e pânico em toda a humanidade.
Afloram comportamentos de todos os tipos: de um lado, brilha a
solidariedade por meio das ações
de bons samaritanos; por outro
lado, somos obrigados a conviver
com atos irresponsáveis de figuras
que se deixam inebriar pelo poder econômico que arrisca a vida
de inocentes.
A tentação decorrente pode
ser aquela de fuga e de indiferença, sobretudo para quem pode
desfrutar das condições dignas
que garantem o bem-estar neste
tempo de isolamento. O mundo
inteiro recomenda a quarentena,
mas qual o sentido profundo que
estamos dando as nossas vidas
confinadas?
A metáfora do cálice, desenvolvida pelo espiritual Henri
J. M. Nouwmen em seu livrinho:
Podeis beber o cálice? Para mergulharmos neste tipo de sabedoria
é necessário interpretarmos três
verbos que dão o significado da
metáfora: segurar, erguer e beber.
Segurar o cálice: o cálice é
a vida e a vida é dom de Deus,
então temos que assumir a nossa
existência. Temos que fazer as
contas de nós mesmos e segurar
o cálice. Antes da pandemia se
vivia entre fugas e desencontros;
pequenas pausas de descanso sem
uma reflexão profunda de nossas
vidas. Aqui colocamos tantas outras coisas do mundo moderno.
Mas de repente somos forçados
a viver diferente. Segurar o cálice
da vida neste momento é render
graças por estarmos aqui em meio
a esta confusão global e acreditar que ainda há tempo para nos
refazermos. O cálice da vida nos
coloca dentro da existência e nos
prepara para sermos nós mesmos.
Temos que segurar o cálice da
vida.
Erguer o cálice: É necessário
erguer o cálice com coragem. A
vida a assumimos em sua profundidade, isso significa que o cálice
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BEBER O
CÁLICE DA
VIDA EM
TEMPOS DE
COVID-19

da vida é preenchido por alegrias
e tristezas. Nas nossas fugas e desencontros com o nosso próprio
ser, escondemos para os outros
nossos problemas e negamos nossas limitações. Já sabemos como
o mercado capitalista selecionava
as pessoas mais “perfeitas”, escolhendo aquelas de boa aparência.
Contudo, nos damos conta que
cedo ou tarde este estilo de vida
fabricou pessoas deprimidas e
com as mais diversas síndromes
da mente. Quando erguemos o
nosso cálice, estamos tornando-o
visível a todos, pedimos que inclusive nossas tristezas e o lado escuro de nossa vida seja aceito, sem
preconceitos. O nosso cálice para
ser erguido com dignidade tem
que ser preenchido com todas
as situações da vida, não apenas
com aquelas boas, mas também
com nossas sombras e limites. Só
assim se pode celebrar a vida em
sua totalidade.
Beber o cálice: a ação do
beber, implica segurar e erguer
o cálice. Muitas pessoas sofrem
pelo fato de terem nascido em
famílias difíceis e em países desvalorizados. Trazem a chaga da
discriminação social, racial e tantas outras formas de desumanidade. No entanto, é importante a
autoaceitação daquilo que somos,
independente dos rótulos que os
sistemas criam. É neste sentido
que temos que beber até a última gota do cálice da nossa vida.
Quando criamos a maturidade de
enfrentar os obstáculos com cabeça erguida transformamos o nosso cálice de tristeza em cálice de
benção. O próprio Jesus passou
por esta experiência: “Pai, faça-se
a tua vontade e não a minha”. Infelizmente, em nosso continente
uma multidão é obrigada a beber
o cálice da amargura, pois não
conseguem nem mesmo sobreviver. Quando o cálice da vida não
é celebrado em fraternidade a
existência torna-se um peso. Para
que o cálice seja bebido até a última gota e para que se transforme
em cálice de liberta-ção requer o
amor e o respeito a vida do outro.
Devemos segurar, erguer e
beber até a última gota do cálice
da nossa vida. A vida ainda espera
muito de cada um de nós, mesmo
que a realidade nos seja pesada.
Maria do Rosário de Pompeia,
com toda certeza nos ajuda a segurar, erguer e beber o cálice.

Morre o escritor e professor
Darcy Loss Luzzatto, aos 85 anos
Autor de 11 livros bilíngues, Luzzatto era considerado o pai do dialeto
derivado do italiano, vêneto talian. No final de 2014, o dialeto foi
reconhecido como patrimônio cultural do Brasil
O escritor e professor Darcy Loss Luzzatto morreu na madrugada da segunda-feira, 18
de maio, em Pinto Bandeira. Ele tinha 85 anos.
Autor de 11 livros bilíngues, Luzzato era considerado o pai do dialeto derivado do italiano,
vêneto Talian. No final de 2014, o dialeto foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil.
Luzzatto foi professor de Talian e um dos
mestres do assunto - variante do dialeto vêneto
praticada entre os descendentes de italianos na
Serra gaúcha e em outras partes do Brasil. Foi
também idealizador e criador de dicionários do
dialeto para português e vice-versa. Luzzatto
ainda publicou outras obras sobre a gastronomia italiana e costumes dos imigrantes. Ele também organizou o “Almanaque Talian”, que trata do resgate da cultura trazida pelos imigrantes
italianos que colonizaram a Serra gaúcha, mais
especificamente dos trivêneto-lombardos.
O velório de Luzzatto ocorreu na Capela
da Paz, em Pinto Bandeira. A cerimônia de cremação aconteceu na noite de segunda, no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.

Foto: Reprodução / Facebook

Luzzatto faleceu aos 85 anos, em Pinto Bandeira

Empresa Zegla realiza
doação de álcool gel
Foto: Divulgação

A
empresa
Zegla Indústria de
Máquinas para Bebidas, de Bento
Gonçalves, realizou
a doação de 240 garrafas de álcool gel
para a UBS de Pinto
Bandeira, no dia 26
de maio.
O produto foi
entregue pelos empresários
Arthur
Stringhini e Antônio
Carlos Stringhini,
para o Prefeito Municipal Hadair Ferrari.
Arthur e Antônio Carlos Stringhini fizeram a doação de álcool gel ao
prefeito Hadair Ferrari
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Na pandemia, venda de vinhos brasileiros
crescem nos quatro primeiros meses do ano
As vendas de vinhos brasileiros aumentaram 39% nos quatro
primeiros meses deste ano, em
relação ao mesmo período em
2019. A comercialização somou
4,4 milhões de litros entre janeiro
e abril de 2020, ante 3,2 milhões
de litros do primeiro quadrimestre do ano passado. Foram vendidos 35 milhões de litros de vinhos
finos nacionais e importados nos
quatro primeiros meses de 2020,
um incremento de 10% em relação a janeiro e abril de 2019,
quando foram comercializados
31,9 milhões de litros. As informações foram compiladas e analisadas pela Associação Brasileira
de Sommeiers (ABS-RS), com
base nos dados do Cadastro Vinícola, mantido por meio de parceria entre a Uvibra (União Brasileira de Vitivinilcura, Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Secretaria
de Agricultura do Rio Grande do
Sul. “Os números comprovam o
que a nossa percepção apontava:
o vinho é a bebida da pandemia
do coronavírus”, afirma o presidente da ABS-RS, Orestes de
Andrade Jr. “As pessoas ficaram
mais em casa e escolheram como
companhia uma bebida essencialmente sociável e que faz bem para
a saúde, se consumida com moderação”, avalia.
No total, foram comercializados 97 milhões de litros de vinhos finos e de mesa nacionais e
importados de janeiro a abril de
2020, um crescimento de 21% em
relação ao mesmo período do ano
passado. O presidente da Uvibra,
Deunir Argenta, confessa que
ficou surpreso com o resultado
expressivo na comercialização de
vinhos brasileiros.
Segundo Argenta, as vinícolas
brasileiras tiveram uma resposta
ágil na pandemia. “Vendemos
mais porque as vinícolas se mexeram rápido e passaram a vender
pela internet. A média de aumento das vendas on-line é de 80%.
E quem não comercializava pelo
seu site, passou a fazê-lo”, conta.

Foto: Marlove Perin

“As pessoas
ficaram mais em
casa e escolheram
como companhia
uma bebida
essencialmente
sociável e que faz
bem para a saúde,
se consumida com
moderação”
Orestes de Andrade Jr,
presidente da ABS-RS

de vinhos importados”, avalia Andreia Gentilini Milan, que junto
com Orestes de Andrade Jr. estão
dando um inédito curso on-line
sobre “Comunicação e Mercado
do Vinho” para alunos de mais
de 12 estados brasileiros e até do
exterior.
A importação de vinhos aumentou quase 50% em quatro
anos, passando de 77,6 milhões
de litros em 2015 para 114 milhões de litros em 2019. O maior
incremento ocorreu a partir de
2017, quando se intensificaram as
importações diretas das redes de
supermercado no Brasil, que já
são responsáveis por mais de 30%
das importações.
Com o incremento nas vendes neste primeiro quadrimestre,
a participação dos vinhos finos
brasileiros passou de 10,1% para
12,7% de janeiro a abril de 2020.

Espumantes

Com o cancelamento de
eventos no Brasil inteiro, quem
sofreu foram os espumantes. A
queda geral na venda dos rótulos
no país é de 11,9% no primeiro
quadrimestre do ano, em comparação com o mesmo período do
ano passado. Os espumantes brasileiros sofreram mais: a comercialização caiu 25%. Os moscateis
sofreram queda de 4%. Só os importados cresceram 2%.
O primeiro quadrimestre,
porém, não é representativo em
termos de vendas de espumantes
no Brasil. Andreia Gentilini Milan diz que 70% dos espumantes
são comercializados no último
quadrimestre do ano. “Esta queda está diretamente relacionada
ao cancelamento de eventos, formaturas, casamentos, festas, entre
outras comemorações”, explica.

DIRETO
AO PONTO
l

l

As vinícolas também passaram
a se comunicar mais com seus
clientes, por meio de lives nas redes sociais e pelos canais de contato direto. “Foi criado um movimento altamente favorável ao
vinho brasileiro. Temos uma excelente oportunidade, talvez única, de conquistar um espaço na
preferência do consumidor para o
vinho brasileiro”, comenta o presidente da Uvibra. A perspectiva
para o inverno é muito positiva.
A consultora e diretora do
Ibravin, Andreia Gentilini Milan,
observa que os vinhos brasileiros
vinham perdendo mercado para
os importados com uma leve recuperação em 2019 (+5,26%).
Mas durante a pandemia, os rótulos brasileiros conseguiram crescimento acima de dois dígitos, im-

pulsionado pela comercialização
nos supermercados. “Como em
outros países, os brasileiros estão
bebendo mais vinho durante o
confinamento. Estão comprando
em supermercados, mas também
migrando para lojas on-line e adquirindo produtos diretamente
de importadores e vinícolas por
meio do WhatsApp”, informa.

Importados

Os vinhos importados também tiveram acréscimo nas vendas e alcançaram maior volume,
7% superior aos 28,6 milhões de
litros de janeiro a abril de 2019.
“A logística, com dificuldades
nos embarques de produtos na
origem e no destino, e o câmbio
alterado para cima impediram
um crescimento maior na venda

l

l

l

l

l

l

Foram vendidos 4,4 milhões de litros de vinho de variedades
viníferas (vinho fino), um aumento de 39% de janeiro a abril de
2020, em comparação com o mesmo período de 2019.
Foram vendidos 30,6 milhões de litros de vinhos importados, um
acréscimo de 7% de janeiro a abril de 2020, em comparação com
o mesmo período de 2019.
Foram vendidos 35 milhões de litros de vinhos finos nacionais e
importados nos quatro primeiros meses de 2020, um incremento de 10% em relação a janeiro e abril de 2019, quando foram
comercializados 31,9 milhões de litros.
No total, foram vendidos 97 milhões de litros de vinhos finos e
de mesa nacionais e importados de janeiro a abril de 2020, um
crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram vendidos 79,9 milhões de litros.
Os espumantes, em geral, tiveram queda de 11,9% no primeiro
quadrimestre de 2020, com a venda de 4,1 milhões de litros.
Os espumantes moscatéis caíram 4%, com a venda de 1 milhão
de litros.
Os espumantes importados tiveram um acréscimo de 2%, com a
venda de 1,5 milhão de litros no primeiro quadrimestre de 2020.
Os espumantes brasileiros registram uma diminuição de 25% no
primeiro quadrimestre de 2020, com a venda de 1,6 milhão de
litros.
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Sicredi Serrana, sempre
próxima da comunidade
Neste momento de cuidados com a saúde e de incentivo ao distanciamento
social, a Cooperativa intensifica sua atuação nos canais digitais
Foto: Marlove Perin

Iliane Maria Ceccon Tondo, à frente da equipe da agência da Sicredi Serrana de Pinto Bandeira

A Sicredi Serrana está ao lado dos seus colaboradores, associados e comunidade no
enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Ciente do seu papel quanto à necessidade de
manutenção da atividade econômica, a instituição financeira cooperativa implementou
uma série de ações voltadas ao cuidado com
a saúde das pessoas, a fim de evitar a propagação da doença e, ao mesmo tempo, garantir o
bom atendimento aos seus associados.
Em entrevista, a Gerente da agência de Pinto Bandeira, Iliane Maria Ceccon Tondo, conta
que a limpeza e a higienização das agências
foram intensificadas, há álcool gel disponível
em todos os ambientes e os espaços dos caixas eletrônicos receberam marcação no chão
para sinalizar o distanciamento, tudo pensado
para assegurar as melhores condições para os
associados que precisam ir até as agências.

Com a pandemia, como
a Sicredi Serrana, que
sempre prezou pela
proximidade e pelo
contato “olho no olho”
com o associado, está
trabalhando?
Iliane - Nossas ações refletem os nossos valores. Estamos
fazendo a nossa parte para evitar
a propagação do vírus e orientamos que todos sigam os cuidados
recomendados pelo Ministério
da Saúde. Desde o início, nossa
preocupação foi com o bem-estar
das pessoas, mas não fechamos
os olhos para a saúde financeira
dos nossos associados. Por isso,
buscamos formas de estar próximos, mesmo distantes fisicamente

– seja através de uma orientação
por telefone, do atendimento controlado na agência ou de visitas
virtuais.
Quais são os horários de
atendimento atualmente?
Iliane - Para o atendimento à
população que faz parte do grupo
de risco, há um horário exclusivo,
das 9 às 10 horas.
Com o avanço da pandemia,
a Sicredi Serrana passou a trabalhar com o rodízio de colaboradores: uma parte do quadro atua
nas agências e a outra em home
office, fazendo contatos proativos
com os associados para conversar e entender as necessidades
de cada um. O uso do autoaten-

dimento na agência segue disponível, porém o Sicredi incentiva
os associados a utilizarem o aplicativo para serviços como transferências e pagamentos, além
do Internet Banking, que pode
ser acessado pelo computador.
Outras formas de contato com a
agência são através do WhatsApp
(51) 3358 4770, com atendimento
das 9 às 17 horas, e do telefone 54
3468-0043.
Atenção às condições
de saúde da região
Iliane - Frente às necessidades de estrutura e preparo que as
cidades necessitariam para atender as demandas da comunidade,
a Sicredi Serrana, com o apoio
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do poder público e de entidades
dos 23 municípios de sua área de
atuação, mapeou prioridades no
segmento da saúde. Este olhar de
cuidado e carinho com as pessoas
culminou com o redirecionamento dos recursos do Fundo Social
de 2020 – cerca de 1,2 milhões
de Reais, que a Cooperativa destinaria à educação e cultura, foram
investidos em saúde, culminando
com a ampliação de leitos em hospitais, a compra de equipamentos,
entre outros.
Acompanhamos na
mídia uma série de
comunicações falando
sobre a ampliação do
prazo de pagamento de
dívidas, a isenção do
IOF e as linhas de crédito
para folha de pagamento.
Como a Sicredi Serrana se
posiciona neste cenário?
Iliane - A Cooperativa está
disponível para apoiar financeiramente os seus associados.
Referente à isenção de IOF
e às linhas de crédito para folha
de pagamento, como são iniciativas do governo, estão disponíveis
em todas as instituições financei-

ras, inclusive na Sicredi Serrana.
Sobre as ações do governo de
isenção do IOF, todas as operações de crédito no período de 3
de abril a 3 de julho não têm incidência de alíquota de IOF básico
e nem adicional. Isso para novas
contratações, prorrogações, renegociações, enfim, para todas as
operações, tanto de adimplentes
quanto de inadimplentes.
Para obter linha de crédito
para a folha de pagamento junto
à Cooperativa, a empresa deve ter
faturamento mínimo de 360 mil
e máximo de 10 milhões anuais
e possuir a folha de pagamento
de seus funcionários com a Sicredi Serrana. O valor é limitado a
R$ 2.090,00 por funcionário e a
dois meses de salários. As empresas que utilizarem esta linha não
poderão demitir sem justa causa
neste período, conforme estabelecido pelo governo.
Paralelo às iniciativas do governo, a Sicredi Serrana conta
com linhas próprias para atender
prontamente os associados: linhas
emergenciais, capital de giro, investimentos, comercialização e
convênios de antecipação do pagamento da safra do produtor. So-

bre a ampliação do prazo de pagamento de dívidas, a Cooperativa
optou pela flexibilidade, podendo
trabalhar com 60 dias ou mais,
conforme as necessidades de cada
associado, priorizando o entendimento do seu momento de vida, o
impacto da pandemia no seu dia a
dia, e um olhar sobre a perspectiva do seu futuro financeiro.
Sobre a suspensão da
prova de vida
Iliane - O governo formalizou a suspensão da prova de vida
para aposentados e pensionistas
por 120 dias, a contar de 16 de
março. Normalmente, todo segurado que recebe o benefício, através de conta em banco ou cartão
magnético, precisa passar por este
procedimento presencial uma vez
ao ano. Assim que for liberada a
prova de vida, a Sicredi Serrana,
como de costume, informará aos
seus associados sobre as novas
datas.
O momento econômico
atual impactou na
liberação de recursos
para os investimentos do
agronegócio?

Juntos,

NOSSA GENTE
cuida uns dos outros.
Este é o momento de pensar na sua saúde e na da
sua família. Nós continuamos aqui, trabalhando para
você garantir os seus sonhos. Caso precise falar com
a gente, ligue para nossos telefones:
Monte Belo do Sul: (54) 3457-1554/1491
Pinto Bandeira: (54) 3468-0043/0181
Santa Tereza: (54) 3456-1461/1464
Se a presença na agência for realmente necessária,
que tal pedir para um filho ou neto vir até nós?
Assim, contribuímos para que todos fiquem
em segurança.

Logo, logo, aguardamos você com um bom café e um aperto de mão.
sicrediserranars

sicrediserrana

Iliane - A crise provocada
pelo coronavírus paralisou atividades, estagnou setores e impactou diretamente a economia
nacional. É claro que este cenário
impacta também no agronegócio,
porém não de uma forma tão
imediata. O impacto poderá vir
no momento de comercialização
de safras. Mesmo com os produtores rurais cautelosos, liberamos
neste período aproximadamente
2,1 milhões de reais para investimentos em Pinto Bandeira, seja
para novos plantios, aquisição de
máquinas e equipamentos para
modernização das propriedades.
Como já é clichê: o Agro não
para. E isso nós consideramos
um forte pilar de sustentação da
economia. E somos fortes apoiadores deste segmento em toda a
nossa região. Ao estarmos juntos
e sermos consultores dos nossos
associados, fortalecemos ainda
mais o nosso propósito de “Fazer
o Mundo Prosperar”, valorizando
e fortalecendo a essência do cooperativismo para os mais de 115
mil associados da Sicredi Serrana.
Força no interior
Iliane - Um indicador interes-

sante, que reforça a força do Sistema Sicredi no Rio Grande do Sul,
é que nos municípios com menos
de 100 mil habitantes, 40% da população economicamente ativa é
associada da Cooperativa. Outro
ponto relevante é a inclusão financeira: em 99 municípios do Estado, o Sicredi é a única instituição
financeira presente, fomentando
o desenvolvimento regional. E
a Sicredi Serrana faz parte deste
contexto.
Cuidado redobrado com
golpes e fraudes
Iliane - Os associados devem
ficar atentos aos golpes e fraudes
que estão sendo praticados por
telefone e internet. Informamos
que nunca ligamos solicitando dados pessoais, senhas e códigos recebidos por SMS. Não enviamos
mensagens via SMS com links
para transações. Se isso acontecer
com você, desligue imediatamente e entre em contato com a gente,
ou pela Central de Atendimento
0800 724 7220. A Sicredi Serrana quer fazer a diferença neste
momento de desafio e contribuir
com a recuperação do país o mais
rápido possível.
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Embrapa oferece curso online e gratuito
que ensina a criar abelhas sem ferrão
A prática pode ser feita para fins comerciais ou como hobby, inclusive dentro de casa
A Embrapa Meio Ambiente, em parceria com a A.B.E.L.H.A. (Associação Brasileira de Estudos das Abelhas), lançou o primeiro curso online e gratuito sobre criação
de abelhas sem ferrão.
As videoaulas atendem ao interesse
pela criação de abelhas, que tem crescido
nos últimos anos. O curso ensina a criar
abelhas sem ferrão. Portanto, essa prática
pode ser aplicada para fins comerciais, mas
também como hobby e até dentro de casa.O curso é idealizado e ministrado por
Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente na área de abelhas e
polinização, e também membro do comitê
científico da A.B.E.L.H.A. “Além de capacitar as pessoas para iniciar na meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão),

Foto: Major Luís Fernando Becker

queremos aprimorar as técnicas de quem já
é criador, mas o faz de forma rústica, para
que possa melhorar seu desempenho produtivo”, diz Menezes.O pesquisador também avalia o momento de pandemia como
propício para participar do curso. “Neste
momento de crise, em que precisamos ficar em casa, nada mais conveniente do que
começar uma atividade nova. Além de ser
divertido, as pessoas poderão produzir o
próprio mel e ainda contribuir com o meio
ambiente. Até crianças podem começar
uma criação, já que essas abelhas são absolutamente inofensivas,” conclui.
Com carga horária de 12h, os interessados terão 30 dias para a conclusão do
curso, a partir da data de inscrição. Para se
inscrever, basta acessar o site da Embrapa.

Aplicativo ajuda agricultores a encontrar
abelha ideal para polinizar lavouras
Segundo reportagem da Revista Globo Rural, este foi um dos
principais ganhos percebidos pelo
produtor de morangos Caio Coluci ao adotar a polinização assistida
em sua fazenda, em Bom Repouso (MG). “Hoje, a gente nota uma
uniformidade, um padrão no fruto e na lavoura onde há a presença das abelhas”, observa Caio.
Após algumas experiências

frustradas, o produtor decidiu investir em um estudo aprofundado
da cultura e da região onde fica
localizada sua plantação, para, assim, encontrar a abelha perfeita.
“O resultado foram frutos mais
bonitos, mais cheios, mais pesados e mais doces. O fruto se formou melhor e ganhou mais peso
– e todo o mercado é peso”, comemora Caio.

A presença das abelhas resultou em frutos 13% mais pesados,
com 77% menos deformações e
20% mais açúcar (Brix). Caio explica que só voltou a investir na
polinização por abelhas depois de
ouvir falar dos resultados obtidos
pela AgroBee, startup de tecnologia criada em 2017.
A empresa desenvolveu um
aplicativo no qual apicultores e

agricultores podem se cadastrar e,
assim, encontrar abelhas e culturas que atendam às necessidades
de ambos. “Não basta só deixar
as abelhas passeando pelas flores,
porque as culturas são diferentes
e as abelhas também”, afirma Andresa Berretta, uma das fundadoras da AgroBee.
A equipe de campo conta
com quatro biólogos e um enge-

nheiro florestal, a maior parte especialista em entomologia, ciência
que estuda os insetos. A análise
permite trabalhar com o conceito de “saturação” de abelhas na
propriedade. Com 30 mil colmeias cadastradas e 5 mil hectares
atendidos, a empresa tem obtido
melhores resultados nas regiões
onde constatou maior ausência de
polinizadores no entorno.

Boas práticas para proteger animais
Foto: Reprodução Web

Segundo a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO), os insetos polinizadores são responsáveis por cerca de 87% de toda a
produção mundial de alimentos, realizando um serviço avaliado em até US$ 577 bilhões. Ainda assim, a
taxa de extinção desses animais cresce até 1.000 vezes
acima do normal devido ao mau uso de pesticidas e
ao desmatamento da vegetação nativa.
No Brasil, um grupo de 14 empresas, sob coordenação do Sindicato Nacional das Indústrias de
Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg), lançou, em
2018, um plano nacional de boas práticas visando
à preservação das abelhas. A iniciativa, batizada de

Colmeia Viva, visitou 88 fazendas em São Paulo, onde
constatou 59 casos de mortes de abelhas por resíduos
de defensivos.
De acordo com a Colmeia Viva, o raio de ação de
uma abelha pode se estender por até 3 quilômetros.
Por isso, o movimento tem somado esforços para levar
orientação técnica ao campo, conectando agricultores
e apicultores, para evitar que a aplicação de produtos
químicos e a soltura das abelhas coincidam.
Com os ganhos econômicos e ambientais bem definidos, o produtor estuda como incluir essa informação
na rastreabilidade do produto, certificando a sua produção como parceira das abelhas.
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Foto: Divulgação

POR QUE
PLANEJAR A

APOSENTADORIA?

Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584

Don Giovanni
A Vinícola Don Giovanni, de Pinto Bandeira,
está retornando às atividades de seu complexo enogastronômico. A retomada inclui a pousada DG, o
restaurante e o varejo de vinhos do local. A Don
Giovanni e seus colaboradores estão seguindo as

normas necessárias para realizar os atendimentos.
Na pousada, a hospedagem é realizada somente
com reserva e com número de hóspedes e visitantes limitados, conforme a capacidade de cada
local.

Menina de cinco anos corta cabelo
para ajudar crianças doentes
Fotos: Aline Ferrari

Aline e Camilo Ferrari foram surpreendidos com uma decisão da filha, Luiza Ferrari Alves, de quatro anos. A menina pediu
para cortar mais de 30 centímetros do próprio cabelo para ajudar crianças com câncer
de Bento Gonçalves.
Na quarta-feira, 10 de junho, a menina
foi ao salão e, agora, os cabelos não ultrapassam os ombros. “Ela está adorando, se
achando linda. Luiza quis cortar os cabelos
antes de completar cinco anos, no próximo
dia 22, como gesto de solidariedade e ajudar
o próximo” disse a mãe.

Planejamento previdenciário:
um estudo que permite analisar
a situação do segurado perante
a previdência, corrigir possíveis
erros, organizar a contribuição
financeira ao sistema, projetar o
melhor benefício...
Mais do que nunca o planejamento previdenciário se faz necessário. As regras mudaram e é
preciso estar organizado, não só
com os documentos, mas também com as contribuições.
Não adianta, por exemplo,
uma vida inteira de trabalho em
condições insalubres se, no momento de encaminhar a aposentadoria, o trabalhador não estiver
munido de todos os documentos
necessários para que seja reconhecido seu direito a uma aposentadoria especial.
Também não resolve contribuir durante anos com um
valor correspondente a um salário mínimo e, depois, esperar

receber uma aposentadoria de
R$ 5.000,00, como também não
vale a pena contribuir a vida inteira com o valor máximo de forma
desnecessária.
Essas situações parecem absurdas, mas são bastante comuns,
pois a maioria das pessoas desconhece o quanto burocrático é o
encaminhamento de um pedido
de benefício previdenciário.
A realização de um trabalho
prévio, o chamado planejamento
previdenciário, facilita todo o processo e ajuda o segurado a obter o
melhor benefício, dentro daquilo
que ele planeja.
Esse estudo preliminar aponta não apenas o tempo que falta
para contribuir para a previdência social a fim de chegar à aposentadoria, mas também permite
simular o valor do benefício pretendido e calcular a contribuição
necessária para tanto.
Uma análise bem feita pode
significar economia de dinheiro,
evitar dores de cabeça junto ao
INSS e aumentar o valor da sua
aposentadoria.

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)
O antes e o depois
do cabelo de Luiza

9 9147 0976
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Campanha Gaúcha ganha selo de
Indicação Geográfica para Vinhos
O Brasil agora tem sua sétima Indicação Geográfica de
vinhos. O Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual publicou
a concessão da indicação geográfica (IG) “Campanha Gaúcha”, na
espécie denominação de origem
(DO), para vinhos finos brancos,
rosados, tintos e espumantes.
A partir da concessão, os produtores de vinhos que estiverem
dentro da região demarcada e
seguirem as normas contidas no
regulamento de uso – denominado Caderno de Especificações
Técnicas – poderão utilizar a IG
em seus produtos. Esta foi concedida em nome da Associação dos
Produtores de Vinhos Finos da
Campanha Gaúcha.
A delimitação territorial de
44.365 quilômetros quadrados
abrange municípios ou distritos
de: Aceguá, Barra do Quaraí,
Candiota, Hulha Negra, Itaqui,
Quaraí, Rosário do Sul, Santana
do Livramento, Uruguaiana, Ale-

Fotos: Dandy Marchetti

grete, Bagé, Piraí, José Otávio,
Dom Pedrito, Ibaré, Maçambará,
Bororé, Encruzilhada, Torquato
Severo e Joca Tavares.
A certificação resulta na fidelização do cliente, que identificará, sob a etiqueta da Indicação
de Procedência, um produto de
qualidade e com características locais, peculiares a um determinado
lugar. As indicações geográficas
possibilitam salvaguardar características locais e regionais dos
produtos, valorizando e atestando
seus níveis de qualidade. É um
selo de proteção garantido pelos
produtores em favor dos consumidores. Quando o consumidor
conhece determinadas regiões,
busca produtos desses locais e
passa a identificá-los.
Indicações Geográficas
no Brasil
No universo das indicações
geográficas os vinhos finos brasileiros têm outras certificações,

A Indicação Geográfica foi concedida na modalidade Indicação de Procedência (IP),
cuja obtenção contou com apoio da pesquisa científica

além da Campanha Gaúcha. São
elas: Pinto Bandeira, Altos Montes, Monte Belo, Farroupilha,
Vale do Submédio São Francisco
e Vales da Uva Goethe.
O Vale dos Vinhedos já deu
um passo a mais e hoje possui a
certificação Denominação de Origem. O vinho fino do Vale dos
Vinhedos foi o primeiro produto
brasileiro a obter um registro de
Indicação Geográfica. A região

deu o pontapé inicial do Brasil no
círculo mundial das IGs. O reconhecimento foi obtido em 2002,
quando a área ficou certificada a
conceder aos vinhos brancos, tintos e espumantes, que estivessem
dentro dos padrões de qualidade
estabelecidos pela Associação dos
Produtores de Vinhos Finos do
Vale dos Vinhedos (Aprovale), o
selo de Indicação de Procedência.
A partir de 2012, uma nova

conquista: o reconhecimento do
Vale como ‘Denominação de
Origem’ (DO). Para ostentar essa
classificação, os produtos devem
obedecer a regras específicas em
relação à produção da uva e à elaboração do vinho. Por exemplo,
seu regulamento de uso, estabelece que toda a produção de uvas
e processamento da bebida seja
realizada na região delimitada do
Vale dos Vinhedos.

Onde fica a Campanha Gaúcha?
No extremo sul do Brasil, fazendo fronteira com a Argentina e
o Uruguai, a região delimitada da
Indicação de Procedência totaliza
44.365 km2. A Campanha Gaúcha é contornada pelas regiões da
Serra do Sudeste, Missões e Depressão Central. Está localizada
entre as coordenadas 29º e 32º

de Latitude Sul, faixa de regiões
vitivinícolas mundiais conhecidas:
Chile, Argentina, Uruguai, África
do Sul, Nova Zelândia e Austrália.
Segundo dados do último Cadastro Vitícola, a área de vinhedos
com variedades de Vitis vinifera
da Campanha totaliza 1.560 ha.
Eles estão cultivados tradicional-

mente em espaldeiras, o que facilita a mecanização e proporciona
sanidade no vinhedo por permitir
melhor circulação de ar e incidência dos raios solares nas plantas.
A Campanha Gaúcha é o
segundo maior polo produtor de
vinhos finos do Brasil, respondendo por 31% da produção,
vindo após a Serra Gaúcha, onde
se concentram 59% da produção
nacional. É uma das regiões que
passou a elaborar vinhos na década de 1980 e, a partir dos anos
2000, ganhou novo impulso, com
aumento da área cultivada e o surgimento de vinícolas na região.
Os primórdios da vitivinicultura da região remontam às reduções jesuíticas que se instalaram
nas regiões oeste e central do Rio
Grande do Sul e pela influência
dos colonizadores portugueses
do leste do estado. Atualmente, a
região também produz, em larga
escala, de trigo, arroz e soja, bem
como na silvicultura.

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
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Manual ilustrado sobre poda da videira
é disponibilizado para os agricultores
Surpreenda
seu amor

VENHA COMEMORAR
NO Motel Netuno!

Com a chegada
do inverno nas
regiões de clima
temperado,
a poda é um
importante manejo
na parreira. Os
diferentes tipos de
poda apresentam
finalidades
diferenciadas.
Hoje, temos a poda
longa, a poda
curta, a poda
mista, a poda
de formação e a
poda verde.
Páginas 5 a 8
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Dra. Érica Ballestreri,
CRBM 1372
Biomédica Pós-Graduada
em Estética Avançada,
Especialista em
Patologia Clínica,
Doutora e Mestre
Aplciada à Saúde

COMO
MANTER A
CALMA E OS
CUIDADOS
NESSE PERÍODO
DE ISOLAMENTO SOCIAL

A ansiedade aparece naturalmente ao nos depararmos com as
ruas vazias, filhos em casa, home
office, sem encontros com amigos
não é. Isso tudo pode ser tornar
angustiante se não soubermos
ocupar esse tempo para resolver
pendencias ou algumas tarefas
que havíamos deixado de lado
por simplesmente não termos
tido tempo. E assim, até nos vemos exagerando na alimentação,
comendo fora de hora e um pouco a mais do que o nosso normal
do dia-a-dia.
E falando em alimentação,
ela está diretamente relacionada a
saúde da nossa pele. Exagerar no
consumo de açúcar e carboidratos por exemplo, afeta a qualidade da nossa pele levando ao que
chamamos de glicação, que é um
processo que acontece quando as
moléculas do açúcar interagem a
uma proteína como por exemplo
o colágeno fazendo com que essa
proteína perca suas funções. No
caso dessa união ao colágeno há
uma diminuição da firmeza da

Papaya mask
2 colheres (sopa) de aveia em
pó
1 colher (sopa) de mamão
1 pote de iogurte desnatado
Esmague o mamão, misturando a aveia e o iogurte. Aplique no rosto e deixe agir por
20 minutos. Enxague bem
com água fria.

pele e do viço levando ao envelhecimento cutâneo.
Dessa forma ingerir alimentos ricos em antioxidantes como
verduras, legumes e frutas protegem nossas células contra a
formação de radicais livres, que
quando em excesso, levam ao
envelhecimento da pele. A ingesta de frutas ricas em vitamina
C como laranja, tangerina, limão
além de contribuírem para a imunidade são nossas aliadas para a
produção de colágeno e para uma
pele mais saudável.
Outra opção é utilizar esse
tempo para manter a pele nutrida
e hidratada utilizando mascaras
caseiras naturais. O simples fato
de massagear o rosto durante a
aplicação dos cosméticos pode
promover mudanças fisiológicas
como a liberação de ocitocina,
que é o hormônio ligado a sensação de calma, bem estar e prazer
contribuindo diretamente para a
melhora da pele.
Veja algumas dicas de máscaras naturais para realizar em casa:

Ação solidária arrecada mais de 23
toneladas de alimentos em Bento
Cestas básicas ocuparão bancos do Santuário Santo Antônio nas
missas de Corpus Christi e também em honra ao padroeiro de Bento
Gonçalves, Santo Antônio, no dia 13 de junho
A força da solidariedade da
comunidade bento-gonçalvense
ganhou expressão física – e representatividade incontestável – pelos
resultados da campanha ‘Alimente a vida’: mais de 23 toneladas
de alimentos foram arrecadadas
e serão distribuídas às famílias cadastradas no projeto ‘Pão dos Pobres’, da Paróquia Santo Antônio.
A ação benemérita iniciou
dia 02 de junho, com o objetivo
de arrecadar 400 cestas básicas.
Brevemente alcançada, a meta foi
estendida para 600, depois 800
unidades – e ultrapassou o total
de mil kits provenientes dos donativos coletados até o dia 10 deste mês. Todas elas estão dispostas
nos bancos do Santuário Santo

Foto: Viviane Somacal

Cestas básicas ocuparão bancos do Santuário Santo Antônio nas missas
de Corpus Christi e de Santo Antônio

Antônio, ocupando o lugar dos
fieis que, por conta das restrições
impostas pela pandemia da Covid-19, não poderão acompanhar
presencialmente as missas do dia
de Corpus Christi (11) e também
da programação da 142ª Festa de
Santo Antônio (13).
A campanha ‘Alimente a
vida’ é uma iniciativa da Rádio Difusora 890 AM, em parceria com
a Paróquia Santo Antônio, e contou com o apoio da rede Apolo
de Supermercados, que doou 200
cestas básicas; da empresa Sucos
Menoncin, que disponibilizou
duas mil garrafas de suco de uva
para compor os kits, e da Farmácia Flor Essência, que recebeu as
doações em dinheiro feitas pela
comunidade e, posteriormente,
convertidas na compra das cestas
básicas. Os donativos financeiros
para essa finalidade também foram recebidos pela Rádio Difusora e pela Paróquia Santo Antônio.

Soft mask
1/2 abacate
1 colher (sopa) de mel
Amasse o abacate com um
garfo e misture o mel. Aplique no rosto e deixe agir por
15 minutos. Enxague bem
com água fria.
Expediente

Refresh mask
1/4 de pepino com casca
1/4 de leite de amêndoas
Algumas folhas de hortelã
1/4 de copo de farinha de aveia
Bata os ingredientes no liquidificador até
formar um creme uniforme. Aplique no
rosto e deixe agir por 15 minutos. Enxague bem com água fria.
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Tempero para plantar em casa
Conheça os melhores tempos para cultivar uma horta em casa ou apartamento
Uma ótima alternativa é criar
em sua casa ou apartamento uma
pequena horta de temperos. De
cultivo e manutenção fácil, algumas plantas podem ser colhidas
em até 30 dias depois do cultivo.
Confira uma lista com temperos para plantar em casa:
Manjericão: usado em
molhos para massas e carnes e
no tempero de omelete, frango e
salada, o manjericão precisa ser
cultivado em lugares com temperatura superior a 18°C. Além da
temperatura, o manjericão precisa ser plantado em lugar com alta
luminosidade, onde fique exposto
a, pelo menos, três horas de sol
por dia. O solo em que a muda
for plantada deve receber irrigação diária e moderada. O manjericão pode ser colhido entre 60 e
90 dias após o plantio.
Alecrim: ideal no tempero
de diferentes tipos de carnes, o
cultivo do alecrim é recomendado para quem não tem tanto

Foto: Divulgação

tempo para se dedicar à horta, já
que pode passar até três dias sem
ser regado. Logo que é plantado,
porém, recomenda-se que o solo
seja regado com frequência. Além
disso, o alecrim se adapta a diferentes temperaturas, desde que
não beirem extremos. O alecrim
pode ser colhido em cerca de 90
dias após o plantio.
Salsa: usada para ressaltar o
sabor de alimentos como sopas,
saladas, omeletes, suflês e carnes, a salsa precisa ser plantada
em lugar com clima ameno, que
não ultrapasse os 22°C, ou pode
florescer precocemente. A planta
precisa de luz solar, mas é preciso
evitar os horários mais quentes do
dia. Uma dica é deixá-la em local
com sombra parcial, que permita
que ela absorva a luminosidade,
sem ficar exposta a altas temperaturas. Pode ser colhida quando
a planta tem entre 12 centímetros
e 16 centímetros de altura, o que
acontece entre 60 e 90 dias após
o plantio.

Tomilho: utilizado em molhos e em carnes cozidas, o tomilho é uma planta extremamente
adaptável, podendo ser cultivada
em locais com temperaturas entre
4°C e 28°C. É recomendado que
seja irrigado a cada dois dias, porque quanto menor a umidade do
vaso em que está plantado, melhor o aroma do tomilho. O tomilho pode ser colhido entre 60 e 90
dias após o plantio.
Orégano: usado em pizzas, o orégano também é bastante
utilizado em molhos e assados.

O ideal é que a planta fique em
um local com temperatura entre
21°C e 25°C, mas o orégano é
bem adaptável, sobrevivendo a
temperaturas mais altas ou bem
mais baixas. É recomendado que
o solo não fique seco por muito
tempo nem muito úmido. Precisa
receber, pelo menos, quatro horas diárias de luz solar direta.
Hortelã: usada na decoração
de pratos, no tempero de assados
e grelhados e no preparo de chás.
Como tem raiz muito profunda,
recomenda-se que seja plantada

isolada em um vaso, para que não
atrapalhe o desenvolvimento das
plantas vizinhas. Deve ser plantada em local de temperatura amena e bem protegido do vento.
Sálvia: Usada para temperar
carnes gordurosas e para decorar
pratos, a sálvia cresce melhor em
temperaturas amenas ou mais baixas. Diariamente, é preciso que
seja exposta à luz solar por duas
horas. O solo deve ser mantido
úmido durante todo o cultivo. A
colheita pode ser feita entre 90 e
120 dias após o plantio.
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Vinho por um ano inteiro
RAIVA

Para concorrer, basta postar um vídeo contando
como começou sua paixão pelo vinho brasileiro com a
#euamovinhobrasileiro. Serão 12 caixas de vinhos brasileiros
Foto: Jeferson Soldi

Tatiane Parreira, terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

Antes de começar falar da raiva, preciso falar sobre sentimentos. O que são sentimentos, por
que precisamos deles, para que
eles servem?
Os tipos de sentimentos
podem ser divididos em negativo (tristeza, medo, hostilidade,
frustração, raiva, desespero, culpa, ciúmes), positivo (felicidade,
humor, alegria, amor, gratidão,
esperança) e neutra (compaixão,
surpresa).
Mas, sentimentos negativos
podem ser positivos e vice versa?
Sentimentos como raiva e ódio
frequentemente são consideradas
sensações negativas e prejudiciais,
mas você sabia que isso pode indicar que você é mais feliz? De
acordo com um estudo publicado recentemente no periódico
científico Journal of Experimental
Psychology, ser feliz não é ter sentimentos positivos o tempo todo,
mas sentir emoções com valor e
significado, mesmo que elas não
sejam tão agradáveis assim.
“Todas as emoções podem
ser positivas em alguns contextos
e negativas em outros.”
Veja este exemplo:
A Mariana trabalha meses
com a energia, meditando, cuidando da alimentação se exercitando, ai, ela chega no trabalho
e faz uma puta apresentação em
nome de seu setor pra o gerente
geral da empresa, ela que fez, ao
final de todas apresentações o
setor da moça recebe um grande
elogio pela apresentação e o andamento do processo do setor,
então o gerente do setor salta,
agradecendo e tals, esquecendo
da Mariana, pensa que a Mariana
sente uma raiva neste instante, seu
sangue ferve, foram 10 segundos
de raiva até ela começar a se recompor por conta de todo preparo energético e conhecimento que
ela já tem. Foram suficientes 10
segundos para destruir seu campo
energético que estava amplo e co-

lorido, sua energia agora fica em
tons de cinzas e alguns nuances
de colorido e diminui consideravelmente sua amplitude. Foram
10 segundos que ela vai demorar
muitos dias trabalhando para sua
recuperação.
Então, mesmo que o sentimento de raiva da Mariana leve
a algo bom e positivo, como criar
coragem e conseguir uma transferência ou um emprego onde ela
receba reconhecimento, mesmo
assim ela terá que recuperar sua
energia.
Agora vamos supor que Mariana não tivesse o abito de cuidar
de sua energia, assim sendo o
processo acima seria muito mais
complicado, a raiva que ela sentiu provavelmente iria aumentar
a cada dia. Tudo isso passa para
o corpo físico causando inúmeros
sintomas, como, dores no corpo,
insônia, dor de cabeça, em casos
prolongados traz doenças severas
e as vezes irreversíveis.
Como você está cuidando de
você, do todo? Da energia, corpo,
alimentação?
Só colhemos o que plantamos.
Qual será sua colheita?
Raiva significado do dicionário português:
De um modo geral, a raiva
define-se como um sentimento
de protesto, insegurança, timidez
ou frustração, contra alguém ou
alguma coisa, que se exterioriza
quando o ego se sente ferido ou
ameaçado. A intensidade da raiva,
ou a sua ausência, difere entre as
pessoas.
A Raiva é um sentimento secundário, existe um pensamento,
algo que acontece antes de gerar
a raiva?
Se precisar de ajuda com seus
sentimentos, talvez eu possa te
ajudar.
Meu nome é Tatiane
Parreira, trabalho com
Terapias Energéticas e
Sistêmicas
WhatsApp 54 981132097

O vinho brasileiro tem muita
história para contar. E para celebrar o Dia do Vinho Brasileiro,
o setor vitivinícola brasileiro quer
conhecer histórias de pessoas que
se apaixonaram pelos vinhos do
Brasil. O estímulo para que os
apreciadores compartilhem suas
memórias é o sorteio de vinho
por um ano inteiro. O grande
sortudo vai receber em casa uma
caixa de vinho com seis garrafas
por 12 meses, ou seja, 72 rótulos,
contemplando a diversidade de
terroirs do país, única no mundo.
A ação foi lançada no domingo, dia 7, em uma live no canal
Vinhos de Bicicleta, no youtube.
Agora, quem quiser incrementar
sua adega e conhecer e degus-

tar esta diversidade de terroirs
precisa postar um vídeo de no
máximo 1 minuto em seu perfil
no Instagram com a #euamovinhobrasileiro e seguir o Insta @
associacaobrasileiradeenologia. A
ação é válida de 7 de junho a 5
de julho. O sorteio será via app
e o resultado será divulgado no
dia 5 de julho nas redes sociais
da Associação Brasileira de Enologia. O Brasil possui 26 regiões
produtoras de vinhos em 10 estados brasileiros (BA, ES, GO,
MT, MG, PR, PE, RS, SC e SP).
Os 72 rótulos contemplarão toda
esta diversidade de estilos com
vinhos e espumantes em diversas
categorias. Até o final de 2019, os
vinhos e espumantes brasileiros já

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

haviam arrematado mais de 4.500
premiações em concursos internacionais realizados no mundo
todo.
O sorteio também contemplará outras quatro pessoas que
ganharão um ingresso para participar da Avaliação Nacional de
Vinhos – Safra 2020 - que acontecerá dia 7 de novembro, em Bento Gonçalves.

Pedidos de
Troca-Troca
de Sementes
Os pedidos do programa
Troca-Troca para as sementes
de milho e sorgo da safrinha
2020/2021 podem ser feitos até
sexta-feira (12/6). O preço das
sementes teve uma redução de
12,5% em relação ao ano passado,
e o subsídio é de 28% no valor das
sementes para os financiamentos.
Os pedidos são feitos pelas
entidades no site do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais (Feaper), respeitando o limite
máximo de quatro sacas de milho
ou sorgo por agricultor.
Podem ser solicitadas sementes de Milho Híbrido Convencional (saca com desconto: R$
100,80); Milho Híbrido Transgênico (saca com desconto: R$
320,80); Sorgo (saca com desconto: R$ 86,40).
O agricultor efetuará o pagamento da semente em 20 de junho de 2021.
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Foto: Divulgação

Época de poda das videiras
O que preciso saber antes de podar?
Uma informação importante
é reconhecer que a videira, em regiões de clima temperado, passa
pelo período de dormência.

Dormência: fase na qual
a planta apresenta-se em repouso
e com uma atividade metabólica
basal, sem pontos de crescimento,
para superar as adversidades do
inverno. Geralmente vai do começo do outono (com a queda das
folhas) até o fim do inverno, quando começa a brotação das gemas.
Também é necessário conhecer
algumas estruturas da planta antes
de começar a poda. Por exemplo:

Gema (ou “olho”):
são estruturas localizadas nos ramos e na base das folhas, das quais
saem os brotos e cachos. São elas
que “incham” pouco antes da brotação, no fim do inverno, e são indicadoras do momento de podar.

Sarmentos: ramos que
se desenvolvem no ciclo anterior
e que são as estruturas que devem
ser cortadas na poda. Os principais são a vara e o esporão.
Vara: ramo relativamente
longo, com no mínimo quatro ge-

mas, que cresce no ano anterior à
data de poda e que, após produzir
uva, deve ser eliminado.

Esporão: ramo pequeno,
com até duas gemas, localizado
no braço principal da planta, com
a função de originar brotos, que
serão as varas da poda seguinte.
A época depende de vários
fatores, como a cultivar, tamanho
do vinhedo, topografia (riscos de
geadas tardias), disponibilidade
de mão-de-obra e objetivos da
produção (indústria, mesa).
A poda tardia é recomendável para a Serra Gaúcha, pois
apresenta vantagens como: a brotação tardia é mais uniforme; há
menor incidência de antracnose
e menor probabilidade de danos
por geadas; propicia maior produtividade do vinhedo; e a temperatura é mais adequada para o
desenvolvimento dos tecidos e órgãos da videira. Em alguns microclimas, como o Vale do Rio das
Antas e Taquari, onde há pouco
risco de geadas e é mais quente,
a poda pode ser realizada mais
cedo, com o objetivo de produção
de uvas de mesa, como Niágara.

Em função do número de
gemas deixadas na videira, a poda
pode ser rica, média ou pobre.
Uma poda é considerada rica
quando permanecem mais de 120
mil gemas por hectare e pobre,
quando esta quantidade é de 50

mil a 60 mil gemas por hectare.
A Isabel e a Bordô devem
ser podadas deixando-se esporões
com uma gema. Já para a Niágara
Branca e demais cultivares com
hábito vegetativo similar às viníferas, a poda deve ser mista.

A poda é uma das práticas
mais importantes no manejo
das plantas de videira. Hoje
existe a poda longa, poda curta,
poda mista, poda de formação
e a poda verde.
A Equipe da Embrapa Uva
e Vinho, visando o auxílio no
momento da poda das videiras, lançou o “Manual Poda
da Videira em Clima Temperado”, que está disponível pelo
site da Embrapa e é gratuito
para download. A poda seca
é fundamental para garantir a
qualidade da uva e possibilitar
equilíbrio entre a quantidade e
vigor, de folhas e galhos, e também na produção das uvas. É
importante ressaltar que podas
mal feitas podem prejudicar
a produção e não só a curto
prazo, por isso é importante
manter um manejo correto,
para adquirir bons resultados.
O manual contém informações
sobre diferentes tipos de poda
nos sistemas de espaldeira e latada, com informações adicionais sobre ocorrência de chuva de granizo ou geadas, onde
pode ser necessário a “repoda”.

VIVEIROS WEBER

Há 40 anos produzindo mudas com o mais alto padrão genético e sanitário
VIVEIROSWEBER@VIVEIROSWEBER.COM.BR / VIVEIROSWEBER.COM.BR
55 3524 1227 - 9 9613 4499 / CRISSIUMAL - RS

Weber
desde 1979

um
Solicite to!
n
orçame

Mais de 40
cultivares
copa disponíveis,
em vários
porta enxertos

Videiras

Cítros

e diversas outras espécies.
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Quais são os tipos de poda?
Existem basicamente quatro tipos de
poda:
l de formação, para dar estrutura à
planta em seus primeiros anos de vida;
l de produção, para garantir plena frutificação;
l de renovação, para recomeçar a estrutura da planta ou eliminar partes doentes;
l poda verde, para equilibrar a vegetação (folhas e ramos) e favorecer o microclima do parreiral.
Cada uma delas tem suas particularidades e varia conforme a região (clima e
solo), variedade e sistema de condução (latada, espaldeira ou Y). Na poda de produção ainda temos uma classificação:

Poda curta

Poda longa

Também chamada de cordão esporonado, é aquela em que são deixados
somente esporões na planta. Essa poda
pode ser feita em algumas variedades
americanas, como Bordô e Isabel, e no
sistema espaldeira para uvas viníferas

Poda mista

É aquela em que são deixadas somente varas na poda de produção. É prática recomendada para regiões tropicais
(Nordeste do Brasil) ou naquelas regiões
em que são feitas duas podas e uma safra (Norte do Paraná e São Paulo), com
a utilização de produto para quebra de
dormência

Esse é o modelo mais utilizado, tanto
em regiões de clima temperado, quanto
subtropical. Pode ser feita em praticamente todas as variedades e cultivares e
consiste na alternância entre varas e esporões no mesmo ramo da planta, dependendo do seu vigor e estrutura

Quando devo podar?
Para decidir quando podar, o principal fator a ser observado são as
gemas. O momento recomendado é antes de elas se abrirem, quando
ainda estão inchadas, o que geralmente acontece durante a segunda metade do inverno. A gema “inchada”, ou como se costuma dizer, antes de
estourar, indica o momento de fazer a poda. Logo, com o aumento das
temperaturas, elas brotam, dando origem aos novos sarmentos.

Outros aspectos a observar
l Ramos maduros: na hora de podar, é importante observar se os ramos estão maduros (cor marrom), pois se estiverem verdes,
devem ser eliminados da planta.
l Ramos com morte descendente: é comum identificar morte de plantas “de cima para baixo”, ou seja, ramos que secam
a partir da ponta em direção ao tronco. Provavelmente há fungos de
madeira causando “podridão descendente”. O recomendado é podar
até não encontrar mais necrose interna nos ramos e pincelar tinta plástica, com ou sem fungicida, pasta bordalesa ou somente fungicida no
corte, lembrando de esterilizar a tesoura de poda com hipoclorito a 1%,
após o corte das partes sintomáticas e antes de trocar de planta.
l Pré-poda: é possível retirar (podar) os ramos velhos da planta, que produziram no ano, após o início da queda das folhas, numa
forma de poda de limpeza, que adianta e facilita o trabalho de poda.
l Tesoura de poda: é a ferramenta básica a ser utilizada.
Existem diversos modelos e marcas, mas o mais importante é que ela
seja mantida afiada, lubrificada e limpa, para facilitar o trabalho e evitar
a transmissão de doenças.
l Cortes: sempre pouco acima da última gema do ramo podado
(0,5cm), de preferência diagonais, evitando acúmulo de água.

O que também influencia na época de poda
l Local: Em regiões sujeitas a geadas tardias, o ideal é que a poda seja o
mais tarde possível, porém antes do aparecimento dos brotos apicais, que podem
prejudicar a brotação das gemas basais.

l Variedades: Deve-se conhecer o comportamento
das diferentes variedades e cultivares: as precoces são podadas antes e as tardias, por último. Caso a região seja propícia
a geadas tardias, deve-se podar primeiro as variedades mais
tardias e deixar as precoces por último.

Poda precoce
Há uma época alternativa
de realizar a poda de produção, que é logo após a queda
das folhas, durante o outono
ou início do inverno. Nesse
caso, a poda definitiva leva a
brotações mais tardias e uniformes, quando comparada
à poda na época tradicional.
Outro benefício dessa época
de poda é favorecer a sanidade do tronco, pois há uma
tendência de menor infecção
por fungos durante o inverno,
mesmo com o maior tempo
para a cicatrização. Isso não
dispensa a recomendação de
aplicar calda sulfocálcica e
pincelar os cortes com tinta
plástica com fungicida.

Alerta
A antecipação da poda
tem limites e não deve ser feita
logo após a colheita. Se a poda
ocorrer antes da queda natural
das folhas, o produtor estará
evitando o acúmulo de reservas nas plantas, o que irá comprometer as próximas brotações e o potencial produtivo
das plantas nos próximos ciclos. Também deve testar essa
época de poda em algumas
plantas por variedade, antes
de adotar em todo o vinhedo,
pois pode haver influência do
microclima da propriedade.

Devo
considerar
a fase da lua
para podar?
Tradicionalmente se dá
preferência para podar durante as fases da Lua Nova
e Minguante. Entretanto, os
principais critérios devem ser
o inchamento das gemas e o
‘’choro’’ da parreira, que são
prenúncio de que a brotação
irá começar e a poda não
poderá ser adiada por muito
tempo.
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Sistema Latada
O sistema latada tem sido o mais utilizado na condução das parreiras nas regiões tradicionais de cultivo
no Sul do Brasil, em áreas de uvas para processamento ou consumo in natura de origem europeia, americana
ou híbrida. Nesse sistema, as principais podas são:

Poda de formação (ano do plantio ou enxertia)
Realizada no ano do plantio,
a poda de formação é a responsável por dar a forma e estrutura
definitiva das parreiras no vinhedo. Ela é feita em algumas etapas.
Após o plantio, o principal
broto é conduzido até atingir a
altura da latada, quando deverá
ser feito o cegamento (retirada)
das gemas ou o desbrote (retirada
dos brotos), lembrando de deixar
as folhas. O desponte da planta
deve ser feito de 7 a 8 cm abaixo

do arame. A partir deste ponto
do desponte surgirão novos brotos, sendo que os dois primeiros
devem ser conduzidos, um para
cada lado no arame.
Observações
É possível conduzir todas as
plantas somente para um lado,
ao invés de conduzir dois brotos
para formarem os braços principais. Essa escolha dependerá da

incidência, força e direção dos
ventos, declividade do terreno e
fertilidade do solo. É importante
observar que nesse caso, geralmente, as plantas ficam mais vigorosas.
Dada a importância dessa
fase, no momento de escolher os
ramos para condução, dar preferência para as varas mais férteis e
uniformes, a fim de garantir a boa
formação da estrutura principal
da planta.

Sistema Espaldeira
No sistema espaldeira, mais utilizado para a produção de uvas Vitis
vinífera para processamento ou em pequenas áreas domésticas, existem
diferentes maneiras de poda que podem ser escolhidas conforme as
variedades.

Poda de formação
Poda de formação 1º ano
Na época da poda
(inverno/antes da brotação), os brotos que foram
conduzidos no ano anterior deverão ser podados
com aproximadamente 6
a 8 gemas, mantendo um
esporão para cada gema.
Para manter a planta firme e evitar quebra com
ventos, deixar uma vara de
cada lado. As gemas dessas
varas, cuja finalidade é somente firmar a planta, devem ser retiradas para não
roubar energia da parreira,
que deve engrossar seus
braços principais, isto é, os
dois primeiros ramos.

Poda de produção
Na espaldeira há dois principais sistemas de poda de produção: o
cordão esporonado e o Guyot:
l Cordão esporonado: nessa opção, não são deixadas
varas, exceto nos primeiros anos quando se deseja alongar o braço principal da planta. Deve-se podar de modo que fiquem de 5 a 7 gemas
(esporões de 1 gema) por braço e que a estrutura da planta seja somente
o braço principal.

Esquema de poda de produção
1º ano (A - antes de podar; B e C - braços principais; D - cegamento das
gemas das varas de estrutura; E - planta podada)

Poda de formação 2º ano
No 2º ano, é importante
alongar os braços principais e
retirar as varas deixadas para fixação da planta no ano anterior.
Nesse momento, então, deve-se
deixar mais algumas gemas em
cada braço principal, até que encontre o ramo que vem da planta
vizinha, chegando a aproximadamente 70 a 80 cm. Nos vinhedos
conduzidos para um lado somente, o braço pode ser alongado com mais gemas a cada ano.
Em ambas as situações, os ramos
melhor localizados (não tão verticais e nem voltados para baixo)
devem ser escolhidos para serem
conduzidos e amarrados como
varas de produção, não esquecendo de deixar, para cada vara,
um esporão de 2 gemas. O total
de varas e esporões dependerá
do vigor da planta e da estrutura
formada no primeiro ano, mas
geralmente, na poda mista, deixase, em cada braço, 3 varas com 5
a 7 gemas cada e até 6 esporões,
de 2 gemas. Em plantas mais vigorosas deixa-se menor número
de varas, porém mais longas. A
distância adequada entre as varas

A poda de formação no sistema espaldeira é praticamente igual à
realizada no sistema latada. O broto principal da planta deve ser despontado quando chegar ao primeiro arame da espaldeira, sendo que as
duas brotações novas devem ser conduzidas uma para cada lado, ou,
escolher somente uma para condução unilateral. No 2º ano, deve ser
feito o alongamento dos braços, deixando-se varas com 3 a 5 gemas no
final do ramo.

é de 30 a 40 cm nas regiões mais
frias e de 20 a 30 cm em regiões
quentes.

Poda de
produção: 3º
ano em diante
A partir do 3º ano, as podas
são bastante semelhantes. No
caso da poda mista, será a alternância entre a seleção e escolha
de varas e esporões mais sadios
e melhor localizados na planta.
O ideal é sempre manter a estrutura da planta até o primeiro
arame da latada para concentrar
a produção de cachos e evitar a
tendência de gemas cegas.
Restringir o crescimento
lateral das varas ajuda a concentrar a produção e localização dos
cachos, que também têm a tendência de serem maiores. Dessa
forma, as sucessivas podas de frutificação resumem-se em eliminar as varas que já produziram e
substituí-las por outras originadas
dos esporões.

l Guyot: é a poda mista da espaldeira, ou seja, são deixados 1
esporão e 1 vara arqueada por planta (guyot simples) ou 2 esporões e 2
varas arqueadas por planta (guyot duplo). Pode ser realizadas em todas
as variedades.
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Foto: Divulgação

O que é o choro da parreira?
O “choro” da parreira nada
mais é que o aumento da pressão
de água na planta, proporcionado
pelo início da atividade das raízes.
Esse é um processo natural
que ocorre com o aumento da
temperatura do solo na primavera
e antecede o momento da brota-

ção, significando que as plantas
estão saindo do período de dormência.
Ao podar e verificar esse
“choro”, não há necessidade de se
preocupar, pois a planta não está
perdendo reservas e nem o vigor
para o crescimento.

Choro da parreira: água que sai da planta por ocasião da poda

Poda na direção dos ventos
Poda de
renovação

Essa é uma observação muito importante a ser feita desde a poda
de formação: orientar os ramos na mesma direção dos ventos. Isso evita
a quebra de ramos e queda de flores, ou seja, favorece a formação da
estrutura da planta desde o início do vinhedo até, inclusive, às podas
de formação. O produtor também deve priorizar o plantio de quebra
ventos.

Repoda em caso de granizo
e geada tardia
Em algumas situações é necessário fazer a “repoda”, para retirar
ramos prejudicados por intempéries como geadas e granizo. Nessa prática, a planta somente refará sua estrutura e dificilmente haverá colheita
na mesma safra; mesmo assim, é importante que seja feita para garantir
à planta um reequilíbrio vegetativo e a fertilidade de gemas para a produção nos anos seguintes. A repoda deve ser feita logo após o dano de
granizo ou geada, especialmente se ocorrerem no início do ciclo (antes
da frutificação).

Foto: Viviane Zanella

Detalhe do pincelamento de tinta plástica após a poda

A poda de renovação
é um tipo de poda feita em
plantas mais velhas ou que,
por algum motivo, tenham
muitos galhos “cegos”, isto é,
sem gemas para brotação, ou
com ramos doentes. Nesse
caso, é interessante podar os
ramos curtos e forçar a brotação de gemas basais, para
renovar com galhos novos,
diminuindo o tamanho da
planta. Para evitar muitos
“galhos cegos”, é importante observar a localização das
gemas e nunca deixar varas
muito longas, que prejudicam a brotação das primeiras gemas. A madeira proveniente da poda de renovação
deverá ser retirada do parreiral, pois pode ser fonte de
inóculo de doenças.

Número
de gemas
brotadas

Poda nos
sistemas Y
e Lira

O número de gemas que
brotam em determinadas cultivares varia conforme a genética,
mas é influenciado principalmente pelo clima do local e as
condições meteorológicas do
ano. Em situações com invernos
amenos e sem acúmulo uniforme de frio, a brotação tende a
ser mais irregular, com dominância de brotação nas gemas mais
apicais. Portanto, nesses casos,
recomenda-se uma poda mais
curta, com maior número de
esporões por planta e varas com
menos gemas, ou a indução com
produtos químicos para quebra
de dormência. A contínua baixa
brotação pode ser indicativo de
que a variedade cultivada não é
adaptada ao local.

A lira é um sistema também
chamado de espaldeira dupla, dessa forma, cada um dos lados da lira
pode ser podado da mesma forma
que uma espaldeira simples. No
caso do sistema Y, que pode ser
considerado como uma latada vertical, a poda segue as recomendações do sistema latada, conduzindo
as varas até o segundo arame no
máximo e tomando o cuidado para
os braços não ficarem muito verticalizados (no máximo 45º). Em
ambos, lira e Y, é importante evitar
que os brotos e ramos fiquem voltados para dentro da estrutura. O
manejo de poda verde e amarração
deve organizar a vegetação para ser
possível enxergar de uma extremidade à outra da fila, sem maiores
problemas.

Aspectos sanitários e época de poda
Durante o período de dormência, muitos fungos fitopatogênicos sobrevivem nos restos culturais e na própria planta, podendo
causar doenças na safra seguinte.
Nem todas as doenças são controladas com facilidade utilizando
apenas o controle químico, o que
torna necessário a adoção de outras práticas de controle, dentre
elas, destaca-se a eliminação dos
restos culturais infectados e de
partes da planta comprometidas
pela doença ou portadoras do
inóculo fúngico.
É importe realizar o tratamento de inverno das videiras por ser
uma forma barata e efetiva para o
controle ou redução do inóculo
de diversos patógenos causadores
de doenças. Após a remoção dos
ramos recomenda-se a aplicação
de uma calda a base de cobre para
proteger os ferimentos causados

pelos cortes, que são porta de entrada para fungos.
É importante tratar a área
podada (com calda bordalesa ou
fungicidas específicos) para evitar
a incidência de fungos. É necessária a aplicação de algum produto
fungicida nos cortes para evitar a
entrada de doenças que causam
cancro e gomose. Este produto
deve ser em forma de pasta e deve
recobrir toda a parte cortada.
Os produtos que podem ser
passados são:
- Mistura de Tebuconazole
(10ml) e tinta plástica (1 litro) ou
- Mistura de sulfato (2kg), cal
(2kg) e água (10 litros) ou
- Mistura de calda bordalesa
(“verderame”) (10 ml) e tinta plástica (1 litro)
Não é aconselhado o uso de
cobre puro nas feridas e nos ramos novos, pois pode causar al-

guma fitotoxidez. Após a poda, os
ramos cortados devem ser retirados do pomar (queimados ou enterrados) para evitar a proliferação
de doenças, ou triturados para facilitar o apodrecimento e a redução do risco de contaminação das
plantas. Qualquer dúvida procure
um técnico de sua confiança ou a
Emater do seu município.
Alerta: A esterilização da tesoura de poda com hipoclorito
deve ser feita durante todo o manejo de poda realizado no vinhedo, especialmente quando ocorrer a troca de planta a ser podada.
Ao realizar esse manejo, o produtor irá garantir a sanidade e a longevidade do vinhedo, evitando a
disseminação de doenças na linha
de plantio, mesmo que as plantas
anteriores estejam contaminadas
com os fungos relacionados à podridão descendente.
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Divulgação

TORTA de creme
de confeiteiro
com frutas
Ingredientes

MODO DE PREPARO

Massa

Para a massa, colocar no processador os bicoitos e triturar até virar
uma farinha, adicionar a manteiga
em pedaços pequenos e misturar
até incorporar bem. Colocar em
uma forma (pode ser de bolo com
fundo removível para conseguir tirar depois). Para o creme, levar ao
fogo o leite e a essência e deixar
levantar fervura, bater o açúcar,
as gemas e o amido. Após o leite
levantar fervura, incorporar a mistura de ovos fora do fogo e mexer
para misturar e voltar para o fogo

• 200g de biscoito maisena
• 80g de manteiga
Creme
• 500ml de leite
• 5 gemas
• 120g de açúcar refinado
• 15 ml de essência de baunilha
• 50g de amido de milho
• 50g de manteiga

até engrossar por cerca de 3 min.
Verificar se o amido está cozido
o suficiente, assim o creme estará
pronto. Deixar esfriar, colocar o
creme na tortinha e decorar com
frutas frescas de sua preferência.

DICA DO CHEF
Pode ser montada em uma
travessa de vidro também. Colocar no fundo a massa, colocar o
creme de confeiteiro por cima e
decorar com frutas.

Receita elaborada
pelo professor e
confeiteiro do Senac
Bento Gonçalves,
Lucindo Truccolo
Junior

10

Ano V - Nº 53 - Maio - Junho/2020 - Monte Belo do Sul/RS

Em implantação, canola apresenta
bom desenvolvimento no Estado
Cultura da canola vem se intensificando no Rio Grande do Sul
É intenso o ritmo de implantação da cultura da canola nas regionais de Ijuí e Santa Rosa. De
acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/
RS-Ascar da quarta-feira (10/06),
na região de Ijuí, as lavouras apresentam uniformidade de emergência; nas mais adiantadas, há
bom estágio de desenvolvimento
vegetativo (entre duas e quatro folhas) e bom estande. Na de Santa
Rosa, o plantio da canola já alcança 13.600 hectares. As primeiras
lavouras semeadas apresentam
bom estande de plantas, sendo
possível observar as linhas bem
definidas de semeadura.
Devido às condições de menor insolação, não houve grande
avanço do crescimento da canola.
A alta umidade preocupa os produtores, diante da possível ocorrência de doenças, principalmente em locais mais baixos. Assim
que as condições climáticas forem
favoráveis, em algumas áreas já
será aplicada adubação nitrogenada. O preço médio da canola
na Regional da Emater/RS-Ascar
de Ijuí é de R$ 87,50; na de Santa
Rosa, de R$ 93,90/sc.
No trigo, a semana foi de ampliação das áreas de plantio nas
regiões de Frederico Westphalen,
Santa Maria, Santa Rosa, Erechim, Bagé, Ijuí, Pelotas e Soledade. Já nas regionais da Emater/
RS-Ascar de Caxias do Sul e Passo Fundo, segue intenso o preparo das áreas. Em Caxias do Sul,

Foto: Ernesto de Souza

Na Região de Santa Rosa, o plantio da canola já alcança 13.600 hectares

os produtores nos Campos de
Cima da Serra estão dessecando
as plantas de cobertura, semeadas
logo após a colheita da soja, para
semear trigo no período entre 20
de junho e 10 de julho. Na de
Passo Fundo, os produtores finalizam o preparo das primeiras
áreas de plantio, que inicia em 10
de junho e se estende até 10 de
julho. Há perspectiva de ampliação da área em 30% em relação à
safra passada.
Na região de Frederico
Westphalen, as áreas semeadas
com trigo estão em germinação

e desenvolvimento vegetativo; a
perspectiva de tempo favorável
e de bons preços tem mantido a
tendência de elevação de 15% na
área plantada em relação a 2019.
Na de Santa Maria, a área de
plantio está aumentando devido
às condições favoráveis de umidade no solo. As lavouras estão em
germinação e iniciam o desenvolvimento vegetativo. Na Regional
de Santa Rosa, as condições favoráveis permitiram o avanço do
plantio, que já chega a 142 mil
hectares. As lavouras estão com
excelente estande, boa germi-

OLERÍCOLAS E FRUTÍCOLAS
Cenoura

Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, iniciou a implantação de áreas que
estavam atrasadas, cujo ritmo é impulsionado pelo restabelecimento da umidade do
solo. No entanto, ainda há insegurança em
realizar plantio pela falta de água das fontes
de irrigação. No Litoral, 100% das lavouras
encontram-se em fase vegetativa.

Mandioca/Aipim

Na regional de Lajeado, em Cruzeiro do
Sul, segue a colheita. A produtividade é de
12 toneladas por hectare, com produção de
raízes de ótima sanidade, porém mais finas.
O preço está entre R$ 22,00 e R$ 24,00/cx.
de 20 quilos, pago ao produtor na propriedade. Na Ceasa, a caixa de 20 quilos foi comercializada a R$ 30,00, valor considerado
muito bom para este período, no qual normalmente a oferta é elevada. A precificação
reflete a redução da oferta geral, em decorrência da forte estiagem ocorrida.

Noz-Pecã

Na Regional de Erechim, a área implantada com a cultura vem crescendo.
Produtores preparam o produto colhido
para a venda. O preço é de R$ 15,00/kg.
Em Cachoeira do Sul, na Regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, a colheita da
safra foi concluída em 90% dos pomares.
Na região, são cultivados 1.743 hectares de
nogueira-pecã. Na região de Lajeado, a área
de cultivo de nogueira-pecã é de 810 hectares, envolvendo 424 famílias no cultivo
desta frutífera. Está em Anta Gorda a maior
área de cultivo no Vale do Taquari e segunda do Estado, com 530 hectares, a maior
concentração de produtores do Estado. A
pecanicultura está em franca expansão na
região. Nos últimos três anos, a área de cultivo passou de 670 hectares para os atuais
810 hectares, um aumento de 21% na área,
e o número de produtores passou dos 385
para os atuais 424, agregando mais 39 produtores à atividade.

nação e ótimo desenvolvimento
inicial. Na de Bagé, as condições
do tempo favorável e da umidade
de solo permitiram na Fronteira
Oeste intensificar a semeadura e
iniciá-la na Campanha, chegando
a 12 mil hectares. Na regional de
Ijuí, a semeadura do trigo ocorre
em ritmo lento devido à umidade
no solo. Em geral, as lavouras implantadas estão com excelente estabelecimento inicial, emergência
uniforme, crescimento rápido e
baixa incidência de pragas e doenças. Nas regiões de Erechim e Pelotas, foram iniciados os plantios,

com sinalização de aumento de
área em relação à safra passada.
Na regional de Soledade, as áreas plantadas já atingem 13,5 mil
hectares e apresentam bom desenvolvimento inicial, favorecidas
pelo retorno da umidade do solo
com as precipitações ocorridas na
semana e a boa radiação solar.
Cevada - Nas regionais de
Erechim e Ijuí, a cultura está em
implantação. Na de Erechim, chegou a 1.350 hectares. A perspectiva de aumento na área plantada
está na dependência dos contratos
entre os produtores e a empresa
cervejeira. Na de Ijuí, segue a
semeadura da cultura nos municípios onde os produtores têm
experiência com a cultura, e nos
quais as cerealistas e/ou cooperativas têm programas de fomento
e recebem o produto. A área implantada já chega a 1.540 hectares,
e as lavouras apresentam estabelecimento inicial satisfatório e boa
sanidade.
Aveia branca - Na Regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí,
a cultura está com a semeadura
finalizada, atendendo às orientações do período recomendado no
zoneamento de risco climático.
Todas as lavouras estão emergidas, com estabelecimento inicial
satisfatório, tamanho e número
de plantas uniformes e desenvolvimento rápido.

PASTAGENS E CRIAÇÕES
Em todo o Estado, as pastagens perenes de verão e os campos nativos apresentam baixa produção de forragem, com baixa qualidade alimentar e nutricional. As
pastagens cultivadas anuais de inverno, favorecidas pelo clima das últimas semanas,
vêm apresentando bom nível de crescimento e desenvolvimento. No entanto, boa
parte das áreas ainda não oferece disponibilidade para o pastejo, por terem sofrido
atraso na implantação e no desenvolvimento durante a estiagem. Muitos criadores
aproveitam a umidade do solo para fazer adubação nitrogenada de cobertura, a fim
de acelerar o crescimento das pastagens e recuperar parte do atraso sofrido no estabelecimento das forrageiras. Em algumas áreas, ainda está sendo realizado o plantio de pastagens anuais de inverno, que costuma ser feito de dois a três meses antes.
Na maior parte das áreas do Estado, a produção de leite bovino é, de forma
predominante, à base de pasto, com suplementação alimentar à base de silagem.
Em função da longa estiagem, o atual vazio forrageiro outonal é bem mais severo
que o normal, em função do encurtamento do ciclo das pastagens de verão. Com a
melhoria das condições climáticas, que propiciaram melhor desenvolvimento das
pastagens hibernais, e ampliação de áreas com disponibilidade para o pastoreio, já
se pode observar em algumas regiões uma gradativa recuperação do escore corporal dos rebanhos e da produção leiteira, e a estabilização ou diminuição das perdas
em outras.
Na Apicultura, nas diversas regiões do Estado, as atividades prioritárias nos
apiários são o monitoramento das colmeias e a suplementação alimentar, naquelas
em que ela se faz necessária para a manutenção de boas condições energéticas para
que as abelhas enfrentem os períodos de temperaturas mais baixas.

11

Ano V - Nº 53 - Maio - Junho/2020 - Monte Belo do Sul/RS

Cooperativa Garibaldi
registra aumento na
venda de vinhos
Os novos comportamentos
de consumo ocasionados pela
pandemia do coronavírus modificaram mais do que a forma de
comprar. Em alguns segmentos,
até a preferência por produtos foi
alterada. É o caso da Cooperativa Vinícola Garibaldi, que viu sua
linha de vinhos finos e de mesa
crescer na casa dos 30% em vendas nos meses de março a maio,
em detrimento aos espumantes,
tradicionais carro-chefe da marca.
“A pandemia brecou a realização
de eventos, impedindo encontros
desde aniversários e casamentos a congressos e feiras, onde o
consumo de espumantes é significativo. Em paralelo, a bebida
escolhida para acompanhar esse
período em que as pessoas ficam
mais tempo em casa foi o vinho,
especialmente porque harmoniza facilmente com mais tipos de
comida e tem um apelo intimista
para o consumo”, reforça o presidente da cooperativa, Oscar Ló.
Nos cinco primeiros meses
do ano, a Cooperativa acumula
vendas 21,5% superiores às do
mesmo período do ano passado.
Na esteira das mudanças está,
também, o aumento da procura pelos produtos da marca nos
canais online, plataforma que há

mais de 10 anos se constitui como
opção extra de acesso para o consumidor. No caso da Cooperativa,
essa modalidade de comercialização é vinculada a parceiros de
e-commerce – e registrou crescimento de cerca de 15% entre
março e maio.
As plataformas digitais, aliás,
ganharam importância extra desde março, quando os primeiros
casos de Covid-19 começaram a
surgir na Serra Gaúcha. Muitos
conteúdos foram criados nesses
canais para consumidores, clientes e equipes de venda, que vêm
surtindo resultado na comercialização. Um exemplo é o novo
blog da marca, hospedado no
site www.vinicolagaribaldi.com.
br, e ações voltadas ao Instagram
e Facebook. Outra ação, com viés
turístico, foi externar kits, combos
e experiências antes somente possíveis na vinícola, como o Taça&Trufa.
A pandemia também forçou
a Cooperativa a rever seu planejamento estratégico. Embora parte
dos investimentos previstos em
estrutura física e equipamentos
tenha sido postergada para 2021,
espera crescer em faturamento na
casa de 8,5%, saltando de R$ 175
milhões para R$ 190 milhões.
Foto: Augusto Tomasi/Vagão Filmes

Vendas de vinhos finos e de mesa cresceram na casa dos 30%

Vinícola Aurora amplia em
71,7% exportações para a Ásia
Foto: André Majola

Preço médio por litro vendido de produtos vinícolas aumentou quase 30%, com maior crescimento
na comercialização de suco de uva da Vinícola Aurora

Primeiro continente a ser
atingido pela então pandemia
do coronavírus, a Ásia começa a
dar sinais de retomada do dia a
dia e também nos negócios. Prova disso é a exportação de 114,3
mil garrafas da Vinícola Aurora
para China, Hong Kong e Japão,
de janeiro a maio deste ano, um
aumento de 71,7% em relação ao
mesmo período de 2019. Grande
parte deste volume foi exportado
em abril e maio, com a abertura
gradual dos mercados asiáticos.
Em valor, o resultado dos primei-

ros cinco meses é ainda mais expressivo, com um incremento de
133,7% nos embarques de vinhos,
sucos e espumantes. Entre os destinos, destaque para a China, com
77,8 mil garrafas.
A gerente de Exportação e
Importação da Vinícola Aurora,
Rosana Pasini, credita o bom resultado ao trabalho contínuo que
vem sendo realizado junto a novos
importadores dos países asiáticos.
“Ampliamos a parceria com
os atuais importadores e abrimos
novos mercados com mais sete

novos clientes em 2019 e outros
três neste ano. É um trabalho de
expansão, intensificado nos últimos dois anos e agora, com a retomada dos negócios com a Ásia,
estamos embarcando esses produtos, em especial vinhos tranquilos e sucos de uva”, explica.
A executiva dá ênfase ao aumento de quase 30% no valor médio por litro vendido, destacando
a ampliação da venda de suco de
uva, tanto na versão da bebida gaseificada, lançada no ano passado,
como o integral.
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Prefeitura de Bento Gonçalves anuncia
calendário de eventos para o 2º semestre
Setembro, o primeiro mês do recomeço, contará com seis eventos, entre eles, a Movelsul
Setembro será o mês do recomeço para o setor de eventos em Bento
Gonçalves. Aguardado pela comunidade, o calendário para o segundo
semestre foi divulgado na tarde da
quinta-feira (4) em uma transmissão
na página da prefeitura no Facebook
com a presença de empresários da
cidade.
Serão seis programações no primeiro mês. Uma delas é a Movelsul,

que ocorreria entre 16 e 19 de março, justamente quando a pandemia
de coronavírus chegou com força no
Brasil. A feira do setor moveleiro será
realizada de 14 a 17 de setembro.
Uma das novidades do calendário deste ano é o Decorare Bento,
evento de decoração e design, que
ocorre pela primeira vez na cidade.
Será de 25 de setembro a 31 de outubro.

Confira o calendário
:: Festival de Balonismo: 10 a 13 de setembro
:: Festejos Farroupilha: 10 a 20 setembro
:: Movelsul: 14 a 17 de setembro
:: Wine South America: 23 a 25 de setembro
:: Decorare Bento: 25 de setembro a 31 de outubro
:: Feira do Livro: 7 a 18 de outubro
:: ExpoBento: 8 a 18 de outubro
:: Fenavinho: 8 a 18 de outubro. Vinho encanado: 17, 20, 26 e 27 setembro
e 3 e 4 de outubro; Vila típica: 8 a 18 de outubro
:: Brazil Wine Challenge (concurso de vinhos): 13 a 16 de outubro
:: Avaliação Nacional de Vinhos: 7 de novembro
:: Natal Bento: 12 de novembro a 24 de dezembro
:: Sparkling Night Run: 14 de novembro
:: 36º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE): 23 a 25 novembro
:: Bento Jazz & Wine Festival: 27 a 29 novembro
:: Festa Nacional da Música: 29 e 30 de novembro, 01 de dezembro

/SenacEADoficial
@senaceadoficial

#SouSenacEAD

Em definitivo: Maria Fumaça
retoma passeios neste sábado
Uma nova Resolução Federal (Nº 5.894), publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10/06) permite o retorno dos passeios de trem
como a Maria Fumaça – Trem do Vinho, entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. A primeira viagem, após 87 dias parada, está confirmada para
sábado, dia 13/06, às 14h e depois às 16h.
Foto: Divulgação

QUER FICAR COMPLETO PARA O MERCADO DE TRABALHO?
Administração - 1000h
Design de Interiores - 800h
Informática para Internet - 1000h
Logística - 800h
Meio Ambiente - 1200h
Programação de Jogos Digitais - 1000h

Inscreva-se já:
ead.senac.br/cursos-tecnicos

Polo Senac Bento Gonçalves
Rua Saldanha Marinho, 820
(54) 99161.3507

Qualidade - 800h
Recursos Humanos - 800h
Secretariado - 800h
Segurança do Trabalho - 1200h
Transações Imobiliárias - 960h

Responsável pela operação do serviço desde
o surgimento do passeio, em junho de 1993, a
Giordani Turismo e Eventos destaca que, temporariamente, os passeios ocorrem exclusivamente
aos sábados, com todas as medidas de segurança
necessárias , como redução da capacidade do trem
em 50%, uso obrigatório de máscaras, sanitização
a cada viagem e álcool 70% à disposição. A visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana, que faz
parte do pacote tradicional do passeio, será em
pequenos grupos, obedecendo os critérios de distanciamento.

