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SUCESSÃO FAMILIAR

Na família Corbellini
a sucessão familiar
está garantida.
Milan Corbelini
deu andamento
ao trabalho do pai
Selmar que, por sua
vez, seguiu seu pai
Benino. Na foto,
da esquerda para
direita, Gladis,
Selmar, Milan,
técnico agrícola da
Emater, Vanderlei
Roncato, o avô
Benino e a avó
Mélia.
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Visitantes
poderão
conhecer
diversidade
econômica
da Terra do
Espumante
Página 5

A PEDIDO. CNPJ CANDIDATO: 31.182.063/0001-30 | VALOR: R$ 800,00

Três
gerações
da mesma
família na
agricultura
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Orquestra Municipal de Garibaldi
traz Cristiano Quevedo para concerto

Fenachamp: inicia a
venda de ingressos para
a escolha das soberanas
Iniciou na segunda-feira, 17
de setembro, a venda de ingressos
para o evento que vai eleger as
soberanas da Festa do Espumante Brasileiro (Fenachamp 2019).
O concurso ocorre no dia 23 de
novembro às 20h no Parque da
Fenachamp.
Os ingressos individuais custam R$ 30,00 (mesas com quatro, seis e oito lugares) e podem
ser adquiridos na Eficaz Soluções
Corporativas (Travessa João Missiaggia 193, sala 01). Mais infor-

mações podem ser obtidas pelos
fones 3462 6779 (Eficaz) ou 3462
8235 (Secretaria de Turismo).
Neste ano, 11 candidatas
concorrem aos títulos de rainha
e princesas da maior festa de Garibaldi: Aline Ângela Bortolini,
Amanda Benini Gelmini, Andréia Kirch, Débora Marjorie de
Freitas, Elisa De Antoni Farias,
Jéssica Ronsani Emer, Letícia
Mazzon Anacleto, Priscila Nicolodi, Rafaela Cappelari, Tainara
Correa e Thaís Rochineski Bota.
Foto: Divulgação

Candidatas com as atuais soberanas da Fenachamp

A Orquestra Municipal de
Garibaldi realiza no dia 30 de setembro, domingo, o Concerto Rio
Grande dos Sopros, sob a direção
musical do maestro Luiz Carlos
Zeni Junior e participação especial do admirado cantor tradicionalista Cristiano Quevedo. O concerto será apresentado no Clube
31 de Outubro, em Garibaldi, às
20h. A entrada é franca.
A Orquestra Municipal de
Garibaldi ocupa um lugar de destaque no cenário musical do Rio
Grande do Sul, realizando concertos com magnificência musical. Somado a isso, já é tradição
receber convidados reconhecidos
nacional e internacionalmente,
que engrandecem ainda mais o
seu trabalho; e este concerto não
será diferente.
Referência pelo trabalho musical, Cristiano Quevedo é marca
consagrada como um dos mais talentosos nomes da música gaúcha.
Natural de Piratini, histórica capital farroupilha, Cristiano mantém
a tradição de estar próximo de seu
público, cantando a mais autêntica música sul-rio-grandense. Em
seus 20 anos de carreira, gravou
13 discos e vem conquistando
uma legião de fãs no Rio Grande

Foto: Douglas Trancoso

Orquestra Municipal de Garibaldi

do Sul, demais regiões do Brasil
e do mundo. Iniciou sua carreira
nos festivais de música nativista,
nos quais conquistou os principais
prêmios do gênero no Estado.
Em uma noite que promete muitas emoções, a tradicional
dança gaúcha não poderia faltar.
Para evidenciar está valiosa arte,
o talentoso casal de dançarinos
Aline Spadini e Rangel Rottoli,
junto à Orquestra e ao convidado especial, agraciarão o público
apresentando danças como xote e
chamamé. “A fusão de artes refor-

ça a missão da Orquestra Municipal de Garibaldi de enriquecer a
cultura garibaldense, escrevendo
mais um capítulo e garantindo seu
lugar na história cultural do nosso município”, explica o Maestro
Luiz Carlos Zeni Junior.
A Orquestra é mantida por
meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Garibaldi, Secretaria de Turismo e Cultura e Centro Cultural e Artístico (Cecar) e
para este concerto conta com o
apoio da Clube 31 de Outubro e
do CTG Sentinela da Serra.
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gazetadepintobandeira@gmail.com
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A Gazeta News RS - Pinto Bandeira é
um meio de comunicação que surge
para divulgar o trabalho desenvolvido
no dia a dia do município.

Pavimentação em Marcílio
Dias é concluída
Na segunda semana de setembro, foi concluída a pavimentação em
paralelepípedos de 250 metros da estrada Marcílio Dias, melhorando o
tráfego de veículos no local, que dá acesso a diferentes estabelecimentos
turísticos. Ainda no interior de Garibaldi, estão em fase final de terraplenagem para posterior pavimentação a estrada entre o bairro Borghetto e
Linha Baú, que terá blocos de concreto intertravado em 224 metros, e
a estrada entre São Miguel e Vila Rica, que terá 600 metros revestidos.
Mais de R$ 500 mil serão investidos na pavimentação das três vias.
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Sucessão familiar na propriedade
Corbelini está garantida
Três gerações de agricultores da mesma família falam sobre os desafiso e as mudanças no campo
A manutenção do jovem no
campo é um tema fundamental
para planejar o futuro da propriedade rural. A sucessão familiar é uma
das principais preocupações do
setor agrícola. A falta de pesquisas
sobre o tema deixa o setor trabalhando às cegas. A falta de internet,
de estradas asfaltadas, a incerteza
de uma boa colheita, as doenças na
produção e a remuneração incerta
são alguns dos motivos. A última
pesquisa sobre o assunto no RS
foi realizada pela Fetag, em 2005.
Os dados apontavam que 30% das
propriedades não teriam sucessão
familiar.
Segundo Elson Schneider, presidente do Sindicato Rural da Serra
Gaúcha, atualmente, o êxodo rural
no município deve ser maior do que
aponta a pesquisa. “Os jovens estão
deixando o campo pelas oportunidades da cidade. Alguns retornam
para o campo, mas é muito pouco”.
De acordo com o IBGE, Garibaldi conta com 823 propriedades
rurais, sua maioria (276) de área entre 10 e 20 hectares. Do total, 655
conta com lavouras permanentes
(como uva), 517 com lavouras temporárias e 424 com pastagens naturais. Entre os trabalhadores rurais,
745 são homens e 63 mulheres. 417
têm idade entre 30 e 60 anos, 378
são maiores de 60 anos e apenas
13 trabalhadores têm menos de 30
anos de idade.
Para o secretário municipal de
Agricultura e Pecuária, André Busa,
é natural que ocorra reduções no
trabalho no setor primário ao longo dos anos, especialmente entre
os mais jovens. “Ao mesmo tempo
em que há cada vez mais facilidades
para o trabalhador rural, os jovens
buscam essas facilidades na área
urbana”, avalia. “Hoje podemos
considerar os trabalhadores verdadeiros empreendedores rurais, com
uma grande importância econômi-

ca e cultural para o município, por
isso mantemos nossas ações de incentivo para o desenvolvimento do
setor”, acrescenta.
Uma das temáticas fundamentais será a permanência do jovem
no campo. “É natural que qualquer
pai queira que seu filho seja seu
sucessor, mas hoje a nova geração
tem opções e precisa estar motivada
a ficar”, observa Schneider. Para o
consultor, fatores como renda, vocação natural, participação nas decisões e inovação tecnológica e acesso
à internet podem ser fundamentais.
“O debate da sucessão é uma das
questões mais importantes do meio
rural”, conclui.
Na família Corbellini, de Santo Antônio do Araripe, interior de
Garibaldi, a sucessão famíliar está
garantida. “Meu pai adquiriu essa
propriedade em 1973. Mas ele
passou um monte de necessidades
aqui, porque estava abandonado”,
diz Selmar Eduardo Corbelini, 55
anos.
“Quando eu vim morar aqui,
não tinha nem comida. E daí começamos a lavrar a parreira com os
bois e o arado. Hoje em dia a mecanização da agricultura ajudou muito
a alavancar a produção e a forma de
trabalho” explica Benino Corbellini, 81 anos. “Aí ele foi começando,
devagarzinho, melhorando os parreirais, até que a gente chegou nesse

ponto que chegou hoje. Mas são
45 anos de história já. Tem cinco
na propriedade. O vô e a vó, mais
eu e minha esposa e meu filho Milan”, conta Selmar. “Eu tenho meu
filho, a tendência é ele permanecer
na agricultura e tocar a propriedade, inovando, melhorando cada vez
mais”, complementa.
“Isso aqui é um trabalho que
vem do meu avó e como ele diz, é
um pecado abandonar. Com sete,
oito anos eu acompanhava nos parreirais. A mesma coisa como se fosse hoje, dirigindo o trator. Eu não
alcançava os pedais, me colocavam
em cima, davam partida e eu só segurava na estrada. Aí, com o tempo,
eu fui aprendendo e fui me virando.
A uva, além da história, para nossa
família, é a fonte de renda principal.
Isso aqui vem de 140 anos atrás,
que meus avós vieram da Itália e
trouxeram para cá esse tipo de cultura. Quando eu tiver meus filhos,
eu quero fazer o máximo para que
eles fiquem e dêem sequência na
propriedade. Até que eu conseguir
trabalhar eu não tenho ideia de sair
da colônia”, diz Milan Corbelini, 26
anos, técnico agrícola.
Benino foi o primeiro Agricultor do Ano, prêmio instituído em
1999 pela Prefeitura de Garibaldi
com o objetivo de agraciar agricultores que valorizassem o trabalho
na agricultura.

CNPJ: 31.182.699/0001-81

l

Valor do Anúncio: R$ 280,00

Foto: Marlove Perin

Selmar, Milan e Benino Corbelini

Com o filho Mílan tocando a
sucessão da propriedade, Selmar
não tem o problema de muitos agricultores, que é pensar em quem irá
sucedê-los no futuro. No entanto,
Selmar alerta que é preciso que os
pais deem mais liberdade aos filhos
dentro da propriedade, num traba-

lho de parceria entre os dois. Para
ele, o pai precisa ver o filho como
um “sócio”, ao invés de vê-lo como
um empregado.
E na família Corbellini, cabe a
Mílan dar a continuidade ao trabalho iniciado por Benino e que segue com Selmar.
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Cooperativa Garibaldi conquista
sete medalhas na Argentina
A Cooperativa Vinícola Garibaldi teve a
qualidade de seus rótulos consagrada no 15º
Concurso Internacional de Vinos y Licores –
“Vinus 2018”: arrematou sete medalhas – duas
delas Duplo Ouro, produtos que conquistaram
nota acima de 93 pontos. Realizado em Mendoza, na Argentina, entre os dias 9 e 10 de agosto, o concurso recebeu mais de 450 amostras
de 17 países.
O desempenho dos espumantes da Cooperativa no Vinus 2018 ficou assim: duas
medalhas Duplo Ouro (Garibaldi Moscatel e
Garibaldi Prosecco); quatro medalhas de Ouro
(Garibaldi Chardonnay, Garibaldi Moscatel
Rosé, Garibaldi Vero Demi-Sec e Garibaldi
Vero Brut Rosé) e uma medalha de Prata (Garibaldi Pinot Noir).
Atualmente, congrega 400 famílias associadas, distribuídas em 15 municípios da Serra gaúcha. Na safra deste ano, os produtores
entregaram à vinícola cerca de 20 milhões de
quilos de uva.

Espumante Aliança Brut é
elaborado com variedades
Chardonnay, Riesling Renano
e Pinot Noir

Conforme o gerente comercial da cooperativa, Fernando Matana, além dos negócios, a intenção é fortalecer entre o trade e o
público especializado, a identidade da Nova Aliança como produtora de vinho finos. “O vinho fino
representa hoje em torno de 5%
do faturamento da Nova Aliança. A gente vê a possibilidade de
ampliar a nossa participação no
mercado em um curto espaço de
tempo”, ressalta o gestor, apostando nas oportunidades geradas
pela participação nas rodadas de
negócios do Projetor Comprador.

Fotos: Cassius André Fanti

Peterlongo entre os
campeões da Grande
Prova Vinhos do Brasil

Foto: Divulgação Peterlongo

Uma das maiores e mais
modernas cooperativas do setor
vinícola brasileiro, a Cooperativa
Agroindustrial Nova Aliança, com
sede em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, aposta na diversidade
de seus produtos para gerar negócios e ampliar mercado na Wine
South America, feira de vinhos da
América do Sul que ocorre entre
os dias 26 e 29 de setembro, em
Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.
Durante a feira, a Nova Aliança receberá o público em um estande de 126 m², onde apresentará os principais itens de sua linha,
que chega a 130 produtos. A Cerro da Cruz, a mais alta linha da
vinícola, faz a frente com os tintos
e brancos de altíssima qualidade,
destaque para o lançamento Cerro da Cruz Chardonnay 2016, vinho que coleciona premiações ao
longo dos anos, entre elas a Medalha de Ouro no 8º Brasil Wine
Challenge 2016.
Na sequência, o Santa Colina
Estilo se apresenta com os vinhos
brancos e tintos. Entre os espumantes, estarão em evidência os
produtos das linhas Santa Colina
e Aliança, nas versões Brut, Rosé
Brut e Moscatel. Os vinhos de
mesa Collina, que estão com uma
nova roupagem, também estarão
presentes na feira.
A Nova Aliança possui uma
das maiores e mais modernas
plantas industriais de suco de uva
integral da América Latina, o que
a coloca como segundo player nacional na venda de suco no país.
Diante da importância desse produto, que hoje representa 60% do
faturamento da empresa, a ideia
também é explorar esse mercado
e realizar bons negócios na Wine
South America com o Suco de
Uva Integral Aliança, convencional e orgânico.

Foto: Nova Aliança/Divulgação

Cooperativa Nova Aliança
apresenta diversidade de
produtos na Wine South

A Vinícola Peterlongo, de Garibaldi, mais uma vez é reconhecida pela qualidade de seus produtos
na maior prova às cegas de vinhos
brasileiros: a Grande Prova Vinhos do Brasil 2018. A centenária,
com expertise na elaboração de
espumantes, conquistou três Medalhas de Ouro. A distinção, conferida por um júri formado por 26
especialistas, destacou o Presence
Demi-Sec e o Presence Moscatel,
além do Armando Teroldego, todos com 89 pontos.
Com novo recorde, a Grande

Prova Vinhos do Brasil 2018 reuniu 920 amostras de 117 vinícolas.
Foram 32 horas de degustação no
Hotel Vila Galé, na Lapa, no Rio
de Janeiro. A premiação acontecerá dia 28 de setembro, durante a
Wine South America.
O resultado consolidado será
publicado no Anuário Vinhos do
Brasil 2018/2019, junto com o panorama do setor, tradicionalmente
divulgado no início do ano. Como
novidade a versão digital, que facilitará a consulta pelos consumidores.
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Visitantes poderão conhecer diversidade
econômica durante a ExpoGaribaldi 2018
Evento, promovido pela CIC, inicia em 11 de outubro e confirmou a participação de mais de 100 empresas
A diversidade econômica e
empreendedora de Garibaldi estará em destaque durante três finais de semana, entre 11 e 28 de
outubro. A ExpoGaribaldi 2018
terá 106 estandes, que irão reunir
empresas dos setores da indústria, comércio e serviços, nos pavilhões da Fenachamp. Além da
feira, os visitantes também terão
à disposição uma ampla área de
gastronomia e uma programação
de shows que exaltam os artistas e
a cultura regional.
O evento recebe o público de
sexta a domingo, além da abertura (11/10) e do feriado de Nossa
Senhora Aparecida (12/10). A
presidente da CIC, Alexandra
Nicolini Brufatto, enfatiza que a
primeira edição da feira foi uma
demonstração de proatividade,
que enfrentou um momento muito delicado e resultou na aprovação do público visitante e dos
expositores. “A ExpoGaribaldi é
o exemplo da vocação empreendedora de nossa gente, que surge
com a força do associativismo e
se desenvolve com a participação
efetiva daqueles que têm o verdadeiro espírito de resiliência e per-

severança. E com este espírito é
que definimos a segunda edição,
a qual novamente superou nossas
expectativas, com a comercialização de todos os estandes cinco
meses antes de sua realização”.
As crianças também terão um
espaço exclusivo, com área de recreação infantil com brinquedos
e atrações especiais. A comercialização de artesanato e produtos
da agroindústria do município
também estarão à disposição do
público. A primeira edição, realizada em 2016, contou com a
participação de 89 expositores e
atraiu mais de 27 mil visitantes
em seis dias.
O valor do ingresso para acessar a feira será de R$ 5,00. Já o
estacionamento estará custando
R$ 10,00. A ExpoGaribaldi 2018
é uma realização da CIC e Ministério da Cultura, com o patrocínio
da Lei de Incentivo a Cultura,
Tramontina, Cooperativa Agrícola Cairú, Metalúrgica Martinazzo, Faculdade Fisul, Metalúrgica
Simonaggio, Nutrire e Unimed
Nordeste. O evento conta com o
apoio da Prefeitura de Garibaldi,
CDL e Sicredi.

Foto: Divulgação

Diversidade econômica da Terra do Espumante poderá ser conhecida pelos visitantes

PROGRAMAÇÃO
11 de outubro
17h - Archipellago Duo-Violão e Violino
18h – Abertura oficial
19h - Maico Oliveira
20h30min - Grupo Ka pra Nós
12 de outubro
11h - Daniel Lima
12h30min - Edson Leite voz e violão
14h - Samuel Sodré
15h30min - Clown – Apresentação teatral
17h - Show de cães adestrados
18h30min – TNGDUO
20h - Star Beatles

13 de outubro
11h - Alex Sandro Schnidger
12h30min - Joce Sampaio
14h - MegaDrivers
15h30min - Moisés Jacobs
17h - Deivid Chagas
18h30min - Acústico Três Quartos
20h - The Selles - Piano & Voz
14 de outubro
11h - Alex Sandro Schnidger
12h30min - Gera & Jonas
14h - Juliano Furlanetto Acústico
15h30min - Grupo Emozioni
17h - Junior Mineiro
18h30min - Ego e Serginho
20h - Banda Contra Golpe

19 de outubro
18h30min - Marcelo Serra
20h - João Chagas Leite
20 de outubro
11h - Acústico Alka
11h às 18h - Encontro de Motos (Show
com Diego Lobo às 14h30min)
12h30min - Ciro Zé
14h - Diego Pruinelli
15h30min - Marlo Mártin
17h - Loyah Bane
18h30min - Tom Acústico
20h - Trio Harmony

21 de outubro
11h - MegaDrivers
11h às 17h - Encontro de Carros
12h30min - Joce Sampaio
14h - Fabiano Dias
15h30min - Eduardo Segabinazzi
17h - Clave Acústica
18h30min - Vocal Allegro
20h - Ego e Serginho
26 de outubro
18h30min - Lela Acústico Trio
20h - Rodrigo Soltton Show
27 de outubro
11h - Edson Leite voz e violão

12h30min - Diego Pruinelli
14h - Fúlvio Motta
15h30min - SambaTrio
17h - Maicon & Pontel
18h30min - Beto Pires
20h - Banda Relativos
28 de outubro
11h - Adão Léo do Sax
12h30min - Leonardo Reis
14h - Juliano Furlanetto Acústico
15h30 - Dan Ferreti
17h - Giovani Pinceta
18h30min - William Dalton
20h30 - Marcelo Serra
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Foto: Divulgação/Lowçúcar

DICAS E RECEITAS

Muffins
Ingredientes
3 fatias de pão de forma sem casca (30g)
80g de queijo mussarela ralada
80g de presunto ralado
2 ovos (100g)
½ embalagem de creme de leite light (100g)
1 colher (café) de sal light magro (2g)
Salsinha a gosto
Modo de preparo
Pique o pão em cubo. Reserve. Corte em pedacinhos o presunto e a
mussarela e reserve. Misture os ovos, o creme de leite, o sal e salsinha.
Tempere com o sal, a pimenta. Em seguida adicione o pão e o presunto
e a mussarela picada. Coloque em forminha de muffins ou forminha
de empada. Leve para assar em forno preaquecido em 180C, por 20
minutos.
Foto: Handa

Sorvete com calda
de frutas vermelhas
Ingredientes
2 latas de leite condensado
2 e 1/2 xícaras (chá) de leite
5 colheres (sopa) de maisena
2 ovos (claras e gemas separadas)
1 caixa de creme de leite (200g)
Óleo para untar
Frutas vermelhas para decorar
Calda
2 xícaras (chá) de frutas vermelhas (morango,
framboesa e amora)
2 colheres (sopa) de açúcar
1/3 de xícara (chá) de água
Modo de preparo
Em uma panela, em fogo médio, coloque o leite condensado, o leite,
a maisena e as gemas, mexendo até engrossar. Desligue o fogo, deixe
esfriar, adicione o creme de leite e as claras batidas em neve, e misture
até ficar homogêneo. Despeje em uma fôrma de buraco no meio grande untada e leve ao congelador por 4 horas. Para a calda, leve todos
ingredientes em uma panela, em fogo médio, e misture até formar uma
calda não muito grossa. Desligue o fogo e deixe esfriar. Retire o sorvete
do congelador, desenforme-o em um prato grande e regue com a calda.
Decore com frutas vermelhas e sirva.

Repelente
natural para
horta doméstica
É necessário que haja diariamente um acompanhamento
da horta para evitar que sejam
causados nela danos por insetos. Se for verificada a presença
de ovos de borboletas na face
inferior da folha das hortaliças,
deve-se esmagá-los
para interromper
o ciclo de vida delas, impedindo que
nasçam as lagartas.
No caso de haver
algum besouro que
esteja
comendo
as folhas, também
pode-se optar pela
utilização de uma
calda repelente à
base de pimenta
e fumo. Junte 50
gramas de fumo, 50 gramas de
pimenta picante e 1 litro de álcool. Deixe a mistura descansar
por sete dias. Em seguida, adicione ao preparo 250 gramas
de sabão neutro ou detergente
em 10 litros de água. Após coar
o material, pulverize sobre as
plantas a solução que serve para
o controle de lagartas, cochonilhas e vaquinhas. O amarelecimento da couve, no entanto,
é possível que seja oriundo do
ataque de alguma doença. Recomenda-se sempre preferir
cultivar plantas de origem conhecida, de viveiros idôneos ou
sementes de marcas comerciais
já consolidadas no mercado.
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Produção de orgânicos
cresce em Garibaldi
A garantia da qualidade da
alimentação e a manutenção do
meio ambiente são as principais
filosofias da agricultura orgânica,
onde não é permitido o uso de
produtos químicos ou hormônios
sintéticos. Para a produção vegetal, não são utilizados agrotóxicos,
pesticidas, adubos químicos ou
sementes transgênicas. Já para a
criação de animais, não se pode
utilizar hormônios de crescimento ou anabolizantes.
De acordo com dados da
Emater Ascar/RS, Centro Ecológico e os grupos de produtores
orgânicos, há cerca de 30 estabelecimentos agropecuários que
praticam este tipo de agricultura
em Garibaldi. Uma delas é a propriedade de Lucia e Tranquilo
Debiasi, que produzem frutas e
legumes há 22 anos na comunidade de São Luiz do Araripe e
comercializam seus produtos na
Feira do Produtor Rural.
O casal conta que passou a
cultivar orgânicos ao perceber
o mal-estar causado pelo uso de
agrotóxicos à saúde. “Temos que
ter um cuidado muito maior que
a produção convencional também
com o meio ambiente”, explica
Lucia.
A procura cada vez maior pelos produtos ecológicos e a confiança dos clientes são muito gratificantes para o casal Debiasi, que
ainda recebe pessoas em busca de
itens diretamente em sua propriedade. Eles contam com as certificações Ecovida e Ecocert, que
garantem a produção de acordo
com as diretrizes do cultivo orgânico. Eles plantam batata, cebola,
tomate, milho crioulo, batata-doce, feijão, laranja, figo, uva, bergamota, abóbora e fazem doces e

molhos, entre outros itens.
Para destacar o espaço dos
produtores orgânicos na Feira
do Produtor, a ideia é que eles
contem com um espaço e caracterização diferenciada em breve,
de acordo com o secretário municipal da Agricultura e Pecuária,
André Busa. “É muito importante
que Garibaldi conte com este tipo
de produção, queremos que isso
se desenvolva cada vez mais”, reforça.

Turismo
Empreendimentos ligados à
produção agroecológica e artesanal de Garibaldi viraram uma das
primeiras rotas turísticas em propriedades orgânicas certificadas
do Brasil. Há quase dois anos,
a Via Orgânica oferece turismo
rural, restaurante, vinhos e espumantes alternativos, cooperativa,
comércio, hospedagem e indústria, todos dentro da temática do
alimento aliado à saúde, à sustentabilidade ambiental, social e
cultural.
Foto: Divulgação

Lucia e Tranquilo Debiasi produzem frutas e legumes há 22 anos
na comunidade de São Luiz do Araripe

As pequenas
coisas!

Diego Cettolin

diegocettolin@hotmail.com

Pequenas coisas têm muito valor! Cumprimentar a moça da
faxina dando um sorriso pela manhã e ela retribuir de forma sincera, nos energiza. Receber uma mensagem ou uma ligação do nada,
no meio da manhã ou no meio da tarde de quem mexe com nosso
coração, sem dúvidas, nos faz ir do Japão ao México em 20 segundos se contarmos as batidas do coração. Poder abraçar nossos
avós, e ter momentos especiais, como quando sua avó vai até o
quarto e pega aquela barra de chocolate que ela guarda e diz: tome
meu neto, é para você! Faz ou não, cair uma lágrima?
Ter uma família que não é perfeita, porque nenhuma é, onde
as pessoas se respeitam e se aceitam como são, não é uma benção?
Chegar numa roda de amigos (as) e ouvir o pessoal dizer “até que
enfim, não é a mesma coisa sem você”, não faz nos sentirmos especiais? Chegar em casa e seu bichinho, fiel e companheiro, nos
reconhecer e abanar o rabo, ronronar ou, simplesmente, não querer sair de perto, não aumenta nossa alegria?
Eu poderia citar mais exemplos, mas fico nesses. Para tudo
isso, não é necessário ser hipócrita, egocêntrico, egoísta, mesquinho, ou fazer de tudo para alcançar seus objetivos, pisar nos outros,
fofocar e etc. O prazer é grátis e o universo tem sobrando para
todo mundo e não é difícil encontrar, o difícil é querer abrir os
olhos e acreditar que realmente podemos ser pessoas melhores.
Primeiramente, para nós mesmos e depois para as pessoas, porque
para ser bom para o outro temos que ser bons para nós mesmos.
As pequenas coisas para mim são as melhores.
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Feira do Livro estende programação
para contemplar comunidade em 2018
A Feira do Livro deste ano
deseja integrar ainda mais a comunidade garibaldense. O público poderá conferir a programação
noturna e prestigiar os talentos
locais. Os estandes ficarão abertos
até 22h. Com o tema do evento
“Quadrinhos e a leitura”, a Feira

do Livro de Garibaldi ocorrerá de
2 a 6 de outubro. Todas as atividades são gratuitas.
Durante o dia, a programação é voltada ao público escolar.
Teatros, bate-papos e diversas
apresentações artísticas e culturais
estarão junto aos estandes de li-

vros dispostos na Praça Loureiro
da Silva. À noite, talentos culturais
locais podem ser prestigiados. No
primeiro dia da Feira, o público
poderá participar da oficina de
HQ’s, com o professor e chargista
Rafael Martins e prestigiar a apresentação do Coral Show Canarinhos. As atrações seguem durante
toda a semana com o Quinteto de
Saxofones da Escola da Orquestra
Municipal de Garibaldi, o Show
Raul Cover Filosófico – Giovanni
Mattiello e Banda e a Orquestra
Jovem de Garibaldi.

Um dos destaques da programação é a presença do patrono, o
agrônomo, publicitário e cartunista Alexandre Beck, em vários momentos na Praça e também nas
escolas. Com quase um milhão de
seguidores no Facebook, o personagem Armandinho, criado por
Alexandre, é um menino inteligente, bem-humorado e que, por
meio de uma linguagem simples,
provoca diversas reflexões. O garoto de cabelo azul e língua afiada
foi arrecadando fãs, e, depois de
ganhar a internet, tem suas tiradas

irônicas e sagazes estampadas em
nove livros.
Para o secretário de Turismo
e Cultura, Paulo Salvi, a programação foi pensada para envolver a
comunidade e proporcionar momentos culturais e agradáveis na
semana da Feira do Livro. “Queremos que todos os garibaldenses
se sintam convidados a integrar
a Feira e aproveitar a programação, prestigiar os talentos locais e
incentivar o hábito da leitura, tão
importante no desenvolvimento
humano”, reforça.
Foto: Alexandra Ungaratto

Programação durante o dia é voltada ao público escolar

