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março, mês das mulheres

Uma boa
fantasia

rende muitos
carnavais

INÚmeras suÍTes
Para VoCê aProVeITar

ao mÁXImo!

Safra
da uva
chegando 
ao fim
Segundo dados da Emater, os 
agricultores da região devem 
colher aproximadamente 635 mil 
toneladas até o fim da safra 2019, 
em março - cerca de 20% menos  
que em 2018. Página 3

Embrapa lança cultivares de uvas
Página 5
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E A 
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA
CHEGA AO
CONGRESSO...

No dia 20 de fevereiro, o 
presidente Bolsonaro apresentou 
pessoalmente no Congresso Na-
cional a proposta da reforma da 
previdência, que atinge os traba-
lhadores filiados ao Regime Geral 
da Previdência Social (INSS) e 
também os servidores públicos, 
em sua grande maioria filiados a 
regimes próprios de previdência. 
Os militares não foram contem-
plados na proposta inicial, mas 
houve o anúncio de que uma 
proposta de reforma exclusiva 
para a classe será apresentada 
em breve.

Pode-se dizer que os prin-
cipais pontos da reforma são o 
aumento da carência para a 
concessão dos benefícios previ-
denciários, a instituição de idade 
mínima, novas alíquotas de con-
tribuição, a criação de um siste-
ma de capitalização e também 
a forma de cálculo dos benefí-
cios.

Hoje, o tempo mínimo de 
contribuição é de 15 anos. A pro-
posta aumenta para 20. Há tam-
bém a instituição de uma idade 
mínima para a aposentadoria: 
65 anos para homens e 62 anos 
para as mulheres, sendo que o 
aumento será gradual, com um 
período de transição de 12 anos. 
A aposentadoria por tempo de 
contribuição, como existe atual-
mente, será eliminada. 

Para os segurados especiais, 
a idade mínima será de 60 anos, 
tanto para homens quanto para 
mulheres, com carência mínima 
de 20 anos. Também foi cria-
do um valor mínimo anual para 
contribuição, de R$ 600,00, que 
continua sendo de 1,7% sobre a 
comercialização bruta. Somente 
com o pagamento do valor míni-
mo será possível computar o ano 
para fins de carência. 

Os professores também terão 

regras diferenciadas, com idade 
mínima de 60 anos para ambos 
os sexos e 30 anos de tempo de 
contribuição. Policiais civis, fede-
rais e agentes penitenciários de-
verão atingir idade mínima de 55 
anos, independente do sexo e 30 
anos de tempo de contribuição 
para homens e 25 anos de tempo 
de contribuição para mulheres.

Quanto às alíquotas, a pro-
posta traz a ideia de contribui-
ções mais altas para salários 
maiores. Os valores partiriam de 
7,5% para quem ganha o míni-
mo e evoluiriam, em uma tabela 
progressiva, até chegar aos 22%. 
Já o sistema de capitalização, 
obrigatório para os novos filiados 
e opcional para quem já está no 
sistema, traz a ideia de criar uma 
espécie de poupança, onde o 
dinheiro da contribuição dos tra-
balhadores é investido individual-
mente, uma ruptura com o siste-
ma atual da repartição. 

No tocante ao cálculo do 
valor dos benefícios, a nova sis-
temática prevê que o valor da 
aposentadoria será de 60% da 
média salarial somado a 2% por 
ano de contribuição que exce-
der os 20 anos obrigatórios. 

Vale repisar que o texto ini-
cial será debatido no Congresso, 
recebendo, possivelmente, mui-
tas emendas, a exemplo do que 
ocorreu com a MP 871/2019,  que 
altera as regras de concessão de 
benefícios previdenciários e cria 
programas para coibir fraudes, 
que recebeu 577 emendas. 

As novas regras não serão 
aplicadas para quem já recebe 
benefícios ou já cumpriu todos 
os requisitos para tanto. Nesses 
casos, ainda, é imprescindível 
uma análise pormenorizada se 
a nova regra não é mais vanta-
josa, o que demanda estudos e 
cálculos.

Wine Pool Casacurta
Carnaval na piscina em Garibaldi 
O Wine Pool Casacurta é uma festa descontraí-

da em Garibaldi para comemorar o Carnaval na pis-
cina. O evento acontece no domingo, 03 de março, 
das 14h às 19.  É aberta ao público com degustação 
de espumantes e vinhos de 9 vinícolas da região, 
música e comidinhas finger food da Hostaria Casa-
curta. Vinícolas participantes: Ponto Nero/Domno, 
Don Guerino, Courmayer, Don Laurindo, Lidio 
Carraro, Cooperativa Vinícola Garibaldi, Pizzato, 
Bertolini e Dal Pizzol. 

Ingressos: R$ 70 – ingressos antecipados estão 
sendo vendidos por R$ 60 no  Hotel Casacurta e 
no link do evento na Fanpage do Hotel. Inclui taça, 
bebidas (vinho, espumante e água), comidinhas e 
acesso à piscina do hotel. Hóspedes do hotel, du-
rante o Carnaval, tem entrada livre.

Carnavale  Wine Garden  Miolo
Vale dos Vinhedos 
O Wine Garden nos jardins da vinícola Miolo 

promove a terceira edição do Carnavale. Entre os 
dias 1º e 5 de Março, das 11h da manhã à meia-
noite vai rolar espumante e drinks, boa música boa 
e muitas comidinha. E ainda: exposição de artes, 
feirinha autoral criativa, espaço kids, shows e muito 
mais! A entrada é franca! *exceto espaço kids e não 
precisa de reservas! 

Vindima 2019 Pinto Bandeira  
Os espumantes de Pinto Bandeira se reu-

niram em uma festa especial da Vindima que vai 
rolar no dia 2 de março, sábado, das 15h30min ás 
19h30min.  A venda de ingressos é limitada.

Onde: Centro Tecnológico da Aurora (Linha 
28, 1150 Zona Rural, Pinto Bandeira) 

Quanto: R$100 - Inclui: Taça de cristal + músi-
ca ao vivo + espumantes da região + suco de uva + 
água + tradicional porchetta + sobremesa do Chef.

Para adquirir ou mais informações: 54 99993 
0009.

Burger & Beer  -  Valle Rústico 
Quando: 05/03/19, das 12:00 às 20:00
Onde: jardim do Valle Rustico (Linha Marcílio 

Dias, 15 da Graciema – Vale dos Vinhedos)
Atrações confirmadas: Bloco do Bepi, Lelo 

Valduga, Banda Louder e Partido de Primeira to-
cando um bom samba de raiz e as marchinhas que 
marcaram época.

Agenda Serra Gaúcha

CARNAVAL

Para beber: 8 torneiras comandadas pelo Basili-
co | Suco FitUp | espumantes Garibaldi | Spritz | 
Água por conta da casa.

Para comer: Burger tradicional, Burger vegeta-
riano e sonho com doce de leite.

Ingressos: R$ 30 antecipado (inclui entrada + 1 
copo + 1 chopp Pilsen); R$ 40 na hora (inclui entra-
da + 1 copo.

Saiba mais em  www.facebook.com/vallerustico.

Piquenique nos Jardins do
Castelo da Cave de Pedra
A Vinícola Cave de Pedra, além de visitas e 

degustações guiadas, oferece um piquenique no jar-
dim. O valor inclui toalha xadrez, tábua de petiscos, 
almofadas e um vinho. 

Quando: Todos os dias, das 10h às 15h.
Onde: Cave de Pedra (Linha Leopoldina, 315), 

no Vale dos Vinhedos.
Reservas e informações: pelo email cavedepe-

dra@cavedepedra.com.br.

Carnarock no Monã em Canela
Uma festa que une natureza, gastronomia e mú-

sica no Carnaval em Canela. Dia 2/03 tem feijoadi-
nha e leitão assado e samba. Dia 3/03 Monã Brasa e 
Blues especial Carnaval. Dia 04/03 Festival do Cor-
deiro. Dia 05/03, pic nic com produtos coloniais.

Baladinha no Magnólia de Canela
Também em Canela, uma festa à noite com o 

Cagê Lisboa. Vai ser no dia 4 de março, no restau-
rante charmoso Magnolia em Canela. E anote: dia 
10 de março vai ter brunch.

Foto: Divulgação
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Safra da uva deve encerrar nos próximos dias

Foto: Marlove Perin

Granizo destruiu parreirais em outubro passado. Colheita está chegando ao final e será menor em 2019

A colheita da uva na Serra 
Gaúcha deve ser finalizada nas 
próximas semanas. Na proprie-
dade do agricultor Ildo Perin, na 
Linha Alcântara, a colheita da fru-
ta encerrou no último final de se-
mana. Em Monte Belo do Sul, ele 
cultiva nove hectares de parreirais 
das mais diversas variedades. A 
previsão  da colheita rendeu mais 
que o esperado em virtude das 
condições climáticas, ele  se diz 
satisfeito quanto à safra deste ano.

“Como tivemos um inverno 
rigoroso, a brotação foi bastante 
uniforme nos vinhedos, porém, 
no início de janeiro houve vários 
dias de chuva que prejudicaram as 
variedades precoces. Mesmo as-
sim, a qualidade da safra foi boa, 
embora não como no ano pas-
sado” analisa Margô, que ajudar 
a tocar a propriedade na família 
Perin. Na colheita das variedades 
intermediárias, houve uma peque-
na melhora. Margô explica que o 
tempo mudou um pouco e teve 
um período ensolarado, o que 
melhorou o grau da uva.

No geral, a safra no Rio Gran-
de do Sul vai ser menor este ano. 
Por conta de uma chuva de grani-
zo que destruiu parte das parrei-
ras em outubro do ano passado, 
segundo a Emater, os agricultores 
da região devem colher aproxi-
madamente 635 mil toneladas 
até o fim da safra 2019, em mar-
ço – cerca de 20% menos que em 
2018. As cidades de Nova Roma 
do Sul e Nova Pádua foram as 
mais atingidas. Alguns viticultores 
perderam cerca de 90% do que 
tinha produzido. Mesmo com 
uma produção menor, a safra da 
uva deve injetar quase R$ 700 mi-
lhões na economia da região da 
Serra Gaúcha.

Segue entrevista feita em 
conjunto com os  pesquisadores 
da Embrapa Uva e Vinho,  Ma-
ria Emília Borges Alves, Lucas 
Garrido, Fábio Cavalcanti, Mau-
ro Zanus, com apoio do técnico 
Adriel Marconatto:

Está ocorrendo uma 
das piores safras para o 
setor vinícola como gra-
nizo e excesso de chuvas, 
gostaria que o pesquisador 
falasse um pouco deste 
fenômeno, se tem alguma 
explicação, se é causado 
por algum fenômeno?

As chuvas, considerando o 
volume, estão dentro do normal. 
Já, considerando a frequência, 
está acima do normal. A umida-
de elevada durante muitos dias 
seguidos no período de colheita 
pode contribuir para a ocorrência 
de doenças fúngicas, alteração da 
qualidade do fruto e, sobretudo, 
prejudicar as operações de colhei-
ta.

Estas ocorrências podem ser 

atribuídas ao fenômeno El Niño 
e ao registro de temperaturas 
elevadas das águas do Atlântico 
Subtropical (anomalia positiva) 
entre a costa da Argentina e o 
Rio Grande do Sul que, também, 
contribui com aumento da con-
centração de umidade no estado e 
temperaturas máximas acima das 
normais. Esta safra não pode ser 
considerada tão ruim assim pois 
ainda está em curso e, a depender 
das condições de fevereiro, pode-
remos ter boa qualidade das uvas 
de maturação intermediária e/ou 
tardia, como a Isabel, Moscato 
Branco e Cabernet Sauvignon. As 
fortes chuvas de janeiro impacta-
ram muito as condições das varie-
dades precoces, como a Chardon-
nay e Pinot Noir- e de maneira 
muito forte na Metade Sul do Rio 
Grande do Sul.

Sobre as horas de frio, 
quantas foram em 2018? Se 
foram suficientes?

Em Bento Gonçalves o nú-
mero acumulado de horas de 

frio abaixo de 7,2 ºC foi de 389 
horas entre abril e setembro de 
2018. Esse acumulado é consi-
derado suficiente para a maioria 
das variedades de uva. Dessa for-
ma o inverno de 2018 pode ser 
considerado normal sob o ponto 
de vista das temperaturas, garan-
tindo boa brotação e potencial 
produtivo das plantas. A redução 
da quantidade de uvas nesta safra 
deve-se, principalmente, aos even-
tos de granizo no final de outubro, 
que ocorreram em diversas áreas 
da região.

O que o excesso de 
umidade causou e qual a 
orientação a ser dada para 
os produtores?

Apesar de já termos viven-
ciado anos mais complicados que 
este, a primavera desta safra foi 
relativamente chuvosa e fez com 
que as plantas desenvolvessem 
bastante vigor e forte brotação. 
Nessas condições, o desenvolvi-
mento do míldio (‘mufa’) foram 
favoráveis, demandando maior 
número de tratamentos fitossani-
tários. Chuvas frequentes durante 
a fase de maturação das uvas fa-
vorece uma incidência maior de 
fungos causadores de podridões 
do cacho.

Doenças como a po-
dridão-cinzenta e a podri-
dão-da-uva-madura são 
comuns nos vinhedos na 
fase de pré-colheita. O que 
fazer?

Os produtores devem con-
tinuar as pulverizações com fun-
gicidas, respeitando o período 
de carência e ou a utilização de 
produtos biológicos registrados. 
Caso o produtor não tenha reali-

zado algumas práticas importan-
tes anteriores, como a eliminação 
dos cachinhos mumificados da 
safra anterior, antes da poda das 
videiras, a aplicação de fungicidas 
específicos para controle de po-
dridões durante a floração, grão
-ervilha e fechamento do cacho, 
o controle será mais difícil nessa 
fase final. Também tem sido fre-
quente a incidência de secamen-
to de bagas de uva resultante do 
dessecamento da ráquis devido a 
deficiência de magnésio e o alto 
teor de potássio dos solos.

Findada a safra, o que é 
aconselhado a ser feito?

Após a colheita é importante 
continuar controlando as doen-
ças das folhas, para que os ramos 
possam amadurecer e acumular 
as reservas nutricionais para o 
ciclo vegetativo seguinte e retirar 
do vinhedo todos os cachinhos 
apodrecidos que permaneceram 
na planta, queimando ou enter-
rando.

Na propriedade do agricultor Ildo Perin a colheita finalizou no último final 
de semana

Janeiro 
mais quente 
em 43 anos

Segundo análise da Em-
brapa Uva e Vinho, o mês 
de janeiro foi o mais quente 
dos últimos 43 anos em Ben-
to Gonçalves. Ou seja, desde 
1976 não fazia tanto calor nes-
te período do ano. Somadas a 
isso, as chuvas excessivas preju-
dicaram o desenvolvimento da 
uva. A Embrapa avalia que está 
sendo necessário produtores 
utilizarem tecnologia de forma 
mais assertiva para reduzir os 
danos ocasionados pelo clima.
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A decisão de construir uma casa 
em Monte Belo do Sul surgiu num pis-
car de olhos. Foi como amor à primei-
ra vista. Eu e minha esposa frequenta-
mos o Vale dos Vinhedos na condição 
de turistas há bastante tempo e, nos 
últimos anos, a ideia de termos casa 
na região tornou-se óbvia.

Em 2016, seguindo indicação do 
pessoal do Hotel Vila Michelon, fomos 
visitar um loteamento novo em Monte 
Belo do Sul – cidade que não conhe-
cíamos. Diego Brunoni, um dos sócios 
fundadores da Alsus Urbanizado-
ra, nos mostrou o empreendimento, 
àquela altura ainda sem calçamento. 
Mesmo assim nos encantamos e logo 
compreendemos porque o nome Vis-
ta dos Vales. Diante de nós, até onde 
a vista alcançava, um oceano verde 
de parreirais, matas nativas e montes 
pontilhados por poucas casas sob um 
céu generoso, digno dos melhores 
pintores. Comprar terreno e iniciar o 
projeto da casa veio logo a seguir e 
de modo natural. Mas o que mais nos 
seduziu em Monte Belo do Sul não foi 

Começa a operar em breve a nova 
unidade da Vinícola Campestre em Va-
caria, nos Campos de Cima da Serra, 
um projeto de R$ 30 milhões e que 
levou seis anos para ser concretizado. 
Nos 84 hectares do local, são plantadas 
uvas e oliveiras há três anos. 

A inauguração está marcada para 
16 de março, mês em que começa a 
produção. Já a visitação será aberta ao 
público em junho. A Vinícola Campes-
tre vende atualmente 27 milhões de gar-
rafas de vinhos de mesa por ano.

A nova unidade vai produzir 170 
mil garrafas de vinho por dia. Os mer-
cados fortes da Campestre no país são 
de “São Paulo para cima”, diz o dire-
tor-presidente João Carlos Zanotto. 

Luís Dill
Escritor e Jornalista

IMPRESSÕES DE UM
FORASTEIRO

Foto: Leonardo Brasiliense

a paisagem ou a belíssima Igreja Ma-
triz. Foi o povo.

Em 2018, com as visitas frequentes 
à obra, pudemos conhecer um pou-
co dos habitantes e tivemos a certeza 
de que havíamos feito a escolha cer-
ta. As pessoas sempre foram calorosas 
e receptivas conosco, nos acolheram 
como se fizéssemos parte de suas fa-
mílias. Encontramos sorrisos, boa con-
versa, carinho e uma gente extrema-
mente trabalhadora.

Passar o mês de janeiro e parte de 
fevereiro deste ano em Monte Belo do 
Sul foi uma experiência deliciosa para 
um casal de Porto Alegre acostuma-
do a tirar férias em lugares distantes. 
Ficamos com vontade de descobrir 
todas as belezas naturais do município 
e, sobretudo, conhecer mais os mon-
te-belenses, mas sem pressa, como se 
deve apreciar um bom vinho.

Pois é, nem bem chegamos e já 
começamos a projetar a mudança 
definitiva para Monte Belo do Sul, 
onde a uva e o sonho se unem na for-
ma de amizade e afeto.

RS terá nova vinícola com museu do 
vinho e investimento de R$ 30 milhões

No entanto, a empresa quer voltar a 
vender bastante também para o Rio 
Grande do Sul.

“Ampliaremos a produção de vi-
nho de mesa e de sucos para cerca de 
30 milhões de garrafas. A nova uni-
dade também contará com espaços 
para eventos, lojas, restaurante e um 
museu do vinho”, explica o diretor. 
As máquinas foram importadas da 
França e da Itália. O atual quadro de 
116 funcionários será ampliado para 
135 trabalhadores. Além de abrigar 
a nova unidade industrial de proces-
samento e engarrafamento, a vinícola 
investiu na produção própria de dez 
variedades de uvas em uma área plan-
tada de 25 hectares.

Vista aérea da nova unidade da Vinícola Campestre

Foto: Divulgação Vinícola Campestre
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Mudas de
caqui e videiras

Délcio E. Postay
51 3445 1103 | 51 99698 6101

54 99658 2940
viveiropostay@gmail.com

Estrada Morro das Batatas, 1230 - Alto Feliz/RS

É uma uva branca, resistente às podridões de cacho, pois 
eles não são compactos. O vinho elaborado com a BRS Bibiana 
remete àqueles  obtidos a partir de uvas europeias; o nível de 
açúcar, na maturação, é alto, em torno de 21 ºBrix, com acidez 
em torno de 100 a 120 mEq/litro. A nova cultivar se adapta me-
lhor ao clima subtropical úmido da região da Serra Gaúcha, tem 
alta produtividade e demanda menos tratamentos fitossanitários 
em função da resistência genética e dos cachos soltos.

Para o Chefe Geral da Embrapa Uva e Vinho, Mauro Zanus, 
a BRS Bibiana “é a matéria-prima mais adaptada às condições de 
solo e clima da Serra Gaúcha para a elaboração de um vinho 
branco com todas as características de um vinho fino”.

O engenheiro agrônomo da Cooperativa Vinícola São João, 
Paulo Adolfo Tesser, acredita que a BRS Bibiana é uma varieda-
de com qualidade superior às uvas viníferas da região: “O mais 
importante é o aroma dela, parecido com o das uvas viníferas, 
tipo Sauvignon Blanc e Chardonnay. Também é uma uva mais 
fácil de produzir e resistente às podridões de cacho e outras do-
enças, o que é bastante importante nessa região, que é chuvosa”.

Thompson Benhur Didoné, extensionista da Emater/RS 
Ascar não conhecia a nova cultivar de vinho branco: “só a re-
dução na aplicação de defensivos, devido a resistência às podri-
dões, já é um ganho para o produtor em termos de redução de 
custo de produção e também em termos ambientais”.

Flávio Zílio, enólogo da Cooperativa Aurora, comenta sobre 
o vinho da BRS Bibiana: “avaliem essas variedades com carinho, 
porque são originárias de muito trabalho e têm provado sua qua-
lidade. Precisamos respeitá-las e divulgá-las pelo Brasil, para que 
possamos tomar vinhos cada vez mais saudáveis e de qualidade”.

Embrapa lança cultivares de uvas
produtivas e adaptadas ao Sul do país
Cultivares BRS Melodia e BRS Bibiana foram apresentadas a viticultores, técnicos e lideranças do setor na Serra Gaúcha

A Embrapa Uva e Vinho 
lançou, na primeira quinzena de 
fevereiro, duas novas cultivares de 
uva: a BRS Melodia, uva rosada 
de mesa sem sementes, crocante, 
com gosto de frutas vermelhas e 
muito doce, e a BRS Bibiana, uva 
para elaboração de vinho branco, 
com alto grau de açúcar, resisten-
te a doenças e alta produtividade, 
chegando a 25 toneladas por hec-
tare. Ambas cultivares são adapta-
das ao clima temperado do Sul do 
país e demandam menor quanti-

É uma cultivar de uva híbrida, 
com boa tolerância às doenças da 
videira, principalmente ao míldio 
e ao oídio. Foi criada especifica-
mente para consumo in natura, 
com destaque para sua cor rosada 
bastante intensa e ao sabor tutti-
frutti. Quanto à textura, é uma uva 
crocante e de casca fina, tornan-
do-a uma uva fácil de mastigar. A 
BRS Melodia se adaptou muito 
bem à Serra Gaúcha sob cobertu-
ra plástica, região onde esse tipo 
de cultivo tem aumentado.

O produtor de uvas de mesa 

dade de insumos para o controle 
de doenças quando comparadas 
a outras cultivares com a mesma 
finalidade. Além dessas duas no-
vidades, a Embrapa apresentou as 
recomendações de cultivo na Ser-
ra Gaúcha das cultivares de uva 
de mesa sem sementes BRS Isis e 
BRS Vitória, que foram desenvol-
vidas inicialmente para produção 
em regiões de clima tropical, com 
destaque para o Vale do São Fran-
cisco (Pernambuco e Bahia). Na 
Serra Gaúcha, a principal reco-

mendação para as três cultivares 
de mesa, BRS Isis, BRS Vitória e 
BRS Melodia, é o cultivo sob co-
bertura plástica.

Para Mauro Zanus, Chefe 
Geral da Embrapa Uva e Vinho, 
“esses dois lançamentos da Em-
brapa estão associados ao estágio 
de amadurecimento do Programa 
de Melhoramento Genético da 
Empresa, que foi constituído há 
muitos anos com o Banco Ati-
vo de Germoplasma . Hoje nós 
temos uma coleção de trabalho 

com as melhores seleções e cul-
tivares que fornecem material 
para os cruzamentos, atribuindo 
características interessantes, por 
exemplo, a resistência às doenças, 
características do cacho, cor, aro-
ma e sabor das uvas. Dessa forma, 
conseguimos oferecer de forma 
permanente novas cultivares para 
atender as demandas do setor”.

Aproximadamente 120 pes-
soas, entre viticultores, técnicos e 
lideranças do setor estiveram pre-
sentes no evento de lançamento 

da BRS Melodia e apresentação 
do manejo para a Serra Gaúcha da 
BRS Vitória e BRS Isis, quando 
puderam conhecer os resultados 
das pesquisas desenvolvidas pela 
Embrapa em Bento Gonçalves. 
Umberto Camargo, pesquisador 
aposentado da Embrapa e respon-
sável pela criação do Programa de 
Melhoramento Genético Uvas do 
Brasil, destacou a importância de 
divulgar para os produtores, junto 
com os lançamentos, as recomen-
dações de cultivo.

BRS Melodia

BRS Bibiana

Foto: Patrícia Ritschel

de Alto Feliz, Jair Fernando Frei-
berger, gostou dos lançamentos: 
“são uvas muito bonitas, vistosas, 
as quais acredito que futuramente 
terão um grande potencial para 
atingir grandes mercados tam-
bém”. Produtores de outras regi-
ões também se interessaram pela 
nova cultivar, como Sergio Eiti 
Iida de Pirapora, Minas Gerais. 
Lá, a família cultiva 130 hectares 
de uva Niágara, além de uma pe-
quena, e crescente, área de BRS 
Isis e BRS Vitória. “Ficamos bas-
tante interessados na ‘BRS Me-

lodia’ e, pelo o que degustamos, 
com certeza essa uva saborosa 
tem um grande potencial de acei-
tação no mercado”, afirmou Iida.

Vilmar Capellaro, atual Pre-
feito de Lagoa Grande, Pernam-
buco, produz as cultivares da 
Embrapa BRS Vitória, BRS Isis, 
BRS Núbia e BRS Clara, numa 
área de 110 hectares e vê na sua 
região, que tem em torno de 1500 
produtores assentados pelo Incra 
às margens do Rio São Francisco, 
um grande potencial para a viticul-
tura de mesa.

Foto: Marlove Perin

BRS Bibiana

BRS Melodia
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Programa Aprendiz Cooperativo do Campo
tem mais uma etapa na Cooperativa Aurora

ou QuITe em Três ParCelas:
29 de março, 30 de aBrIl e 31 de maIo

Os boletos para pagamento estão disponíveis 
na agência lotérica de Monte Belo do Sul. 
O pagamento pode ser efetuado em lotérica, 
no Sicredi ou Bradesco.

PaGameNTo em 
duas ParCelas:
29 de março e
30 de aBrIl

Os boletos para pagamento 
estão disponíveis na agência 
lotérica de Monte Belo do Sul. 
O pagamento pode ser 
efetuado em lotérica, no 
Sicredi ou Bradesco.

Começou em 18 de feverei-
ro  a segunda turma do Programa 
“Aprendiz Cooperativo do Cam-
po”. Criado pelo Sescoop - Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo, o programa 

Uma homenagem do MERCADO PANIZZI 
a todas as mulheres que nos dão exemplos de

força, amor e determinação todos os dias.

Dia Internacional daMulher
8 de Março

Sagrada Família, 290, Centro
Monte Belo do Sul | 54 3457 1024

propõe aulas práticas e teóricas, 
ministradas em ambientes diver-
sificados de produção, como pro-
priedades-modelo, laboratórios, 
dias de campo, feiras e vivências 
na propriedade da família através 

de estudos dirigidos. 
Em agosto de 2017 iniciava a 

primeira turma de jovens da Au-
rora nesse programa. O objetivo 
da Aurora é estimular nos jovens 
das 1.100 famílias associadas o 
interesse em dar continuidade ao 
trabalho no campo e, ao mesmo 
tempo, proporcionar a eles mais 
conhecimento e capacitação para 
esse trabalho nos próximos anos. 
“Nossa cooperativa é a pura ex-
pressão da agricultura familiar e 
não podemos deixar que morra 
essa forma tão genuína de produ-
ção”, destaca Itacir Pedro Pozza, 
presidente do Conselho de Admi-
nistração da Cooperativa Vinícola 
Aurora. “Seguimos nos empe-
nhando para que nossos jovens 
se identifiquem com a atividade 
de vitivinicultura e com o traba-
lho cooperado, visando não só o 
futuro de nossa Cooperativa, mas 
também o futuro dessa atividade 
no Brasil”, conclui Pozza.

“Aprendiz Cooperativo do 
Campo” qualifica jovens para a 
gestão eficiente de propriedades 

rurais, preparando-os para terem 
êxito nas atividades agropecuá-
rias. Estimular a permanência 
dos jovens nas atividades do cam-
po, proporcionar às cooperativas 
agropecuárias o incremento do 

quadro social, promover a su-
cessão familiar profissionalizada, 
empreendedorismo cooperativo 
e profissionalizar a gestão de pe-
quenas e médias propriedades ru-
rais são os objetivos do programa.

Segunda turma do programa “Aprendiz Cooperativo do Campo”

Foto: Divulgação Aurora

O  município de Monte Belo 
do Sul foi contemplado com um 
caminhão para atender as deman-
das do interior. O caminhão é 
oriundo de uma parceria com o 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, via emenda 
parlamentar do Deputado Fede-
ral Giovani Feltes.

Reforço na
frota para 
atender interior

Foto: Divulgação



Sicredi Serrana cresce cerca de 20%
e ultrapassa os 105 mil associados
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Cooperativa de crédito divulgou resultados positivos referentes ao exercicio de 2018

A história que a Sicredi Ser-
rana começou a escrever mais de 
três décadas atrás teve, em 2018, 
um de seus capítulos mais memo-
ráveis, especialmente no que diz 
respeito à conquista de resultados: 
a cooperativa financeira de crédi-
to, sediada em Carlos Barbosa, 
cresceu 19,36% em resultado (no 
comparativo com o ano anterior). 
Também foi o período que con-
tabilizou recorde de novos asso-
ciados em um único ano – foram 
12 mil sócios recebendo as boas 
vindas, permitindo ultrapassar a 
marca de 105 mil associados. Es-
ses e outros números estão com-
pilados no Relatório Anual 2018, 
lançado no dia 19 de fevereiro e 
que, agora, começa a ser distribuí-
do nos 23 municípios de sua área 
de atuação.

No levantamento – uma espé-
cie de prestação de contas do tra-
balho consolidado – é possível ve-
rificar que os resultados da Sicredi 
Serrana atingiram R$ 61,3 mi-
lhões – R$ 10 milhões a mais do 
que em 2017. Esse acréscimo, na 
casa dos 20%, vem acompanhado 
de outras marcas que ratificam o 
ano histórico da cooperativa.

Em 2018, a Sicredi Serrana 

l A Sicredi Serrana atua em 23 municípios localizados na Serra e 
no Vale do Caí: Barão, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Bom 
Princípio, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Va-
rela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Monte Belo do Sul, 
Nova Pádua, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza, 
São Marcos, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vende-
lino, Tupandi, Veranópolis e Vila Flores
l Nessas cidades, possui 31 agências físicas
l Ao todo, tem 105.381 associados
l A cooperativa tem R$ 1,32 bilhão de crédito
l A Sicredi Serrana é o principal repassador de crédito rural e co-
mercial na região
l A Sicredi Serrana tem 422 colaboradores

tornou-se a principal instituição 
financeira de crédito comercial e 
de crédito para o agronegócio em 
sua região de atuação – significa 
que, do total dos R$ 600 milhões 
em empréstimos disponibilizados 
pelos bancos, 46% foi concedido 
pela Sicredi Serrana. Esse setor 
é tão importante que, em 2018, 
uma agência exclusiva para o aten-
dimento do agronegócio e da agri-
cultura familiar, a Agência Agro, 
foi aberta em Farroupilha. Ainda, 
a Sicredi Serrana obteve, no ano 
passado, um crescimento de 59% 
na carteira de crédito comercial, o 
que a posiciona como a principal 
instituição financeira também nes-
se segmento.

Atuação comunitária
Fortalecer as comunidades 

onde está presente é uma marca 
não só da Sicredi Serrana como 
do cooperativismo. Assim, os va-
lores captados na região acabam 
sendo reinvestidos aqui, diferen-
temente de outras instituições 
financeiras, que acabam tendo 
seus depósitos financiando cré-
dito em grandes centros urbanos 
país afora. A riqueza fica na pró-
pria comunidade, impulsionando 

um círculo virtuoso de desenvol-
vimento regional. Isso significa 
financiar projetos educacionais e 
culturais em escolas e associações, 
como ocorreu em 2018, através 
da primeira edição do Fundo So-
cial. Com 1% das sobras destina-
das para tal fim, a Sicredi Serrana 
investiu mais de meio milhão de 
reais em 129 iniciativas.

Essa função de educar, for-

mar e informar, um dos princí-
pios do cooperativismo, também 
foi cumprida com o subsídio de 
até 80% da formação do associa-
do, além do programa educacio-
nal “A União faz a Vida”, presen-
te em 12 municípios, onde 500 
educadores estimulam uma nova 
forma de aprendizagem para 3,6 
mil alunos.

Também na linha educacio-

nal, o projeto das Cooperativas 
Escolares estimula o surgimento 
de novos empreendedores e de 
valores como cidadania. Presente 
em sete escolas de cinco muní-
cipios, o projeto trabalha com a 
criação de cooperativas a partir 
de um objeto de aprendizagem. 
Assim, alunos aprendem, por 
exemplo, assuntos como custos 
de produção e margem de lucro.

Equipe de colaboradores da Sicredi Serrana

Foto: Carlos Ferrari

Diretor Executivo Odair Dalagasperina, Presidente Marcos Balbinot e 
Gerente de Comunicação e Marketing, Cesar Possamai

Foto: Bárbara Salvatti

Sobre a Sicredi Serrana
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