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Chuva
afeta
colheita
e preço
da uva
Grau de açúcar está baixo devido à umidade das
três primeiras semanas do ano e podridão tem
atingido algumas variedades de uva. Página 3
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Celebrando
a Vindima
na Serra
A celebração da
colheita na Serra
Gaúcha significa
comer e beber muito
bem. A época da
Vindima é repleta de
eventos em vinícolas
e hotéis e segue até
meados de março.
Para aproveitar ao
máximo o que a Serra
tem a oferecer, o
Gazeta News listou
algumas opções.
Páginas 4 e 5
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Jantar dançante em honra a São Brás
e São Cristóvão, em Monte Belo do Sul

TEREMOS A
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA?

Programação da Festa de São Brás e São Cristóvão inicia no dia 29 de
janeiro, com tradicional tríduo na Igreja Matriz
Foto: Divulgação

Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584

A tão anunciada reforma da Previdência parece
cada dia mais próxima. O
Estadão repercutiu, no início da semana, a notícia
de que a equipe econômica do governo Bolsonaro
já está prestes a apresentar uma proposta concreta
nesse sentido. Para tanto, o
secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério
Marinho, já teria realizado
reuniões com especialistas
que vão integrar o conselho
consultivo que será criado
para discutir as mudanças
nas regras de pensão e aposentadoria.
No debate, alguns conselheiros
sugeriram
uma
transição mais curta do que
os 20 anos inicialmente propostos por Michel Temer. A
ideia é que a transição seja
de no mínimo oito anos e de,
no máximo, 14 anos. Outras
medidas paralelas, como a
implantação do sistema de
capitalização, também foram discutidas.
Ao que tudo indica, a estratégia do governo é revelar o conteúdo da emenda
que modificará a proposta
de Temer apenas no plenário da Câmara, marcando a
retomada da tramitação da
Proposta de Emenda Constitucional (PEC), parada oficialmente desde fevereiro
de 2018. O cronograma previsto é que a apresentação
ocorra já na primeira semana de fevereiro.
A expectativa é de que
em 40 dias após sua apre-

sentação a emenda possa
ser votada em primeiro turno
na Câmara, depois de uma
rodada de apresentações
do texto para as bancadas
do Congresso. Também será
necessário apresentar um
requerimento de preferência de votação para que a
emenda seja apreciada no
lugar do relatório que veio
da comissão especial.
A equipe envolvida na
elaboração do texto já começou a procurar integrantes da nova Câmara para
reforçar a importância da
aprovação da reforma. Ainda segundo o periódico,
técnicos atuariais estão rodando os diversos cenários
que estão sendo analisados
pela equipe econômica.
Até agora não há definição
sobre os principais pontos:
idade mínima, regra de transição, os atingidos e o desenho final do regime de capitalização.
Há grande otimismo da
equipe com a possibilidade
de aprovação da proposta
na Câmara e no Senado no
primeiro semestre.
Enquanto isso, a população segue apreensiva. O
momento, todavia, requer
tranquilidade e certamente é o indicado para uma
análise da situação de cada
segurado,
especialmente
daqueles que entendem estar na iminência de cumprir
os requisitos para alcançar
a aposentadoria de acordo
com a legislação atualmente vigente.

No sábado, 2 de fevereiro,
Monte Belo promove a festa em
homenagem a São Brás e a São
Cristóvão. A programação inicia
com o tríduo, nos dias 29, 30 e 31
de janeiro, às 20h, na Igreja Matriz São Francisco de Assis. No
dia festivo, sábado, a programação inicia às 18h30min com missa, seguida de bênção da garganta
e veículos. Após, acontece o jantar dançante na Comunidade de
24 de Maio. O valor do ingresso é
R$ 70,00 por pessoa. A animação
é da banda Musical Integração.
Informações com os festeiros: Cleimar e Neusa Comachio,
Sérgio e Nilva De Mari e Gerson
Echer e Daniela Flamia.
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Chuva afeta colheita e preço da uva
Grau de açúcar está baixo devido à umidade das três primeiras semanas do ano
e podridão tem atingido algumas variedades de uva
Fotos: Divulgação

O teor de açúcar das variedades de uva colhidas neste início
de safra ficou abaixo dos 15 graus
na escala Babo, conforme relata o
agricultor de Monte Belo do Sul,
Diego Balbinot, que cita a BRS
Magna como a mais afetada, com
12 graus. No total, o produtor
cultiva oito hectares de vinhedos
e cultivas as variedades Riesling,
Seibel, Coder, Bordô, Isabel, BRS
Magna, BRS Violeta e Niágara.
“Nós produtores estamos muito
preocupados. Colhi com grau 12,
13 e 14. Em um ano bom, pode
passar de 15, atingindo 16, 17 e
até 18, como eu já lembro de ter
visto”, diz o produtor.
Com isso, o valor que as
cantinas pagam aos produtores é
reduzido em relação à tabela do
preço mínimo, que estabelece
o grau 15 como referência. Diego se diz preocupado porque os
agricultores acabam não sabendo
qual preço que irão receber diante desse quadro.
Essa situação tem ocorrido

por conta da falta de sol e muita
chuva, como ocorreu nas primeiras três semanas de janeiro. Fora
o teor de açúcar mais baixo, outro
problema relatado pelo agricultor
é o de que, com mais umidade, as
uvas ficam mais frágeis e a casca
rompe, fazendo com que a fruta
apodreça.
O pior é que não há o que
fazer em relação ao problema do
teor de açúcar, porque depende
essencialmente do tempo, que
precisa ser seco e com luz do sol.
O agrônomo Ênio Todeschini, da
Emater Serra, explica que não há
uma técnica viável para contornar
a situação. “Poderia ser utilizada a
cobertura plástica, mas isso ficaria
muito caro”, diz.
Com isso, resta esperar que
a partir de agora o tempo fique
mais firme. Na última semana,
mais dias de sol já fizeram com
que a uva colhida tivesse uma
qualidade um pouco melhor, segundo Todeschini. É que, com
mais sol, a parreira transpira mais,

e o açúcar dentro da uva fica mais
concentrado.
Ele acrescenta que, no caso
das uvas Bordô e Niágara, na
maior parte da região da Serra
elas começaram a ser colhidas
justamente nesta última semana.
No geral, na região, as variedades
mais afetadas, segundo ele, foram
Violeta, Concord (ou Francesa,
utilizada para fazer suco), e também Pinot Noir, Chardonnay e
Riesling.

Produtor já colheu 45 mil
quilos de uva

Preço mínimo da uva tem reajuste
de 12% para a safra de 2019
O valor mínimo da uva terá uma aumento na safra de 2019. O menor preço da
fruta industrial será de R$ 1,03. O índice foi apresentado em proposta da Companhia
Nacional de Abastecimento, (CONAB), e aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, (CMN). O mesmo tem vigência para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste. A decisão
foi publicada no Diário Oficial da União e é válido de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2019.
O reajuste é de 12% em relação ao valor da uva nos últimos dois anos, quando
o preço estava fixado em R$ 0,92. O aumento indicado atende a uma demanda dos
viticultores para cobrir a alta nos custos de produção, como combustível, energia e
insumos.

Diego Balbinot colhe a variedade Riesling
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CELEBRANDO A

VINDIMA NA SERRA
Celebrar a colheita na Serra Gaúcha significa comer e beber
muito bem. A época de Vindima é repleta de eventos em
vinícolas e segue até meados de março. Para quem quer
aproveitar ao máximo o que a Serra tem para oferecer, listamos
algumas excelentes opções:
Foto: Divulgação

Cave Geisse
A Cave Geisse, localizada na Linha Jansen,
em Pinto Bandeira, promove o open lounge em
seu jardim com mesinhas e almofadas espalhadas pela grama, num clima descontraído. Como
opção de petiscos, a vinícola oferece tábuas de
frios e empanadas chilenas. Também é possível
agendar o Geisse Experience, um passeio realizado em um veículo tracionado, que passa por cachoeiras e córregos, finalizando com um brinde.
Contato: (54) 3455-7462

Foto: Divulgação

Peterlongo - Tour da Vindima
Vindima no Vale e
Maria Fumaça
Entardecer de Vindima
Localizada na Rota das Cantinas Históricas,
em Faria Lemos, a Vinícola Cristófoli promove o
Entardecer da Vindima. Os visitantes podem acomodar-se em edredons, à sombra dos parreirais,
e apreciar tábuas, pães, geleias, frutas e queijos.
A programação conta com visita à Vinícola e colheita das uvas, passeio de trator até os vinhedos,
pisa das uvas à moda antiga com lanche regional
e vinhos e espumantes. Após, retorno à Vinícola
para jantar harmonizado ao ar livre.
Aos sábados, a partir das 18h, até 4 de março
Valor: R$ 270,00

Programação no Vale dos Vinhedos, com pisa das uvas, o tradicional merendim, lanche típico
italiano com salame, copa, queijos,
pães artesanais, biscoitos, vinho,
suco de uva e água. Após, visita ao
parque cultural Epopeia Italiana e
passeio de Trem Maria Fumaça com
apresentações típicas italianas e
gaúchas.
Contato: www.giordaniturismo.
com.br; e-mail lazer@giordaniturismo.com.br ou telefone (54) 34552788

De 12 de janeiro a 2 de março, a Vinícola Peterlongo, de Garibaldi, promove o Tour da Vindima Peterlongo. Neste período, os visitantes poderão fazer uma visita
guiada diferenciada, além de colher uvas nos parreirais
ao lado do emblemático castelo construído com pedras
basálticas em 1930.
Valor: R$ 30,00 por pessoa. A bebida é a parte.
Contato: (54) 9 8165.0036, fone (54) 3462-1355

La Fermata - Courmayeur Bistrô
Cinco porções de pratos à base de uva, vinhos e espumantes harmonizada com cinco espumantes Courmayeur. Durante a harmonização, explicação sobre os
produtos degustados e seu processo de produção.
Valor: R$ 40,00
Contato: De segunda a quinta-feira sob agendamento pelos fones (54) 3463 8517 ou (54) 9 9143-3599. Sextas a domingos funcionamento sem agendamento.

Contato: (54) 3439-1190
Foto: Marlove Perin

Foto: Divulgação

Villa Michelon
La Bella
Vendemmia
Recepção na Casa do Filó; visita guiada ao Parreiral Modelo; colheita simbólica e orientada; pisa
de uvas na tina; filó italiano animado pelo Coral Vicentino e música
tradicionalista com a dupla Natália
e Emanuel.
Período: de 11 de janeiro a 10 de
março
Programação: inicia às 18h às
sextas-feiras, nos dias 1, 8 e 15 de
fevereiro. Nos dias 22 de fevereiro;
1 e 8 de março, o horário se mantém às 17h.
Contato:
(54)
98112-544,
0800.703.3800 ou reservas@villamichelon.com.br

LUIZ ARGENTA
Localizada em Flores da
Cunha, a vinícola Luiz Argenta
possui um Wine Bar chamado
de Clô. Lá, é possível degustar,
além de vinhos e espumantes,
diferentes drinks elaborados
com os rótulos LA. Para acompanhar, petiscos, tábuas de frios
e pizzas.
Contato: (54) 3292-4477
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Foto: Divulgação

Foto: Marlove Perin

DON GIOVANNI
Para curtir a dois, nada melhor do
que se encantar com um lindo pôr do
sol no mirante da Don Giovanni, vinícola
que possui mais de 40 anos de história
na produção de espumantes. A vinícola
se localiza na Linha Amadeu, Km 12, em
Pinto Bandeira.
Contato: (54) 99691-7392

Vinícola Garibaldi
Guiada por um sommelier, a degustação às cegas é um dos atrativos da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Uma experiência
que acontece dentro de uma pipa de madeira de mais de 100 mil litros. E para os
amantes de chocolate, a vinícola oferece
uma degustação única, harmonizando o
doce com espumantes.
Segunda a Sábado: 10h, 13h30, 15h30.
Domingos e Feriados: 10h30, 13h
Contato:
varejo@vinicolagaribaldi.
coop.br | (54) 3464-8104

CASA VALDUGA

CASA PERINI
Em Farroupilha, na localidade Santos
Anjos, também é possível pode degustar
vinhos e espumantes em um gramado, sob
a sombra das árvores, no Giardino da Casa
Perini, além de petiscar tábuas com embutidos e queijos regionais, empanadas e
brownie com sorvete.
Contato: (54) 2109-7300

Foto: Marlove Perin

Com passeios guiados e degustação
orientada, a Casa Valduga oferece também
dois restaurantes, o Casa da Madeira e o Maria Valduga. E para quem gosta de história, é
possível encontrar Juarez Valduga na visita
à cave dos mais os famosos espumantes da
casa, que fica no Vale dos Vinhedos.
Contato: (54) 2105-3122

Foto: Marlove Perin

CAINELLI
No distrito de Tuiuty, em Bento
Gonçalves, pode-se agendar uma visita e experimentar os rótulos da vinícola Cainelli acompanhados por uma
seleção de frios. Também é possível
marcar um passeio chamado “winetuc”, com happy hour no gramado,
com tábuas de frios. Para grupos, oferece o tradicional “merendin”, com
música ao vivo, vinho e espumante.

DAL PIZZOL

Colheita
Noturna
Realizada no mês
de fevereiro, a Colheita Noturna da Vinícola Larentis inicia com
visitação e degustação de vinhos. Após,
acontece a Colheita
nos parreirais. O jantar
harmoniza tábua de
frios, um prato quente
e vinhos e espumantes. Quando for engarrafado o vinho da Colheita Noturna, cada
participante ganhará
uma garrafa.
Valor: R$ 250,00
Contato: (54)
3453-6469 ou larentis@larentis.com.br

Contato: (54) 3458-1441

Aos finais de semana, opção de almoço e passeio a céu
aberto, no espaço enogastronômico da Vinícola Dal Pizzol,
no Distrito de Faria Lemos, em
Bento Gonçalves. As comidas
e bebidas vêm através de um
contêiner-cozinha, onde todos
os pratos são preparados. De risotos e massas, aos tradicionais
petiscos como pizzas e tábuas,
acompanhado por espumantes,
vinhos e sucos.

Foto: Divulgação

SALTON
No Tour Gerações da Vinícola Salton,
localizada em Tuiuty, distrito de Bento Gonçalves, os visitantes podem experimentar
vinhos e espumantes de edições limitadas,
acompanhados de tábuas de frios.
Contato: (54) 2105-1000

Contato: (54) 3449-2255

PIZZATO
Na Via dos Parreirais, no Vale dos Vinhedos está a Vinícola Pizzato, que proporciona
uma experiência enograstronômica com degustação harmonizada, com queijos de produção 100% gaúcha.

DON GUERINO
Em Alto Feliz são elaborados os espumantes da Don
Guerino. A vinícola oferece
visitação e degustação de
uma seleção de frios com os
rótulos da casa. Além dos petiscos, é possível marcar um
almoço harmonizado, no restaurante da vinícola.
Contato: (51) 3435-1111

Contato: (54) 3055-0440

MIOLO
Em meio à natureza do Vale dos Vinhedos, com
mesas e cadeiras e toalhas de piquenique, está o
Wine Garden, do grupo Miolo. Um bar móvel, que
funciona todos os finais de semana, com muita comida, espumantes e vinho na taça.
Contato: (54) 98112-0333

Foto: Marlove Perin
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Villa Michelon é o anfitrião da Vinícius Benini é o
Abertura da Vindima no Vale
novo presidente do
Sindmóveis

O Vale dos Vinhedos, na
Serra Gaúcha, está em festa, é
vindima. Nessa época do ano os
vinhedos das propriedades estão
carregados de uvas e a fruta quase pronta para serem colhidas. E
para celebrar esse momento, o
Hotel Villa Michelon foi o cenário para a Abertura da Vindima

no Vale dos Vinhedos, na sextafeira, dia 25. A solenidade iniciou
com protocolo oficial e discurso
da anfitriã do evento, Elaine Michelon, diretora geral do Villa Michelon.
A abertura faz parte da programação desenvolvida no Hotel,
a La Bella Vendemmia, nove fi-

nais de semana com um cronograma que valoriza a história da
vitivinicultura no Rio Grande do
Sul e no Brasil, além da experiência de contato com a uva através
da colheita e da pisa. Este ano,
as edições são abertas ao público
mediante reserva de ingressos antecipadamente.

Foto: Divulgação

Foto: Marlove Perin

Elaine Michelon recepcionou autoridades e convidados da Abertura da Vindima

O novo presidente do Sindmóveis para o biênio 2019/2020 é o
empresário Vinicius Benini (Móveis Pozza), tendo como vice-presidente o empresário da Perlare, Cassiano De Paris. A cerimônia de posse
aconteceu no dia 23 de janeiro. O empresário já vinha atuando como
diretor do Sindmóveis nos últimos cinco anos: primeiramente, como
Diretor de Infraestrutura, e no último biênio, como vice-presidente e
diretor Comercial.
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Sicredi atinge marca de Quinta´s do Vale
4 milhões de associados é inaugurado
Com este marco, instituição financeira cooperativa pioneira no Brasil
contribui para a expansão do cooperativismo de crédito no país
O Sicredi começou o ano
com uma boa notícia. A instituição financeira cooperativa ultrapassou os 4 milhões de associados
neste mês. Eles estão distribuídos
em 22 estados brasileiros e no
Distrito Federal. Esta marca representa um crescimento de 37%
da base de associados nos últimos
cinco anos.
Um dos diferenciais do Sicredi é o modelo de gestão que
valoriza a participação igualitária
e colaborativa dos associados, ou
seja, são eles que votam e decidem os rumos das 115 cooperativas de crédito filiadas ao Sicredi.
“A instituição comemora quatro
milhões de pessoas que, por meio
do Sicredi, aderiram ao cooperativismo de crédito. É a nossa
contribuição para o crescimento
do segmento e reflexo do nosso
empenho de ser simples, próximo
e ativo em relação aos nossos associados”, declara João Tavares,
presidente executivo do Sicredi.
As raízes do Sicredi estão no
surgimento do cooperativismo
de crédito no Brasil, em 1902, à
época uma forma de organização
coletiva de pequenos agricultores
no Sul do País. Pioneiro neste
segmento no País e referência nacional e internacional pela organização em Sistema, com padrão
operacional e utilização de marca
única, o Sicredi atua em 1.263 cidades, sendo que em 200 delas é
a única instituição financeira presente.
“Nos últimos anos, o cooperativismo de crédito tem apresen-

Foto: Divulgação

Agências do Sicredi estão distribuídas em 22 estados brasileiros
e no Distrito Federal

tando um crescimento importante
no Brasil. Apesar disso, se compararmos com outros países onde
o cooperativismo de crédito tem
mais representatividade no sistema financeiro, como na Alemanha, França e Irlanda, por exemplo, temos muitas oportunidades
para crescer ainda mais”, comenta
Tavares.
A participação das cooperativas de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) tem registrado um constante incremento
no País. Segundo o Panorama
do Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo 2017, divulgado pelo
Banco Central (BC), o segmento
passa por um processo de consolidação. Em dezembro de 2017,
o estudo aponta um total de 9,6
milhões de associados no Brasil,
crescimento de 8% em relação a
dezembro de 2016, e a existência
de 967 cooperativas de crédito
singulares distribuídas pelo País,

que contam hoje com 5.896 agências. Nesse sentido, o Sicredi está
contemplando um processo de
modernização cujo objetivo é proporcionar uma vivência cada vez
mais “Fisital”, uma troca de experiências do mundo físico para o
digital e vice-versa. Ou seja, usar a
tecnologia para ampliar o contato
com as pessoas.

Quinta’s do Vale é o mais
novo empreendimento da Alsus
Urbanizadora. O loteamento foi
lançado na noite da quinta-feira,
dia 24, durante evento realizado
no Il Divino Caffé, em Monte
Belo do Sul, onde fica localizado.
São 137 lotes em mais de 100 mil
m² de área e conta com uma infraestrutura para garantir segurança
e qualidade no empreendimento.
O Loteamento Quinta’s do Vale
fica na Rua Artur Beltrame, em
uma área total de 104.245,72 m²
e com vista privilegiada do Vale
dos Vinhedos.
“Um empreendimento que,
com certeza absoluta, vem agregar ao município trazendo investimentos de toda região, de
pessoas que estão buscando uma
moradia mais tranquila, um local

de paz, de sossego e com um potencial turístico enorme, com total
infraestrutura” explica o gerente
comercial da urbanizadora, Guilherme Sartor.
Para o prefeito de Monte
Belo do Sul, Adenir José Dallé, o
investimento da Alsus traz muitos
benefícios para a economia do
município, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida
para quem vier de outras localidades e quiser investir no município.
O secretário de turismo,
Alvaro Manzoni, confirma a importância da construção do Loteamento Quinta’s do Vale, na
potencialização do turismo local.
Mais informações podem
ser obtidas através do site www.
alsus.com.br ou no telefone (54)
9 9906-0631.
Foto: Marlove Perin

Equipe da Alsus Urbanizadora

54 3457.1212
54 9 9957.7609

Pipas e Móveis Rústicos

Monte Belo

Tanoaria

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

54 3451.1755

Da esquerda para direita: Herik, Ronaldo, Neumar, Cleiton, Levi, Guilherme, Diego, Jonas, Nico, Vinícius, Renan, Álvaro (treinador), Zé,
Rodrigo, Cristian, Jeferson, Léo, Douglas, Adriano, Dirceu, Rudimar e Vinícius

54 9 9156.0115

Foto: Marlove Perin

HEPTACAMPEÃO MONTE BELO DO SUL 2018

SANTA BÁRBARA
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