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Veranico de junho
poderá impactar 

a safra da uva
Produtores rurais da Serra precisam de 400 
horas de frio para ter uma boa safra. Para 
fazer a quebra da dormência de parreiras 

e árvores frutíferas, é necessário que a 
temperatura esteja abaixo de 7ºC  e seja 

constante. Página 7

Prefeitura municipal alcança 100% de
transparência na avaliação do TCE-RS

Página 2
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Prefeitura de Monte Belo do Sul
alcança 100% de transparência
na avaliação do TCE-RS

Dr. Fábio F. Pasqualotto, 
Urologista em Medicina 
Reprodutiva, Professor de 
Medicina da UCS e Diretor 
da Conception Centro de 
Reprodução Humana

DICAS E
HÁBITOS
PARA
PRESERVAR
SUA
CAPACIDADE
REPRODUTIVA Uma das prioridades da Ad-

ministração Municipal de Monte 
Belo do Sul é garantir que a co-
munidade tenha acesso e acom-
panhe os investimentos feitos 
com os recursos públicos, tanto é 
que todas as exigências da Lei de 
Acesso à Informação e da Lei da 
Transparência foram atendidas. 
Conforme divulgado pelo Tribu-
nal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul (TCE-RS), a Pre-

Durante o mês de junho, 
três projetos de lei e um an-
teprojeto de resolução foram 
aprovados por unanimidade 
de votos pela Câmara Munici-
pal de Santa Tereza.

A primeira matéria apro-
vada, o PL Municipal nº 
1.316/2019, autoriza o Execu-
tivo a realizar despesas para a 
confecção de tapetes de Cor-
pus Christi no valor de até R$ 
1.550,00.

Em seguida, os vereadores 
aprovaram o PL Municipal nº 
1.317/2019. A matéria dispõe 
sobre os procedimentos para a 
participação, a proteção e a defe-

Alterações do peso 
influenciam na fertilidade 
O sobrepeso ou a desnu-

trição podem afetar direta-
mente a função reprodutora 
das mulheres. Isso acontece 
devido ao desequilíbrio hor-
monal provocado por estes 
comportamentos, que aca-
ba determinando uma disfun-
ção nos ovários. Nos homens, 
a obesidade pode diminuir 
tanto a quantidade quanto a 
qualidade dos espermatozoi-
des, interferindo também nos 
níveis de testosterona.

 
Durma bem
Apesar de não diminuí-

rem os níveis de testostero-
na, distúrbios do sono estão 
associados à diminuição na 
quantidade de espermato-
zoides. Na fertilidade femi-
nina, a alteração do sono 
pode ativar hormônios das 
glândulas suprarrenais e ge-
rar mudança da produção 
de hormônios reprodutivos.

 
Beber demais pode 
impactar na função 
reprodutiva
O consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas é outro 
fator que pode influenciar 
na função reprodutiva de 
um casal. Inclusive, a reco-
mendação para as mulheres 
é que o consumo de álcool 
seja cortado durante o perío-
do pré-concepcional.

 

Foto: Divulgação

Fumo aumenta risco 
de infertilidade
Mulheres tabagistas tem 

o dobro de risco de apre-
sentarem infertilidade. Este 
hábito pode diminuir a quan-
tidade de óvulos, podendo 
também causar alterações 
genéticas nessas células.

 
Não exagerar 
no exercício físico
A prática de atividade 

física moderada é uma gran-
de aliada para combater 
problemas de infertilidade. 
Isso acontece porque ela 
pode evitar o sobrepeso e 
auxiliar numa rotina de vida 
mais saudável, entretanto, os 
exercícios físicos não podem 
ser extenuantes. Quando ex-
tenuantes, em torno de 5 ho-
ras por semana, os exercícios 
podem gerar alterações no 
sistema reprodutor – como 
alterações menstruais nas 
mulheres.

 
Estresse
Embora a relação do es-

tresse com a infertilidade nos 
homens não seja comprova-
da cientificamente, perce-
be-se que ele pode diminuir 
a concentração espermá-
tica, a capacidade de se 
moverem e a morfologia dos 
espermatozoides. Em relação 
às mulheres, o estresse tam-
bém está ligado a alterações 
menstruais e ovulatórias.

Nos 31 itens avaliados pelo TCE, Poder Executivo atingiu 100% de 
transparência em seu portal

Reprodução

feitura Municipal atingiu um per-
centual de 100% no cumprimento 
com os quesitos fiscalizados. Fo-
ram avaliados 31 pontos, em cida-
des abaixo de 10 mil habitantes.

“Essa conquista mostra que 
estamos comprometidos com to-
das as nossas ações e em manter 
um diálogo aberto e transparen-
te com a comunidade. Isso é a 
consequência de um trabalho em 
equipe dos funcionários. Vamos 

continuar trabalhando para que 
o Município atenda todos os cri-
térios exigidos”, disse o prefeito 
Adenir José Dallé.

Os resultados completos do 
estudo, além do relatório com a 
análise dos resultados, podem 
ser acessados no site do TCE-RS, 
clicando no link: http://www1.tce.
rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
publicacoes/estudos/avaliacao_
portais_rs.

Matérias aprovadas pela 
Câmara de Santa Tereza

Foto: Juliana Graicik

sa dos direitos do usuário de servi-
ços públicos da administração pú-
blica municipal, direta e indireta, 
de que trata a lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017.

Já o Projeto PL n° 1.318/2019 
autoriza o Executivo a realizar 

despesas com a Fes-
ta do Agricultor e do 
Motorista, no valor 
de até R$ 7.000,00.

Por fim, os ve-
readores aprovaram 
o anteprojeto de re-
solução 002/2019, 
que dispõe sobre 
os procedimentos 
para a participação, 

a proteção e a defesa dos direitos 
do usuário de serviços públicos da 
Câmara de Vereadores de Santa 
Tereza, de que trata a Lei nº 
13.460, de 26 de junho de 2017, 
e institui a Ouvidoria do Poder 
Legislativo.
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Acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Caxias do Sul apresentaram o estudo 
para autoridades de Monte Belo do Sul

Apresentado estudo acadêmico sobre 
a paisagem e restauros em Monte Belo

Aconteceu na noite da se-
gunda-feira, dia 24, no auditório 
da Unidade Básica de Saúde em 
Monte Belo do Sul, na presença 
de representantes da comunida-
de, Poder Público e integrantes 
de entidades, a apresentação de 
um estudo de acadêmicos do cur-
so de Arquitetura e Urbanismo da 
UCS - Universidade de Caxias do 
Sul sobre a paisagem e restauros 
na localidade.

Trata-se de uma ação que teve 
início ainda em março deste ano, 
com a mobilização de estudantes 
e coordenação de professores, 
que culminou com um levanta-
mento, medições e notificações, 
até chegar em uma proposta de 
restauração em estruturas do mu-
nicípio.

A professora Terezinha de 
Oliveira Buchebuan, uma das 
participantes do projeto, comen-
tou sobre a recepção e interesse 
do Poder Público em desenvolver 
a proposta. “Agora a própria so-
ciedade civil e os órgãos públicos 
estão com um material para ela-
boração de um plano de atuação 
futuro com intervenções nestas 
edificações”,disse.

O material foi apresentado 
pelos estudantes e contou com a 
presença dos secretários de Cul-
tura e Turismo, Álvaro Manzoni, 
e da Saúde e Ação Social, Ana 
Maria Somensi Bruschi, bem 
como o presidente da Câmara de 
Vereadores, Nilso Cavaleri, entre 
outros parlamentares. Caberá a 
Prefeitura definir os novos enca-
minhamentos e destinação do ma-
terial elaborado.

Foto: Secretaria Municipal da Cultura e Turismo
“Entendo que é muito im-

portante a conservação do nosso 
patrimônio edificado, porque tra-
duz nosso respeito às pessoas que 
o construíram e, este trabalho, o 
qual queremos agradecer imensa-
mente às professoras e aos alunos 
da Universidade e Caxias do Sul 
envolvidos, vem colaborar imen-
samente no sentido de alertar a 
respeito da riqueza que temos 
em termos de patrimônio ma-
terial, bem como sensibilizar os 
moradores que possuem imóveis 
históricos que os preserve. Este 
estudo certamente auxiliará e dará 
suporte à Comunidade afim de 
que possa estar ciente que a cultu-
ra deve ter atenção especial, bem 
como podemos dar bons usos às 
construções podendo com isto 
agregar renda às famílias fortale-
cendo a cadeia do turismo local”, 
explica Alvaro Manzoni.

Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da UCS apresentaram proposta de restauração em estruturas do município
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Aurora Procedências Chardonnay 
é o melhor Charmat do BrasilSOCIEDADE CEMITÉRIO

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Monte Belo do Sul

CNPJ: 04.223.190/0001-67

EDITAL Nº 02/2019

O presidente da Sociedade Cemitério São 
Francisco de Assis, de Monte Belo do Sul, no uso de suas 
atribuições e em cumprimento com os estatutos da 
entidade, convoca os sócios quites com a tesouraria 
para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a realizar-se no dia 28 de julho de 2019 - domingo, às 
10h15min, nas dependências da Sociedade, situada 
na rua Pedro Cantoni, s/n, para tratar do seguinte:

Aprovação do Novo Estatuto.

Monte Belo do Sul, 10 de junho de 2019

ROBERTO CARLOS RASIA
Presidente

No concurso Wines of Brazil 2019, realizado 
durante o mês de junho no Rio de Janeiro, outros 
dois rótulos da Vinícola Aurora levaram a meda-
lha Grand Gold, conferida aos exemplares que 
superam a marca de 90 pontos na média final: o 
vinho branco Aurora Pinto Bandeira Chardonnay 
IP 2017 e o tinto Aurora Millésime Cabernet Sau-
vignon 2015.

Nessa competição de vinhos brasileiros, reali-
zada sob a chancela do ViniBra Expo, a Vinícola 
Aurora somou 5 Comendas e 7 medalhas, sendo 
3 Grand Gold, atribuídas aos exemplares que al-
cançam pontuação final acima de 90 pontos. Fo-
ram eles o espumante Aurora Procedências Brut 
Chardonnay – que sagrou-se o melhor espumante 
do Brasil elaborado pelo método Charmat - o bran-
co Aurora Pinto Bandeira IP Chardonnay 2017 e o 
tinto Aurora Millésime Cabernet Sauvignon 2015. 
As outras 4 medalhas conquistadas pela Aurora 
nesse concurso foram Gold, para o vinho tinto Au-
rora Reserva Merlot 2018 e outros 3 espumantes: 
Aurora Extra Brut Pinto Bandeira IP método Tra-
dicional, Aurora Procedências Pinot Noir Branco 
Brut e Aurora Moscatel Branco.

Mereceram Comendas os espumantes Aurora 

Produtos da Cooperativa Vinícola Aurora foram premiados no concurso
Wines of Brazil Awards 2019, no Rio de Janeiro

Procedências Rosé Brut, Aurora Brut Chardonnay 
e Marcus James Branco Brut, além dos tintos Au-
rora Varietal Pinot Noir 2018 e Pequenas Partilhas 
Cabernet Franc 2017 e do vinho de sobremesa Au-
rora Colheita Tardia 2017.

Foto: Divulgação
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Foto: Divulgação

Tatiane Parreira, terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

CONSTELAÇÃO 
SISTÊMICA:
LEI DO 
DAR E
RECEBER

l Mestre Reiki
l Mestre Takion
l Energia Ashteer
l Energia Orgone
l Energia Orion
l Radiestesia
l Alquimia da
  Consciência
l Coaching 
  Sistêmico
l Constelação
  Sistêmica

Rua Júlio de Castilhos, 651
Farroupilha - Centro - Sala 507

TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS

Festiqueijo inicia dia 28 de 
junho, em Carlos Barbosa

Dando continuidade aos 
artigos anteriores, falamos so-
bre as Constelações e as Leis 
Sistêmicas, neste artigo fina-
lizo falando sobre a terceira 
Lei, a Lei do Dar e Receber.

A Lei do Dar e Receber, 
também chamada de Lei do 
Equilíbrio de Troca, foi obser-
vada nos grupos sociais por 
Bert Hellinger, como algo de 
fundamental importância 
para o funcionamento e ma-
nutenção dos sistemas de 
uma forma geral.

Todo ser é dotado da 
capacidade de troca, ofe-
recendo a outros seus dons, 
capacidades e habilidades 
e recebendo daqueles o que 
for importante para satisfazer 
suas necessidades de sobrevi-
vência, crescimento e desen-
volvimento.

Uma relação equilibrada, 
quando ambas as pessoas 
compartilham mutuamente, 
dando e recebendo aquilo 
que cada um é capaz, é uma 
relação que promove o ama-
durecimento a liberdade e o 
bem-estar.  Veja os exemplos:

Entre casais cuja dinâmi-
ca compromete a Lei do Dar 
e Receber, um dá mais ao 
outro do que ele ou ela pos-
sam retribuir, prejudicando 
assim, o equilíbrio de troca. 
Nesse caso, quem deu de-
mais sente-se no direito de 
cobrar e, quem recebeu de-
mais, sente-se na dívida e tem 
dificuldade de permanecer 
na relação.

Muitas vezes, num relacio-
namento afetivo, quem deve 
e não consegue pagar, aca-
ba indo embora. Isso diz res-
peito a tudo que se possa dar 
ou receber: carinho, cuida-
do, dinheiro, atenção, com-
preensão, tempo, proteção, 
tolerância, etc.

Quem deu em excesso 
também é responsável por 
sua atitude, pois ao dar de-
mais acabou desrespeitando 
o outro na sua dignidade.

Isso acontece também 
quando queremos dar em 
excesso a algum irmão ou 
mesmo aos próprios pais. Por 
exemplo, dando mais dinhei-
ro do que possam receber 
ou fazendo coisas que eles 
poderiam e deveriam fazer 
por si próprios. Muitas vezes, 

ao fazer isso, trazemos uma 
intenção consciente ou in-
consciente de sermos vistos, 
amados, aceitos e reconhe-
cidos. Entretanto, sem per-
ceber, acabamos causan-
do incômodo aos outros e o 
reconhecimento que tanto 
desejávamos não acontece. 
Acreditamos então que a ou-
tra pessoa está sendo ingrata, 
ou seja, responsabilizamos o 
outro por nossos excessos.

Somente numa relação 
de pais para filhos esse dese-
quilíbrio não se verifica, pois 
os pais sempre terão dado 
mais aos filhos do que rece-
bido deles. Os pais deram a 
vida aos filhos, mesmo que 
isso tenha acontecido em cir-
cunstâncias materiais, emo-
cionais ou comportamentais 
desfavoráveis. Mesmo que 
esses pais possam ter se com-
portado de maneira mesqui-
nha, infantil e hostil, ainda 
sim, os filhos nunca poderão 
retribuir aos pais pelo dom da 
vida que receberam deles.

Os filhos só poderão ca-
minhar com equilíbrio e força 
na vida se aceitarem o fato 
de que receberam mais dos 
pais e de seus antepassados 
por terem lhes transmitido a 
vida.

Ter gratidão pela vida é 
reconhecer, antes de tudo, 
que ela chegou a nós por 
intermédio dos nossos pais e 
antes deles pelos pais deles 
e, assim, sucessivamente, in-
dependentemente de como 
eles, fizeram ou deixaram de 
fazer. Reconhecimento e gra-
tidão são as únicas retribui-
ções que os pais desejam.

A relação do dar e rece-
ber também se verifica em 
outros sistemas diferentes do 
familiar, como nos sistemas 
produtivos ou de trabalho.

Não existe nenhum tipo 
de relacionamento que dure 
se o dar e receber não está 
equilibrado.

Para refletir: O colabora-
dor deu a mais para a em-
presa, ou vice-versa? Você 
só recebe de sua esposa ou 
seu marido ou você retribui o 
que ganha? Você culpa seus 
pais, aqueles que te deram a 
Vida?

Gratidão aos meus pais e 
a todos que vieram antes.

A Festiqueijo inicia nesta sex-
ta-feira, 28, em Carlos Barbosa. 
O festival, que chega à 30ª edição, 
ocorrerá de 28 de junho a 28 de 
julho. Às sextas-feiras e domingos, 
os ingressos custarão R$ 130 por 
pessoa. Aos sábados, a entrada 
tem valor de R$ 145. As crianças 

até sete anos são isentas, e de 8 a 
12 anos pagam R$ 60. Os ingres-
sos serão comercializados a par-
tir do dia 1º de junho no site do 
FestiQueijo e no Supermercado 
Santa Clara, em Carlos Barbosa.  

Quem abre as atrações musi-
cais é a banda Farina Brothers, no 

dia 28 de junho, a partir das 21h. 
Aos sábados e domingos, a pro-
gramação artística inicia sempre 
pela manhã. A programação com-
pleta pode ser conferida no link 
http://festiqueijo.com.br/2019/
festiqueijo-wp-23/.

As tradicionais rústica e olim-
píadas coloniais também estão 
previstas para esta edição. A pro-
gramação paralela do evento ain-
da conta com torneios de bocha e 
futsal, além de feira de compras.



6 Ano IV - Nº 44 - Junho/2019 - Monte Belo do Sul/RS

Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

ALTERAÇÕES
NO ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E DO
ADOLESCENTE

O Brasil conta, desde 
1990, com uma lei especí-
fica para garantir a prote-
ção integral à criança e ao 
adolescente. É a Lei 8.069, 
de 13 de julho de 1990, co-
nhecida como o Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente (ECA).

A lei, que disciplina uma 
série de temas ligados à in-
fância e à juventude, so-
freu recentes alterações. 
No mês de junho de 2019 
foram duas: a mais recen-
te modificou a redação do 
inciso V do artigo 53 da lei, 
que prevê como direito da 
criança e do adolescente 
o acesso à escola pública 
e gratuita próxima de sua 
residência. A lei passou a 
garantir, também, que a 
vaga seja na mesma es-
cola para irmãos que fre-
quentam a mesma etapa 
ou ciclo de ensino da edu-
cação básica.

Já a Lei nº 13.840, de 
05 de junho de 2019, que 
dispõe sobre o sistema Na-
cional de Políticas Públicas 
sobre drogas, introduziu no 
ECA como dever das insti-
tuições de ensino, clubes, 
agremiações recreativas e 
estabelecimentos congê-
neres assegurar medidas 
de conscientização, pre-
venção e enfrentamento 
ao uso ou dependência de 
drogas ilícitas. 

Outra mudança recen-
te faz referência aos con-
selhos tutelares: até então 
a lei permitia apenas uma 
recondução ao cargo, ou 
seja, um conselheiro tute-
lar só poderia disputar uma 
única reeleição. Com a al-
teração da lei, esse limite 
foi eliminado. Lembrando 
que as eleições dos conse-
lheiros tutelares ocorrerão 
no próximo mês de outu-
bro, em todos os municípios 
do país. 

O Estatuto da Criança 
e do Adolescente também 

passou a prever, no ano 
de 2019, a realização da 
Semana Nacional de Pre-
venção da Gravidez na 
Adolescência, a ser realiza-
da anualmente na sema-
na que incluir o dia 1º de 
fevereiro, com o objetivo 
de disseminar informações 
sobre medidas preventivas 
e educativas que contri-
buam para a redução da 
incidência da gravidez na 
adolescência.

E outra importante alte-
ração foi no tocante as au-
torizações para viajar. Des-
de março desse ano está 
estabelecido que nenhu-
ma criança ou adolescen-
te menor de 16 anos pode-
rá viajar desacompanhado 
dos pais ou responsáveis 
sem expressa autorização 
judicial. Tal autorização só 
não é exigida quando a 
viagem for para comarca 
contígua à da residência 
da criança ou adolescen-
te, sendo, ainda, no mes-
mo Estado ou incluída na 
mesma região metropoli-
tana; ou se o menor estiver 
acompanhado de algum 
familiar, até terceiro grau, 
sendo comprovado o pa-
rentesco com documen-
tos, ou de pessoa maior 
expressamente autorizada 
pelo pai, mãe ou respon-
sável. 

Quando se tratar de 
viagem ao exterior, a au-
torização judicial só pode 
ser dispensada se a crian-
ça estiver acompanhada 
de ambos os pais ou viajar 
na companhia de um dos 
pais com autorização ex-
pressa do outro, sendo tal 
documento com firma re-
conhecida. Vale referir ain-
da que sem autorização 
judicial nenhuma criança 
ou adolescente nascido no 
Brasil pode deixar o país em 
companhia de estrangeiro 
residente ou domiciliado 
no exterior.

Bolo
10 ovos
250g de açúcar
250g farinha de trigo
1 colher de sopa de 
Emustab

Modo de fazer
Bater os ovos com o açú-
car, depois acrescente o 
Emustab e deixe bater até 
dobrar de volume.
Retire do bowl da batedei-
ra e acrescente a farinha 
aos poucos e peneirando.

Receita elaborada
pela aluna
Débora Nicolao Machado

Mini Naked 
Cake de Uva

Fotos: Divulgação

Recheio
100g cream cheese
50g açúcar
1 pote de nata

Modo de preparo
Bater o cream cheese e o 
açúcar e após acrescen-
tar a nata. Bater até virar 
um creme cremoso.

Geleia
300g uva 
80 g açúcar
50 ml de água

Modo de preparo
Coloque todos os ingre-
dientes em uma panela 
e leve ao fogo, até dar o 
ponto de geleia mole.

Montagem do 
Naked Cake
Uma camada de bolo
Uma camada de recheio 
E sobre o recheio uma 
camada central de geleia, 
repita a montagem mais 
uma vez e decore com 
nozes trituradas, hortelã e 
grãos de uva
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l Padrões RGE e CPFL
l Com 1, 2, e 3 4 caixas
    monofásicas polifásicas
    (trifásicas ou bifásicas).
    conjugadas (bifásicas
    + monofásicas)
l Caixa incorporada
    pronta para instalar
l Entregamos instalado

l Caixa incorporada
l 10 vezes mais leve,
    3 vezes mais durável
    e muito prático
l Com 7,5 metros
l Total segurança
    na instalação
l Homologado pela
   RGE e CPFL

POSTE DE LUZ EM
FIBRA DE VIDRO

POSTE DE LUZ EM
CONCRETO

A falta de frio para a época do 
ano tem preocupado os produto-
res rurais neste 2019. O começo 
do inverno, não apenas a falta de 
temperaturas baixas, mas o regis-
tro de médias acima dos 20ºC, 
tem causado transtornos para 
os agricultores da região. Muitas 
variedades necessitam de  várias 
horas de temperaturas abaixo de 
7,2°C para poderem dar flores e 
frutos em sua melhor forma. Os 
produtores de uva também te-
mem perdas na safra da uva pela 
falta de frio constante, até agora 
não contabilizaram nem uma 
hora de frio considerável para o 
cultivo. É preciso pelo menos de 
400 a 500 horas de frio nesta épo-
ca do ano para uma boa colheita 
no verão.

Na propriedade do agricul-
tor Ricardo De Mari, em Monte 
Belo do Sul, a variedade Mosca-
to já esta brotando. “Se tivermos 
geada, que é muito provável, pois 
o inverno recém começou, o fe-
nômeno vai comprometer toda a 
produção e podemos perder par-
te da safra”, diz Ricardo, preocu-
pado com o clima e o calor fora 
de época, ocorrido nas últimas 
semanas.

O engenheiro agrônomo, 
mestre em Fitotecnia e doutor em 
Fisiologia Vegetal, Henrique Pes-
soa dos Santos, pesquisador Em-
brapa Uva e Vinho, explica: 

Estamos vivendo uma 
onda de calor fora de 
época. Como essa onda 
de calor pode prejudicar a 
safra de vinho do próximo 
ano?

Considerando um registro 
desde de 2009 na Embrapa, esse 
é o primeiro ano em que não re-
gistramos nenhuma hora de frio 
(horas com temperatura menor 
que 7,2°C) neste período. Os 
anos de 2010 e 2011 não registra-
ram frio até final de maio, mas em 
junho apresentaram uma soma 
expressiva de frio (48 e 106 HF, 
respectivamente). Em 2015 que 

Falta de frio prejudica produtores rurais
Frutíferas precisam de mais de 400 horas de baixas temperaturas para uma boa colheita

Ricardo De Mari teme que 
a geada possa prejudicar a 
variedade Moscato, que já 
iniciou a brotação

Fotos: Marlove Perin

foi um dos anos com menor soma 
de frio durante o outono/inverno 
(total 145 HF), já registrava em 
junho 77 horas de frio. Portanto, 
esse outono de 2019 (até o dia 
18/06) está sendo um dos mais 
quentes dos últimos 10 anos. Essa 
ausência de frio combinada com 
mais de 20 dias de precipitação 
atrasou a indução do estado de 
dormência e a queda das folhas 
na maioria das videiras da Serra 
Gaúcha. Em parte, pela continui-
dade de dias nublados, essas con-
dições evitaram também muitas 
brotações precoces de outono, 
que normalmente ocorrem na 
região. Contudo, com a ausência 
de frio até o momento, as videiras 
não aprofundaram e uniformiza-
ram o estado de dormência das 
gemas, podendo iniciar a brota-
ção a qualquer momento durante 
esses dias de outono/inverno, se 
esta condição quente persistir. Se 
ocorrer a brotação neste período, 
certamente irá ocorrer e a queima 
destes brotos com as ondas de 
frio subsequentes (pois estamos 
no período de outono/inverno e 
isso pode ocorrer), o que pode 

impactar na quantidade de produ-
ção da próxima safra. Mas, desta-
co que ainda é cedo para garantir 
ou prever esse cenário pessimista. 
Algumas videiras já apresentaram 
brotações nesta última semana, 
mas se na sequencia ocorrer frio 
contínuo a perda dessas brotações 
não é relevante para a produção 
da safra seguinte, pois essas brota-
ções são de gemas apicais que são 
retiradas no momento da poda.

Quantas horas de frio é 
necessário para uma boa 
safra? Procede a informa-
ção que é de 400 a 500 
horas? Isso representa 
quantos meses?

As exigências de frio são vari-
áveis entre as cultivares. Nas uvas 
finas (cultivares Vitis vinifera), a 
exigência de frio é proporcional 
a época de brotação. As cultivares 
mais precoces (Chardonnay) apre-

sentam, em média, uma exigência 
de 150HF, enquanto as cultivares 
de brotação intermediária (Mer-
lot) e tardia (Cabernet Sauvignon) 
apresentam 300HF e 400HF, res-
pectivamente. As cultivares de uva 
comum (Bordô, Isabel, Niágara) 
apresentam uma exigência próxi-
ma de 100 HF, mas exigem maior 
soma de calor para brotarem. 
Diante destas exigências, salienta-
se que a ocorrência de no mínimo 
300HF já garante uma condição 
adequada para a maioria das culti-
vares que são cultivadas na região 
da Serra Gaúcha. A condição 
normal (média de 30 anos) é de 
409 HF na Serra Gaúcha, mas já 
ocorreram grandes oscilações nos 
últimos anos, tais como nos inver-
nos de 2015 (total de 145 HF) e 
2016 (total de 536 HF). Este valor 
quantitativo de frio é importan-
te para a uniformização da dor-
mência e, consequentemente, da 
brotação na primavera. Entretan-
to, destaca-se que o inverno ade-
quado nem sempre é aquele que 
apresenta uma soma expressiva 
de frio, mas aquele que expõe um 
frio constante e sem dias quentes 
intercalados. Além disso, o ideal 
é que não ocorram ondas de frio 
tardio na primavera (geralmente 
em setembro), pois esse é um dos 
fatores de maior impacto negativo 
na produção de uva na região. A 
restrição de frio não é muito pro-
blema, pois já se dispõe de indu-
tores químicos para estimular a 
brotação da videira e contornar 
esse problema, o que tem possi-
bilitado o cultivo da videira em 
regiões com ausência total de frio, 
como no nordeste brasileiro.

Existe uma temperatura 
ideal de frio para uma 
safra de qualidade?

Para a maioria das espécies 
frutíferas de clima temperado, 
como  videira, macieira, perei-
ra, pessegueiro, considera-se frio 
quando a temperatura está igual 
ou inferior a 7,2°C. Essa é uma 
referência teórica, pois equivale a 
45 °F (escala Fahrenheit, utilizada 
para temperatura em alguns paí-
ses, como EUA), mas se aproxi-
ma das condições de frio para a 
maioria das espécies. No caso da 
videira, alguns trabalhos também 
consideram frio quando a tempe-
ratura está igual ou abaixo de 10°C. 
O estado de dormência das gemas 
nestas espécies frutíferas é ativado 
pela redução do comprimento do 
dia, ao longo do outono, e é apro-
fundado pelos primeiros dias frios 
(dias que apresentam algumas ho-
ras com temperaturas inferiores à 
7,2 °C). Ou seja, essas espécies de 
clima temperado ativam o estado 
de dormência para suportar o frio 
congelante do inverno. Essa soma 
de tempo em temperaturas de frio 
é o fator que as plantas monito-
ram fisiologicamente para saírem 
deste estado de dormência e atin-
girem a brotação plena na prima-
vera, sem o risco de temperaturas 
congelantes, que todos os tecidos 
verdes (folhas) não toleram. Por 
isso, o problema de invernos 
quentes é quando ocorrem ondas 
de frio intercaladas com muitos 
dias quentes, permitindo a brota-
ção antecipada. Ou seja, o ideal é 
que ocorram invernos com dias 
frios constantes, sem a ocorrência 
de frios tardios.

O balanço da safra
Terminou o prazo para as 

vinícolas declararem a quantida-
de de uva processada na colheita 
deste ano. A expectativa é de que, 
até o final do mês, seja divulgado 
o balanço oficial da safra 2019. 
A estimativa da Emater na Serra 
é superar a expectativa inicial de 
650 mil toneladas.

Difícil o preço baixar
O governador Eduardo Leite anunciou o fim da substituição tri-

butária, imposto presumido pago por vinícolas, que faz com que vi-
nhos produzidos aqui na Serra custem mais barato em outros estados 
sem a tributação. Há expectativa de representantes do setor vinícola 
de que os preços de vinhos possam diminuir de 4% a 10% a partir de 
setembro, mas se houver quebra de safra por falta de frio, a redução 
do imposto nem será sentida no ano que vem. Será compensada pelo 
aumento dos produtos pela redução da demanda da uva.
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Foi publicada no Diário Ofi-
cial uma edição à Portaria 604 
que estabelece permissão para 
seis novos setores da economia 
trabalhar aos domingos e feria-
dos. Os funcionários dos atuais 
78 setores terão folga remunerada 
em outros dias.

A partir desta autorização 
permanente, as empresas de 
extração de óleos vegetais e de 
biodiesel; indústria do vinho e 
de derivados da uva; indústrias 
aeroespaciais; comércio em ge-
ral; estabelecimentos destinados 
ao turismo em geral e serviços 
de manutenção aeroespacial po-
derão ter expediente normal aos 
domingos e feriados.

A empresa que adotar o tra-
balho aos domingos deverá fazer 

Na última semana, o Governador Eduardo Lei-
te anunciou um pacote de investimentos em estra-
das estaduais, com recursos disponibilizados pelo 
Estado e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) a serem aplicados 
em 2019.

O governador promete um investimento de 
R$ 301,4 milhões, com o objetivo de recuperar e 
conservar rodovias estaduais, pontes, acessos muni-
cipais, melhorar sinalizações e também investir em 

Por meio de um hotsite exclusivo, a Toyota começa a promover 
a nova geração do Corolla no Brasil. Confirmado para outubro, o 
sedã será totalmente renovado, terá plataforma de Prius e será o 
primeiro carro híbrido flex do mundo.

Estado promove investimento em estradas
vias urbanas por meio de convênios municipais.

De acordo com o Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem - DAER, os trechos que re-
ceberão primeiro o investimento serão aqueles que 
estão em piores condições, com demandas judiciais, 
pagamento de dívidas do exercício anterior e des-
tinados à continuidade de obras mais próximas da 
conclusão. A 2ª Superintendência Regional de Ben-
to Gonçalves receberá o investimento de R$ 12,4 
milhões.

Governo libera trabalho aos 
domingos para indústria do 
vinho e derivados de uva

escala entre os funcionários, pois 
de acordo com determinação da 
Consolidação das Leis Trabalhis-
tas, os trabalhadores devem gozar 
de uma folga de no mínimo 24 
horas semanais, que com a autori-
zação, não precisa mais coincidir 
com o domingo, poderá ser em 
qualquer dia da semana.

De acordo com o Presidente 
do Sindicato da Indústria do Vi-
nho, do Mosto de Uva, dos Vina-
gres e Bebidas Derivados da Uva 
e do Vinho do Rio Grande do Sul 
- Sindivinho RS, Benildo Perini, a 
normativa irá beneficiar muito o 
setor, que poderá contribuir com 
um atendimento ainda melhor 
aos turistas que vem à região e 
que ajudam a difundir a vitinicul-
tura em todo o País.

Toyota Corolla 2020 no Brasil
terá visual do híbrido europeu


