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Ondas de frio de julho e agosto
compensam chegada tardia do
inverno e favorecem agricultura
na Serra Gaúcha. Página 8

130ª Festa em
honra ao Padroeiro
São Francisco de Assis
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Frio interrompe brotação
que estava começando
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do Imposto Territorial Rural
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TURISMO E EXECUTIVO

do simples ao
todos na
medida do
seu prazer!
por
apenas r$

70,00

(DUAS HORAS)

Viagens, traslados para
aeroporto, eventos, shows,
reuniões, convenções, tuismo
Serra Gaúcha, região da Uva e do
Vinho, Caxias do Sul, Gramado,
Canela, Porto Alegre e Região
CARROS SEDÃ LUXO, BLINDADOS
OU NÃO, COM OPÇÃO DE
SEGURANÇA PESSOAL
SOLICITE ORÇAMENTO

apartamentos e suítes com ar condicionado e calefação
Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves 54 3453.5503 54 99609.4335
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Acesso a ERS 431 é pauta de audiência
na secretaria estadual de Transportes

TEXTO DA
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA
JÁ TRAMITA
NO SENADO
Após passar por duas sessões
- e aprovações - na Câmara dos
Deputados, o projeto da reforma
da Previdência chega ao Senado,
onde também passará por duas
votações. Todos os destaques
apresentados foram rejeitados.
O texto que tramita é o substitutivo proposto pelo relator,
Samuel Moreira. Ele aumenta o
tempo para se aposentar, limita o
benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do
teto do INSS e estabelece regras
de transição para os atuais assalariados.
Na nova regra geral para servidores e trabalhadores da iniciativa privada que se tornarem
segurados após a reforma, fica garantida na Constituição somente a
idade mínima. O tempo de contribuição exigido e outras condições serão fixados definitivamente em lei. Até lá, vale uma regra
transitória.
Um dos destaques do substitutivo é a exclusão das alterações
no benefício rural. Assim, pelo
menos até o momento, não está
prevista qualquer modificação
para os segurados especiais. Inicialmente havia sido ventilada a
necessidade de uma contribuição
mínima anual para a Previdência,
além do aumento da idade para a
aposentadoria das mulheres agricultoras. Todavia, esses dispositivos foram removidos do texto.
A aposentadoria por idade
rural é um benefício devido ao cidadão que comprovar o mínimo
de 15 anos trabalhados na atividade rural, além da idade míni-

Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584

ma de 60 anos, se homem, ou 55
anos, se mulher. O segurado especial (agricultor familiar, pescador artesanal e indígena), para solicitar a aposentadoria por idade
e ser beneficiado com a redução
de idade, deve estar exercendo a
atividade na condição de segurado especial (ou seja, rural) quando fizer a solicitação ou quando
implementar as condições para o
recebimento do benefício.
Os empregados, contribuintes individuais e trabalhadores
avulsos rurais também têm direito à redução da idade mínima
exigida para a aposentadoria por
idade, se todo o tempo de contribuição realizado for na condição
de trabalhador rural.
Caso não comprove o tempo
mínimo de trabalho necessário
como segurado especial, o trabalhador poderá solicitar o benefício com a mesma idade do trabalhador urbano, somando o tempo
de trabalho como segurado especial (rural) ao tempo de trabalho
urbano. É a chamada aposentadoria por idade híbrida.
Apesar de parecer uma
modalidade “mais simples” de
aposentadoria, há uma série de
detalhes que precisam ser observados, especialmente no tocante
à documentação que pode ser utilizada para fazer prova do tempo
de trabalho rural. Por isso, o ideal
é sempre buscar o auxílio de um
profissional capacitado e de confiança.

O secretário de Logística e
Transportes, Juvir Costella, recebeu na quarta-feira, 07, o prefeito
de Monte Belo do Sul, Adenir
José Dallé e o Presidente da Câmara de Vereadores Vereador
Nilso Cavalleri. Acompanhado
estavam o 1º Secretário Vereador Onecimo Pauleti, o vereador
Aristides Fantin e o Superintendente regional do Daer de Bento
Gonçalves, Sandro Wagner Vaz
dos Santo.
As lideranças municipais solicitaram melhorias no asfalto junto
a Linha Colussi, segundo acesso
principal a Monte Belo do Sul,
ERS 431, Km 19. No pedido também foi reforçado um novo trevo
de acesso, no sentido de Bento a
Santa Bárbara (passando pela Linha Colussi) e vice-versa, para que
seja possível ingressar na estrada
que liga o município sem avançar na pista contrária. O mesmo
pedido foi protocolado junto ao
Daer em 2018 pela Câmara de
Vereadores de Monte Belo do
Sul dando abertura ao processo administrativo eletrônico nº
18/0435-0017995-8.
Ainda solicitaram agilidade
na liberação do projeto do pórtico
de Monte Belo do Sul e a cons-

Padre Jadir Dagnese
assume Paróquia São
Francisco de Assis

trução de um projeto para ligar o
Vale dos Vinhedos a ERS 431. O
secretário confirmou ajuda na realização do projeto e, se necessário, a realização de um estudo cri-

terioso para a busca dos recursos.
“De qualquer forma, daremos
atenção ao pedido e buscaremos
alternativas para viabilizar os serviços”, afirmou Costella.
Fotos: Marlove Perin

Foi reforçado o pedido de um novo trevo de acesso no sentido
Bento a Santa Bárbara, passando pela Linha Colussi

Lideranças municipais solicitaram melhorias no asfalto junto a
Linha Colussi ao secretário Juvir Costella

No domingo, 04, tomou posse na Paróquia São Francisco de
Assis, em Monte Belo do Sul, o
Padre Jadir Dagnese, que está
substituindo o padre Vinicius Fedrizzi Caberlon.
Foto: Divulgação

Padre Jadir Dagnese
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Agosto é o mês ideal para a poda em videiras
Os produtores de uva acabaram de entrar na época ideal da
poda seca em videiras. Até setembro, milhares de produtores vão
adotar a prática para equilibrar a
brotação, renovar as parreiras e
melhorar a produção. No entanto, a poda é uma técnica sensível
que exige habilidade e muitos cuidados por parte dos produtores.
O engenheiro agrônomo da
Emater/RS-Ascar, João Becker,
diz que o ideal é ter de 60 a 120
mil gemas por hectare para as
cultivares americanas, renovar de
quatro a dez varas por esporões e
não esperar até novembro para fazer a poda verde. Mas ele diz que
muitos destes cuidados, às vezes
deixam se ser feitos pelos agricultores por falta de opção, porque
a atividade carece de mão-de-obra
qualificada.
Os meses ideais para a poda
da parreira, poda seca ou poda de
inverno são julho e agosto, principalmente agosto em ano como
este, com oscilações bruscas de
temperatura,, algumas muito altas
para a época, que expõem a planta a um risco maior de brotação
antecipada. Brotando antes, ela
corre o risco de sofrer danos com
geadas um pouco mais tardias.
A poda de inverno é de extrema

importância para a produção e
renovação da planta. Neste ano
agrícola, a poda está em pleno andamento, porém num ritmo ainda
menor que nos anos anteriores.
Os produtores estão cautelosos
quanto a realização da poda em
função das condições climáticas
ocorridas e também das previsões
de possíveis ondas de frio tardias.
Com estas condições, algumas variedades de uvas já iniciam o processo de brotação, quando podadas. Neste sentido, os produtores
estão evitando podar cedo, principalmente as variedades mais precoces, para evitar prejuízos com
geadas tardias, ou seja, após a brotação. O mês de agosto é o mais
indicado, sendo necessário o domínio técnico da prática, e neste
sentido falta mão-de-obra qualificada. Muitos produtores realizam
a pré-poda, ou seja, a retirada dos
ramos indesejáveis, nos meses de
maio e junho, facilitando o serviço da poda, mesmo assim alguns
produtores vão até setembro podando para vencer essa demanda,
diz Becker.
Até o final do mês de junho
praticamente não houve acúmulo
de horas de frio, porém no início
do mês de julho houve temperaturas baixas, com geadas, mas

também no transcorrer do mês
houve ondas de temperatura alta.
No início de julho as videiras entraram no estado de dormência e
ainda não atingiram as exigências
mínimas de Horas Frio. Já no final de julho o acúmulo de horas
de frio foi menor ou igual a 7,2ºC
foi de 171 (HF). Somado com as
horas frio acumuladas de agosto,
o total para indução e superação
da dormência para maioria das
cultivares já foi atingido. Já no
mês de agosto o frio voltou com
intensidade, inclusive com geadas
fortes. Os trabalhos de poda vem
se intensificando, uma vez que o
período vai até final de agosto, em
alguns casos podendo se estender

Foto: Marlove Perin

Os agricultores dividem o trabalho entre poda e amarração dos
vinhedos, como é o caso do produtor Ricardo De Mari

até início de setembro. O ideal é
que a partir desta data não ocorram grandes oscilações de tempe-

ratura, principalmente ventos frios
e geadas tardias (após o início da
brotação), explica o técnico.
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Formatura
Fotos: Divulgação

Foto: Zéto Teloken

Receita:
hambúrguer

Receita elaborada
pelo docente do Senac,
Lucindo Truccolo Junior

No sábado, 3 de agosto, Ramone Biasotto
formou-se em Direito. Em um clima especial,
repleto de boas vibrações, reuniu amigos e
familiares para celebrar a data da formatura

Ingredientes
800 gramas de carne moída
12 gramas de sal
1 colher de sopa de cebola em pó
1 colher de chá de alho em pó
1 colher de chá de páprica defumada
1 colher de sopa de molho de soja
Modo de preparo
Misture todos os temperos secos,
adicione sobre a carne junto com
o molho inglês, sove bem esta
mistura, porcione de acordo com
o tamanho de seu pão, molde os
hambúrgueres e deixe descansar.

Pão de hambúrguer
250 gramas de farinha de
trigo
125 ml de água
6 gramas de fermento biológico seco
12 gramas de açúcar
5 gramas de sal
8 gramas de leite em pó
25 gramas de manteiga
1 ovo
Modo de preparo
Coloque em um recipiente
a farinha, o leite em pó, o
açúcar, o sal e separado o
fermento. Adicione o ovo, e
a agua aos poucos e vá dando
o ponto com a água, quando
a massa estiver quase pronta
adicione a manteiga e continue sovando até que a massa
fica lisa e homogênea. Divida a massa em porções, faça
bolinhas e deixe crescer por
no mínimo duas horas. Asse
em forno pré-aquecido 180
graus por 25 minutos.

Molho
1 unidade de alho poro
100 ml de leite
20 gramas de manteiga
20 gramas de açúcar
Suco de ½ limão
Q/B óleo, sal e pimenta
½ colher de chá de páprica
defumada
Modo de preparo
Refogue o alho poro na manteiga, junte o açúcar mascavo,
e deixe caramelizar, reserve.
No liquidificador coloque o
leite o suco de limão e o alho
poro caramelizado e liquidifique, vá adicionando o óleo
aos poucos e observando a
consistência de maionese,
acerte o sal e a pimenta, finalize com a páprica defumada,
sirva junto com o hambúrguer.
Sugestão de acompanhamento: queijo cheddar, alface, tomate e bacon.
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Vinícola Aurora: Manutenção Predial
e a sua importância na integração
com outros setores da empresa
Eficiência e eficácia são prioridades da equipe de Manutenção Predial, focada
em oferecer o melhor trabalho e agregar valor ao bem-estar dos setores
O modelo administrativo
da Cooperativa Vinícola Aurora
é dividido em setores ou departamentos para que as diferentes
atividades sejam melhor realizadas e, assim, o empreendimento possa focar na sua atividade
principal. No entanto, a gestão de
operação de uma empresa só terá
sucesso se os diferentes setores
que a compõem sejam integrados,
quando as informações e os fluxos de trabalho são incorporados.
Um exemplo muito comum
que comprova a necessidade de
integração, de troca de informações entre os departamentos, é
quando o setor de manutenção
predial agenda uma determinada
manutenção preventiva de uma
unidade da infraestrutura. Para
que tudo ocorra da melhor forma
possível, é preciso providenciar os
materiais necessários, contatar os
funcionários responsáveis e informar toda a equipe daquele setor
que a produção pode ser interferida devido à manutenção que o local exige. Desta forma, o responsável daquele setor fará o possível
para que essa pausa não interfira
na entrega final. O trabalho poderá ser adiantado, ou dividido
entre antes e depois da data da
manutenção, para conseguir equilibrar a atividade e a necessidade
manutenção. Sendo assim, equipe predial da Cooperativa Aurora, procura encontrar as soluções
seguras, práticas e certeiras, a fim
de economizar o máximo possível
sem perder de vista a qualidade
nos serviços nas obras de manutenção predial que é executado.
“Procuramos ser ágeis na realização de cada tarefa que nos é
confiada, evitamos as ansiedades
ou atropelos pois almejamos que
nosso trabalho seja realizado de
acordo com o nosso planejamento”, explica Paulo Ricardo do C.
Pereira, Gerente Predial, e ainda
complementa que o trabalho em
equipe, respeito e confiança para
com as pessoas é o diferencial do
setor. “A eficiência e a eficácia
são nossas prioridades e andam
de mãos dadas. Nossa equipe
é unida e focada em oferecer o
melhor trabalho e queremos agregar valor ao bem-estar de todos.

PROJETO
DE
VINIFICAÇÃO
EM GRUPO

Foto: Marlove Perin

Douglas Chamon,
criador do Projeto de
Vinificação em Grupo

Atrás: Moacir Poyer, Danilo Chimello. Na frente, da esquerda
para direita: Luís Américo Ferreira da Silva, José Izidoro de Ramos
(Godoy), Paulo Ricardo Pereira e Luís Carlos Machado

Nos preocupamos em deixar o
ambiente de trabalho, seguro, bonito e limpo, lembrando sempre
que a economia, o cuidado e a
segurança é um dos alicerces do
nosso desempenho. É necessário
criar a consciência de que cada
um de nós, colaboradores ou empresa, tem um papel importante
a desempenhar na conservação
do nosso patrimônio imobiliário
sempre mantendo o padrão de
qualidade com o menor custo
possível na execução de novos
projetos ou na manutenção dos já
existentes” diz Paulo Ricardo.
Toda a equipe da predial
prepara-se continuamente para as
demandas de trabalho com trei-

namentos constante e o trabalho é
alinhado com o modelo de negócio da Cooperativa, com foco na
redução de custos e na sustentabilidade.
Dessa maneira, com o fluxo
de atividades de manutenção organizado e automatizado, todos
os setores da empresa estarão integrados, os dados armazenados,
gerando relatórios e indicadores
confiáveis que vão facilitar as tomadas de decisões para melhorar
o desempenho das equipes, o funcionamento de sistemas e, consequentemente, reduzir gastos de
operação sem interferir na qualidade do andamento da atividade
principal.

Como enófilo, Douglas Chamon sentia-se distante da produção da uva e elaboração dos
vinhos, e ao iniciar o superior de
Viticultura e Enologia no IFRS
- Bento Gonçalves, criou, com
o intuito de superar sua própria
frustração, e amparado pela experiência profissional como consultor de empresas e professor de
economia por mais de duas décadas, o Projeto de Vinificação em
Grupo, que possibilita o acompanhamento, pelos participantes,
por meio de um aplicativo de
mensagens, de todo o processo,
da avaliação das uvas nos parreirais, do recebimento na cantina,
e da vinificação: da fermentação
alcoólica à entrega das garrafas.
Os enólogos Douglas Chamon e Daniel Garbin repassam
em textos, áudios, fotos, vídeos, e
presencialmente, aos que visitam
a vinícola Mena Kaho, onde os vinhos são produzidos, as informações técnicas de todo o processo,
aproximando o consumidor/enófilo do mundo real e científico da
viticultura e enologia. Ao final, o
participante recebe vinhos de ótima qualidade, e experimenta uma
imersão no mundo prático e científico do vinho. Iniciado na safra
de 2017, com 46 membros e processamento de 4 ton de uvas Vi-

tis viníferas, em 2018 ampliou-se
para 190 membros, 11 toneladas
de 7 cultivares distintas, atingindo
na safra 2019 o número de 273
membros, de 14 estados, Distrito
Federal e 6 países, R$ 280 mil arrecadados para o processamento
de 25 toneladas de 10 uvas Vitis
viníferas.
Um dos segredos para este
crescimento é beneficiar todos os
participantes. Ao viticultor é pago
um preço justo (e à vista) por uma
uva diferenciada; a vinícola pela
estrutura de vinificação; os participantes recebem vinhos de guarda,
de alta qualidade, a um preço por
garrafa de R$ 25,00; e o gestor
Douglas Chamon tem seu retorno
em parcela das garrafas.
Qualquer amante do vinho
pode participar, aportando o
valor que desejar e recebendo
o montante de garrafas proporcionais ao seu depósito. Quem
definir aportar R$ 1.000,00 (mil
reais), por exemplo, receberá 40
garrafas dos vinhos elaborados,
proporcionalmente à quantidade
produzida de cada um.
Acesse o blog da Adega do
Chamon (www.adegadochamon.
com) no ícone Projetos e saiba
como participar deste trabalho
que valoriza a vitivinicultura brasileira.
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Jornalista Alexandre
Garcia visita município
Na tarde da quarta-feira, 07, o
jornalista Alexandre Garcia visitou
Monte Belo do Sul, acompanhado da esposa. O casal conheceu a
propriedade Vallebello Vinhedos
e Vinhos, da família de Gregório
Lazzarotto, e em seguida visitou a
Igreja Matriz São Francisco de Assis e Praça Padre José Ferlin.
O secretário municipal de
Cultura e Turismo, Alvaro Man-

zoni, acompanhou a visita e falou
sobre a história e características
do município.
O jornalista foi convidado
para prestigiar a 2ª edição do
evento Vieni Vivere la Vita Festival, que acontecerá nos dias 15
e 16 de novembro, e em seguida
recebeu mimos da cultura local e
a flâmula do município de Monte
Belo.
Foto: Prefeitura de Monte Belo do Sul

Alexandre Garcia foi recepcionado por autoridades municipais

Começa a entrega da
Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural
Começou na segunda-feira
(12) a entrega da Declaração do
Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR) referente ao exercício 2019. O produtor tem até às 23h59 (horário de
Brasília) do dia 30 de setembro
para enviar as informações para a
Receita Federal. A declaração só
pode ser preenchida por meio do
programa gerador da declaração,
que pode ser baixado na página
da Receita na internet.
O imposto pode ser pago em
até quatro parcelas iguais, com valor mínimo de R$ 50 mensais. Valores menores que R$ 100 devem
ser quitados à vista. O pagamento
em uma ou mais prestações deverá ser feito até o dia 30 de setembro. A multa para quem não
estiver em dia com o ITR é de 1%
ao mês.
O imposto pode ser pago
mediante transferência eletrônica
ou por meio de Documento de

Arrecadação de Receitas Federais
(Darf), em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais.
A Receita Federal espera receber 5,7 milhões de declarações
este ano, cerca de 38 mil a mais
que as 5.661.803 enviadas em
2018. A declaração é obrigatória
para a pessoa física ou jurídica,
exceto a imune ou isenta, proprietária, titular do domínio útil ou
possuidora a qualquer título do
imóvel rural.
Também está obrigada a pessoa física ou jurídica que, entre 1º
de janeiro de 2019 e a data da efetiva apresentação da declaração,
perdeu a posse do imóvel rural
ou o direito de propriedade pela
transferência ou incorporação do
imóvel rural ao patrimônio do expropriante.
Retificação
Se depois da apresentação da

declaração, o contribuinte verificar que cometeu erros ou omitiu informações, ele deve, antes
de iniciado o procedimento de
lançamento de ofício, apresentar
DITR retificadora, sem a interrupção do pagamento do imposto
apurado na declaração original.
A DITR retificadora tem a
mesma natureza da originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente.
Foto: Divulgação

Receita espera receber mais de
5,7 milhões de declarações
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Projeto de ressocialização de
presos é embasado na viticultura
Administração Municipal de Bento Gonçalves desenvolveu um projeto para a construção de um parreiral
na nova Casa Prisional, com o objetivo de cultivar uva, que será vinificada
Foto: Jean Maidana/SOP

O projeto de ressocialização
da prefeitura de Bento Gonçalves
é com base na vocação da cidade
ser um polo industrial e turístico
ligado à uva e ao vinho, embasado
na viticultura e inspirado em práticas semelhantes há Portugal e Itália. Em Portugal a produção de vinho na prisão começou nos anos
50 como trabalho manual para os
detentos, mas o programa evoluiu
para um sistema de recompensa
aos mais comportados. Já na colônia penal em Gorgona, na Toscana (Itália), o programa de reabilitação de presos com a elaboração
do vinho iniciou em 2012 e gerou
excelentes resultados.
O vinho Gorgona, é batizado
com o nome do arquipélago. As
uvas são cultivadas na ilha do presídio e todo processo de produção da bebida é feito com a ajuda
dos detentos. Cerca de 100 detentos na ilha se dedicam à produção
do vinho.
Treinamento
Os apenados designados para
os serviços no parreiral receberão
treinamento constante e orientações permanentes a cada ação
realizada na área, através de informações teóricas e práticas. Possibilitando que os participantes
tenham o conhecimento necessário para implantação do parreiral,
cultivo, e os tratos adequados para
a colheita da uva.
Esses treinamentos serão ministrados pelos técnicos da Embrapa, da Emater e do Instituto
Federal do Rio Grande do Sul
(IFRS) com apoio dos funcioná-

rios da Prefeitura de Bento Gonçalves. Todos os passos e atividades serão registrados em Caderno
de Campo, já implantado nas propriedades vitícolas, possibilitando
a Rastreabilidade do produto, exigência legal para a atividade.
Ao final do período, os apenados envolvidos serão avaliados
pelo grupo da Assistência Técnica, podendo ser emitido Certificado de Aptidão, para os que se
posicionarem capazes perante os
examinadores, capacitando-os a
se apresentarem para buscar emprego em locais que demande essa
qualificação ou para iniciarem seu
próprio empreendimento.
Valores e ações para
instalação do Parreiral
Os valores necessários para
instalação do parreiral serão captados através de parcerias. O
vinhedo terá 1.500 m² com volume previsto para 2 mil garradas. Serão apoiadoras do projeto
para produção do Vinho da Casa
Bento Gonçalves no Presídio Estadual a Prefeitura de Bento Gonçalves, Embrapa, Emater, IFRS,
Instituto Rinaldo Dal Pizzol, Associação Brasileira de Enologia,
Associação Brasileira de Sommeliers. Além do Poder Judiciário,
Ministério Público, Conselho do
Presídio e Susepe. Será destinado um conselho curador entre os
parceiros do projeto.
Logomarca do vinho
A escolha da variedade de uva
para cultivo no local será definida
após amplo estudo das condições

Foto: Divulgação

geográficas e climáticas da localidade que será implantada o parreiral. A denominação do vinho
será feita através de um concurso
entre os artesãos do Município
para escolha da marca e rótulo.
Vinificação
A uva produzida será colhida
conforme orientação dos técnicos
e transportada para a vinificação
na localidade definida para produção e engarrafamento do vinho. Os parceiros manterão um
acompanhamento e fiscalização
durante o processo, bem como
do acondicionamento e estocagem do vinho em recipiente adequados, até o engarrafamento.
Destinação do produto
O valor do produto será definido pelo Conselho Curador.
Posteriormente 50% do que for
produzido e engarrafado será
destinado ao Município como
lembrança oficial da cidade, para
ser entregue a autoridades que
visitam o Município. Os outros
50% do valor serão destinados a
comercialização e o valor destinado para: Fundo Municipal de
Agricultura, Fundo Municipal de
Segurança, Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente e Fundo de Inovação.

Nova unidade prisional terá 420 vagas em regime fechado

Penitenciária estadual
começará a ser ocupada
Está previsto o início do
processo de transferência dos
detentos para a nova sede da
Penitenciária Estadual de Bento
Gonçalves, localizada no bairro
Barracão, para este mês de agosto. A transferência dos mais de
300 presidiários deve ser concluída num tempo estimado de dois
meses. A nova estrutura, com
capacidade para 420 detentos, é
representada por 143 mil metros
quadrados de área construída, em
cima de rocha maciça, 18 prédios
interligados, com sistema automático de abertura e fechamento de
celas, evitando o contato dos detentos com os agentes de segurança. Das 420 vagas, 384 são em celas coletivas. Do restante, 12 são
destinadas para isolamento, oito
para portadores de necessidades
especiais e 16 para o alojamento
inicial.

A construção da nova sede da
penitenciária, que também atende a demanda dos municípios de
Garibaldi, Carlos Barbosa, Monte
Belo do Sul, Santa Tereza, Boa
Vista do Sul e Coronel Pilar, demandou um investimento de R$
30,8 milhões por parte do Estado,
oriundo da venda de imóveis do
Daer em Bento Gonçalves (sede
da superintendência e residência
do superintendente), localizados
em área nobre do município, e de
recursos do Fundo Estadual de
Gestão.
Para pagar a construção, o
Estado vai permutar a sede da
superintendência do Daer em
Bento Gonçalves, avaliada em R$
19,1 milhões, e complementar o
restante com recursos do Fundo
Estadual de Gestão Patrimonial,
que são provenientes da alienação
de imóveis.
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Ondas de frio em julho e agosto compensam
chegada tardia do inverno e favorecem agricultura
O inverno irregular deste
ano, com alternância entre ondas
de frio intenso e dias de calor, irá
atingir uma quantidade suficiente de horas de frio para que as
próximas safras de frutas sejam
promissoras na Serra. Conforme
o agrônomo Ênio Todeschini, da
Emater, embora o frio tenha chegado de forma tardia neste ano,
as ondas de frio de julho e agosto
compensaram, e a perspectiva é
de que as lavouras tenham uma
brotação “regular, uniforme e vigorosa”.
A média anual de horas de
frio na Serra, de acordo com a
medição feita pela Embrapa Uva
e Vinho de Bento Gonçalves,
onde está instalada uma estação
meteorológica do Inmet, é de 409
horas. É considerada hora de frio
a que teve a temperatura menor
que 7,2ºC.
Conforme a Embrapa Uva
e Vinho, o número de horas de
frio acumulado até a quarta-feira
(21) foi de 171 horas (HF, horas
com temperatura menor ou igual
a 7,2°C). Ainda durante o mês
de julho, as temperaturas médias
máxima, média mínima e média
se mantiveram próximas aos padrões normais, de acordo com as
normais climatológicas. O volume
de chuvas registrado, 35 mm, ficou muito abaixo do esperado
(161 mm), de acordo com a normal climatológica.
As baixas temperaturas dos
últimos dias, a quantidade de horas de frio vai ficar bem próxima
da média neste ano. A alternância
entre dias de frio e calor não vai
afetar as plantas, até porque esse
fenômeno é normal em agosto. O
que se observou neste ano é que o
primeiro frio chegou tarde, em 21

Foto: Marlove Perin

coces, menor é a necessidade de
frio. A Niágara, por exemplo,
uma das primeiras a ser colhida,
precisa de, no mínimo, 100 horas.
No entanto, Moscato e Cabernet,
geralmente colhidas em fevereiro,
necessitam de 400 horas.

O engenheiro agrônomo da
Emater Regional de Caxias do
Sul, Ênio Todeschini, assegura
que as baixas temperaturas já registradas na Serra Gaúcha garantem uma safra de uvas de boa
qualidade.
Foto: Marlove Perin

Frio interrompeu brotação que estava começando
em alguns parreirais

de junho. Alguns pessegueiros e
até vinhedos tinham começado a
brotar. Na edição de junho, mostramos em uma reportagem que
algumas variedades de uvas já tinham iniciado a brotação. Mas as
ondas de frio que vieram depois
travaram as plantas. Ainda existe a
possibilidade de uma geada tardia
em setembro, por exemplo, trazer
prejuízo. Mas, até o momento o
comportamento do clima tem
sido bom para a agricultura.
As horas de frio são necessárias para que as plantas economizem energia durante o inverno
para se desenvolverem melhor
até a safra. O Pesquisador de
Fisiologia Vegetal da Embrapa
Uva e Vinho, Henrique Pessoa
dos Santos, reforça que “as temperaturas baixas foram muito expressivas atingindo valores negativos (temperaturas congelantes).
Nestas condições, ocorreu fortes
geadas e temperaturas negativas
em várias regiões da Serra Gaúcha. Lembrando que o inverno

VENDE-SE
APARTAMENTO
em ótima localização!
RESIDENCIAL DOM AMADEU
Bairro Humaitá, divisa com Borgo, a 1.000
metros do Centro de Bento Gonçalves

86 m2 privativos
2 quartos
2 sacadas
l Sala e cozinha
separadas
l Área de serviço
l 1 banheiro
l 1 box
l Água quente WC,
área de serviço e
cozinha
l Aquecedor a gás
l Gás individual P45
l Luz individual
l Água coletiva
l
l

Todos móveis Criare sob
medida permanecem no
imóvel, rebaixe em gesso
em todas as peças

R$

,00
(negociável)
Contato: 54 9.9996.3874

adequado nem sempre é aquele
que apresenta uma soma expressiva de frio, mas aquele que expõe
uma condição de frio constante e
sem dias quentes intercalados, o
pesquisador avalia que “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 sul
do Brasil.
Diferentes horas de frio
Cada variedade de uva precisa de um número mínimo de
horas de frio. Quanto mais pre-

Enquanto a Niágara precisa de até 200 horas, a Cabernet e a
Moscato necessitam de até 400 horas de frio abaixo de 7,2ºC

Quantas
horas de
frio cada
variedade
necessita
Fonte: Emater

Niágara (entre 100 e 200 horas)
Isabel (200 e 300)
Bordô (100 e 200)
Lorena (200 e 300)
Merlot (300 e 400)
Moscato (300 e 400)
Cabernet (300 e 400)

