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Está ocorrendo uma das safras mais complicadas dos últimos anos para o setor vitivinícola brasileiro resume o enólogo e 
diretor da Vinícola Valmarino, Marco Salton. Em um panorama parcial da safra 2016 a Vinícola  estima uma quebra de 50 
a 70% de perdas de produtividade de acordo com a variedade de uva e o seu período de colheita

Sua vida com
mais prazer...

Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa |  BG | RS
(54) 3453-5503
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Conselheiros tutelares tomam 
posse em Pinto Bandeira

Sexta-feira, dia 5
17 horas – Adoração - Matriz

Sábado, dia 6
15 horas – Adoração - Matriz

Domingo, dia 7
10h30min – Missa – Festa Cape-
la Santa Cruz
18 horas - Missa Votiva - Matriz

Quarta-feira, dia 10
10h30min – Missa – Quarta-feira 
de Cinzas - Matriz

Domingo, dia 14
10h30min - Missa – Festa - Gru-
ta – Capela São Marcos

D
ivulgação

Programação das missas de fevereiro
Santuário, lugar do 

encontro com Deus

Pe. Luiz Antonio Mascarello
Pároco e Reitor - Paróquia /Santu-
ário Nossa Senhora do Rosário de 
Pompéia - I Santuário Mariano do 
Rio Grande do Sul

No Catolicismo latino-ameri-
cano as peregrinações a locais 
sagrados tornaram-se, junta-
mente com as festas, uma ex-
pressão privilegiada da religio-
sidade do povo. Os santuários 
são em si mesmos lugares da 
manifestação de Deus. Neles 
o sagrado se revela e toca o 
devoto de uma maneira origi-
nal. Todo o ambiente é pene-
trado pela aura da presença 
direta ou indireta de Deus. O Sl 
41(42),5 : “Lembrança maravi-
lhosa o tempo em que ia com 
o povo peregrino e feliz cami-
nhando para a casa de Deus, 
entre gritos, louvor e alegria da 
multidão jubilosa”. O Santuá-
rio é a meta visível do itinerá-
rio dos peregrinos: O Cân 1230 
do Direito Canônico assim de-
fine Santuário: “entende-se a 
Igreja ou outro lugar sagrado, 
aonde os fiéis em grande nú-
mero, por algum motivo espe-
cial de piedade, fazem pere-
grinações, com a aprovação 
do Ordinário Local”.

Todo cristão é chamado a 
se inserir na grande peregri-
nação de Cristo, da Igreja e 
da humanidade realizando a 
História, caminhando para “a 
tenda do encontro” (taber-
náculo da Aliança, Ex 27,21). 
No santuário dá-se a experiên-
cia com o Mistério, o encontro 
com o Deus vivo: “nos santuá-
rios oferecem-se aos fiéis meios 
de salvação mais abundantes, 
anunciando com diligência a 
palavra de Deus, incentivan-
do a vida litúrgica, principal-
mente a Eucaristia, a Penitên-
cia e as formas aprovadas de 
devoção popular” C. 1234. Os 
santuários são testemunhas da 

riqueza multíplice da ação sal-
vífica de Deus.

O santuário é, antes de tu-
do, lugar da memória da ação 
poderosa de Deus na história, 
que está na origem do povo 
da aliança e da fé de cada 
um dos crentes. O significado 
profundo de todo santuário é 
recorda na fé a obra salvífica 
do Senhor. O santuário é o lu-
gar da permanente atualiza-
ção do amor de Deus, que pôs 
a sua tenda no meio de nós.

O santuário recorda que a 
Igreja nasce da iniciativa de 
Deus, reconhecida pela pie-
dade dos fiéis e da Igreja. É o 
mistério do qual nos aproxima-
mos com admiração e ado-
ração diante do dom, obra 
gratuita, de Deus. As circuns-
tâncias históricas, físicas do 
santuário, o respeito, a escu-
ta da Palavra, a oração, os 
sacramentos ajudam a com-
preender a espiritualidade ne-
le vivido e vão exprimir o aco-
lhimento, aberto a todos e em 
particular à multidão de pesso-
as que, na solidão de um mun-
do secularizado e dessacraliza-
do, percebem no mais íntimo 
do seu coração a nostalgia e 
o fascínio da santidade.

O santuário é o lugar da contí-
nua nova atualização da alian-
ça dos homens com o Eterno e 
entre si. O santuário nos aponta 
para onde caminhamos, pois 
ele não é só uma obra huma-
na, mas também um sinal visí-
vel da presença de Deus invisí-
vel. Entramos no santuário para 
agradecer o amor de Deus; pa-
ra louvar o Senhor; para pedir 
perdão; para pedir a fidelidade 
e ajuda para nosso peregrinar.

Marlene Aimi, Maria Inês Pagno, Magda Regina Palma, Patrícia da Silva e 
Noeli da Rocha Pegoraro são as conselheiras tutelares de Pinto Bandeira
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A cerimônia de posse dos con-
selheiros tutelares aconteceu no 
dia 10 de janeiro em Pinto Bandei-
ra. Tomaram posse Marlene Aimi, 
Maria Inês Pagno, Magda Regina 
Palma, Patrícia da Silva e Noeli da 
Rocha Pegoraro. Além delas, duas 
suplentes também foram diploma-
das e assumiram o compromisso de 
desempenharem a função em caso 
de necessidade, Marilei Neuberger 
e Mariangela Leopoldina.

“O Conselho tutelar espera exe-
cutar um bom trabalho, protegendo 
os direitos das crianças e adolescen-
tes, sempre que os seus direitos fo-
rem violados, atender e aconselhar 
os pais ou responsáveis sempre que 
necessário. Estamos à disposição da 
população” salientou a coordena-
dora Marlene Aimi.

Horário de Atendimento
O Conselho Tutelar atende 

das 7h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min, de segun-
da a sexta-feira, bem como, nos 
fins de semana e feriados, em regi-
me de plantão, no antigo Moinho 
Tondo, Rua Sete de setembro nº 

Missas de fevereiro 
no Santuário

Terça, Quarta e sexta-feira sempre 
às 18 horas; 
Sábado às 16 horas;

Domingo: 09 horas;
Todas as quintas-feiras às 18 ho-
ras terço na Matriz;
Todo dia 07 do mês missa voti-
va às 18 horas.

1081, Centro, Pinto Bandeira. Te-
lefone para contato (54) 3468 0071.

 
Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão 
permanente, autônomo, não juris-
dicional, encarregado pela socieda-
de de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescen-
te. As atribuições incluem o atendi-
mento, orientação, aconselhamento 

e encaminhamento de crianças 
e pais às autoridades judiciárias 
(quando necessário) e a requisi-
ção de serviços públicos nas áreas 
de saúde, educação, serviço social, 
previdência trabalho e segurança. 
O Conselho deverá ser acionado 
sempre que os direitos da criança 
e do Adolescente forem ameaça-
dos ou violados: pela família, pela 
sociedade ou pelo Estado.



Ano II - nº 5 - Fevereiro/2016 - Pinto Bandeira/RS 3
Gazeta de

Pinto Bandeira

As frutas desta época também 
estão sendo atingidas pelas mudan-
ças bruscas de temperatura. Seu 
Adilson Salini trabalha com frutas 
há mais de 30 anos. O agricultor 
de Pinto Bandeira utiliza 12 hecta-
res para produção do pêssego e as 
mudanças do clima impactaram di-
retamente na produção. Em 2014 o 
produtor teve quebra na produção 
por causa da geada, e neste ano no-
vamente a produção caiu mais que 
a metade devido ao clima “Colhe-
mos apenas 60 toneladas da fruta, 
sendo que o normal é 200 tonela-
das” lamenta o produtor. 

 No Estado são cerca de 10.500 
hectares destinados a plantação de 
pêssegos e uma produção anual de 
120 mil toneladas. Segundo dados 
da Emater, a área de produção de 
pêssego em Pinto Bandeira fica em 
torno de 1000 hectares. A produ-
tividade normal dos pomares tem 
oscilado entre 18 a 26 toneladas 
por hectar.

 
Números de quebra se 
confirmam

Na Serra gaúcha, a colheita da 
uva prossegue até o próximo mês, a 
do pêssego já encerrou e a do caqui 
ainda nem começou. No entanto, 
de forma geral, todas as frutíferas 
cultivadas na região devem apresen-
tar quebra na safra 2015/2016, que 
podem variar de 17 a 71%, com ex-
ceção do morangueiro, que não re-
gistra perdas.

Um balanço parcial da safra foi 
divulgado no dia 27 de janeiro pe-
lo escritório regional da Emater/RS-
-Ascar de Caxias do Sul, a partir de 
levantamento realizado em todos os 
municípios produtores.

Conforme os dados apresenta-
dos pelo presidente da Emater/RS, 
Clair Tomé Kuhn, a videira, cultu-
ra com maior área cultivada na Ser-
ra, com 38 mil hectares, apresenta 
uma redução expressiva na produ-
tividade, de 56% em relação à mé-

Frutas são atingidas por mudanças 
bruscas de temperaturas 
Emater confirma quebra de safra em frutíferas na Serra Gaúcha 

Adilson Salini tem 12 hectares de pêssegos e devido ao clima atípico colheu 
apenas 60 toneladas

Agricultura

M
arlove Perin

dia histórica, e de 65% de relação 
à safra 2014/2015, o que represen-
ta cerca de 550 mil toneladas a me-
nos da fruta no mercado, e um im-
pacto financeiro direto de R$ 380 
milhões. No caqui, a queda na pro-
dutividade poderá chegar a 71% e 
no kiwi, a 67%.

Segundo o agrônomo da Emater/
RS-Ascar, Enio Ângelo Todeschini, 
ainda na viticultura, o principal fator 
que afetou a produtividade, a quali-
dade e a rentabilidade bruta da atu-
al safra foi o esgotamento fisiológi-
co das plantas, o que é natural após 
várias safras com alta produtividade, 
especialmente a de 2014/2015, que 
exigiram grande mobilização de nu-
trientes e energia pelas plantas para a 
produção. As reservas de nutrientes 
também foram afetadas pelo clima, 
que gerou o desfolhamento precoce 
das vinhas. Aliás, o clima também 
contribuiu bastante para uma safra 
menor. O inverno atípico causou 
uma brotação irregular e desunifor-
me das gemas de folhas e de flores.

“As espécies caducifólias reque-
rem uma soma mínima de horas de 
frio abaixo de 7,2 graus para pode-
rem superar o ciclo hibernal de dor-
mência, reiniciando a fase de bro-
tação e frutificação na primavera. 

Segundo a Embrapa Uva e Vinho, 
em Bento Gonçalves foram contabi-
lizadas apenas 140 horas em 2015, 
diante de uma média de 409 ho-
ras nos últimos 35 anos”, explica o 
agrônomo.

Ainda segundo ele, o mês de 
agosto registrou temperaturas acima 
da média, o que antecipou a brota-
ção e o florescimento das frutíferas, 
deixando-as expostas ao risco de da-
nos por geadas tardias. E foi o que 
aconteceu. As geadas ocorridas no 
período de 11 a 13 de setembro afe-
taram severamente o potencial pro-
dutivo dos pomares.

Não bastasse isso, a primavera 
foi marcada por precipitações aci-
ma da média. “A excessiva e cons-
tante umidade prejudicou a poli-
nização/fecundação das flores e o 
pegamento das frutinhas, e os dias 
encobertos afetaram o potencial de 
crescimento dos ramos e frutas”, 
explicou Todeschini, ao salientar 
que, “além disso, o constante mo-
lhamento - água livre sobre a co-
pa - condicionou o surgimento de 
epidemias das principais doenças 
incidentes na fruticultura, princi-
palmente o míldio (mufa) na viticul-
tura, exigindo frequentes tratamen-
tos para seu controle”.

Produtora Terra Nostra

(54) 9972 4177

Linha Jansen / Pinto Bandeira/ RS

Fruticultura – Balanço Parcial da safra 2015-16

a – Preços médios realizados/estimados da última/atual safra com acréscimo em%:  
Uva (R$ 0,80 + 25% = 1,00)  Maçã(1,00 + 15% = 1,15)         Pêssego (1,2 + 25%¨= 1,50)         Ameixa( 1,50 + 25% = 1,88)                                        
Caqui(R$ 1,00 + 25% = 1,25)        Quivi (1,50 + 25% = 1,88)         Figo(1,00 + 25% = 1,25)               Morango ( 6,00 + 00% = 6,00)

FONTE: ESCRITÓRIO REGIONAL DA EMATER  DE CAXIAS DO SUL. 15/01/2016.

Cultura
(Fruta)

Área 
Cultiva-
da (ha)

Produtividade (t) Diferença Produti-
vidade   (%)

Volume Produzido-Estimado 
(t) - Safras Impacto Finan-

ceiro Direto- Sa-
fra 14-15 X Atual 

(R$)-
Média 

Histórica(a)
2014-
15(b)

2015-
16(c) a/c b/c 2014-15 2015- 16 Variação 

(t)

Uva 38.000 18 22,50 08,00 - 56 - 65 855.000 304.000 - 551.000 - 380.000.000,00

Maçã 16.000 32 31 25,0 - 22 - 20 498.000 398.500 - 99.500 - 39.725.000,00

Pêssego 3.400 14 10 06,0 - 57 - 40 34.000 20.4000 - 13.600 - 10.200.000,00

Ameixa 1.050 12 12 07,5 - 38 - 38 12.600 7.875 - 4.725 - 4.095.000,00

Caqui 1.200 19 14 05,5 - 71 - 61 16.800 6.600 - 10.200  - 8.550.000,00

Quivi 250 15 12 05,0 - 67 - 58 3.000 1.250 - 1.750 - 2.150.000,00
Figo 160 10 09 07,5 - 25 - 17 1.440 1.200 - 240 + 60.000,00

Moran-
go 250 40 50 50 00 00 12.500 12.500 --- 000,00

TOTAIS 60.310 - - - - - 1.433.340 752.325 681.015 - 444.660.000,00
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DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO DE 2015 DO PODER LEGISLATIVO DE PINTO BANDEIRA.
E RESUMO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES AO PODER EXECUTIVO NOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015.

2015
Valores sobre a receita de 2015 do Executivo de 7%   680.724,00   
Valores Transferidos do Executivo para o Legislativo no ano   564.000,00
Valores devolvidos ao Executivo no encerramento do Exercício  86.127,00
Valor não transferido do Executivo ao Legislativo em função da Receita 116.724,00
Economia do Legislativo em 2015      202.851,00

2014
Valores sobre a receita de 2014 do Executivo de 7%   705.683,73
Valores Transferidos do Executivo para o Legislativo no ano   564.000,00
Valor devolvido pelo Legislativo ao Executivo referente a 2014  51.957,82
Valor não transferido do Executivo ao Legislativo em função da Receita 141.683,73
Economia do Legislativo em 2014      193.641,55

2013
Valores sobre a receita de 2013 do Executivo de 7%   601.081,72
Valores Transferidos do Executivo para o Legislativo no ano   450.936,36
Valor devolvido pelo Legislativo ao Executivo referente a 2013  4.189,36
Valor não transferido do Executivo ao Legislativo em função da Receita 150.145,36
Economia do Legislativo em 2013      150.145,36

Coleta de segunda, quarta e sexta-feira - A partir do meio dia
Iniciando na Ponte do Rio Burati, sentido a Linha 28 | Pousada Don 
Giovani - Linha Amadeo | Estrada Campo - Linha 28 | Descida da 
Linha 32 | Finaliza até Cave Geise, na Linha 32 | Retorna até o 
Salão da linha 32 | Segue até a Linha 47, na propriedade de Eucli-
des Tasca | Retorno até o Salão da Linha 28 | Segue até a Sede do 
Município, Ruas Sete de Setembro, Padre Damaso Trani e Luis 
Segale, Loteamento Ferrari e Loteamento Pompeia.

Roteiro da primeira terça do mês - Lixo Reciclável - A partir do meio 
dia
Pousada Fornasier Linha 28 | Frutas Rubbo | Pousada Don Giovani 
- Linha Amadeo | Seguindo até a residência de Sérgio Botin, divisa 
com Farroupilha | Retorna até a Don Giovani, seguindo pela Estra-
da Campo, linha 28 | Finaliza até a Cave Geise, linha 32 | Retorna 
até o Salão da Linha 32 | Segue até a Linha 47, na propriedade de 
Euclides Tasca | Retorna até o Salão da Linha 32 | Segue A Esquer-
da Via Linha Jacinto | Segue até o Moinho Rigon divisa com 
Farroupilha, estrada onde não realiza coletas | Segue Capela 
Santa Cruz, sentido VRS 855 altura do trevo de acesso da Linha 40, 
entrando na Estrada da família Bigolin coletando na Vinícola Val-
marino até a propriedade de Isidoro Bigolin | Segue para a Linha 
40 coletando até o Salão Paroquial | Segue sentido à residência 
de Justino Ferrari | Retorna até a VRS 855.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA    
 Recursos Ordinários   564.000,00 100%
    
TOTAL VARIAÇÃO 
PATRIMONIAL AUMENTATIVA   564.000,00 
    
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA    
 Pessoal e encargos   341.702,23 61%
  Vencimentos e Salários  317.349,73 
  13º Salário   24.352,50     
 Encargos Patronais   70.908,59 
  Contribuições patronais  65.438,09 
  Outros Encargos patronais 5.470,50 
 Uso de Material de Consumo  3.364,29 
  Consumo de Material  3.364,29 
 Diárias     900,00 
  Diárias    900,00     
 Seviços Terceiros - PF   17.827,92 
  Aluguél    16.342,26 
  Serviços Técnicos Profissionais 1.485,66     
 Serviços Terceiros - PJ   26.490,08 
  Serviços de água, esgoto, 
  energia elétrica   1.601,98 
  Locações   4.618,86 
  Serviços técnicos e profissionais 17.163,43 
  Passagens e despesas com 
  locomoção   217,25 
  Outros serviços terceiros PJ 2.888,56 
 Recursos Arrecadados - Devolvidos 51.957,82 
  Recursos Arrecadados 2014  - 
  Devolvidos 2015   51.957,82 
TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 513.150,93
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137 jazigos da Associação do Cemitério Paroquial de Pinto Bandeira precisam ser demolidos porque 
estão na faixa da Linha de Transmissão Passo Fundo Farroupilha

Um impasse na área do ce-
mitério Associação do Cemité-
rio Paroquial de Pinto Bandei-
ra, que é uma área particular da 
Associação desde 27 de abril de 
1925, afetará pelo menos 137 fa-
mílias que possuem jazigos no lo-
cal, em Pinto Bandeira. Isto por-
que, segundo uma ação judicial 
movida pela Eletrosul Centrais 
Elétricas, do grupo Eletrobrás, 
os jazigos estariam ocupando um 
espaço no local que seria uma 
faixa de servidão na Linha de 
Transmissão Passo Fundo Far-
roupilha, 230KV. Na linguagem 
jurídica, faixa de servidão é um 
direito, decorrente de um ato de 
vontade, concedido pelo proprie-
tário de um terreno ao(s) seu(s) 
vizinho(s) de transitar (em) em 
local estabelecido em sua pro-
priedade, por conveniência de 
acesso.

Conforme notificação judicial 
de 13 de janeiro de 2016, a Ele-

A Clínica Duo inaugura em 
março uma nova opção em odon-
tologia. O consultório tem uma 
proposta inovadora e promete 
ótimos serviços e atendimento, 
oferecendo especialidades odon-
tológicas que incluem exames de 
raio-X e uma equipe qualificada 
com materiais e técnicas avança-
das. Será um serviço de clínica 
geral, implantodontia, próteses, 
cirurgias, ortodontia (aparelho), 
endodontia (canal), periodontia, 
clareamento, estética dental e en-
tre outros.

Moradores de Pinto Bandeira passarão a contar 
com um novo serviço de odontologia
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Clínica Duo 
inaugura Consultório 
Odontológico em março

Impasse no Cemitério de 
Associação afeta 137 famílias

Com orientação e atendimen-
to de profissionais especializados 
a clínica é formada pelos sócios 
Marcelo L. Fleck Carraro (CRO-
-RS 22638) e Mário A. Ozelame 
Pedroso (CRO-RS 22297). Com-
pletará o quadro de profissionais, 
atuando como endodontista e or-
todontista o Dr. Cristian Bruschi 
(CRO-RS 20678). A Clínica fica 
localizada na Av. Sete de Setem-
bro, 484 – sala 101, Centro / Pin-
to Bandeira/ RS (Acima do posto 
do Banrisul). Maiores informações 
(54) 9946 4441.

trosul busca, em função de suas 
atribuições relacionadas a ener-
gia elétrica, a demolição desses 
137 jazigos na faixa de servidão e 
a proibição de novas construções 
no local. A notificação ainda rati-
fica que, segundo decisão judicial 
de 24/3/2011, é proibido desde 
então qualquer sepultamento ou 
construção de novos jazigos nes-
te local.

A Paróquia de Pinto Bandei-
ra informa para os proprietários 
dos jazigos que estão dentro da 
área de servidão, retirarem na se-
cretaria paroquial a notificação. A 
redação do jornal fez as seguintes 
perguntas ao Pe. Luiz Antônio 
Mascarello:

Se morrer alguém onde se-
rá sepultado?

Se morrer alguém e que está 
dentro da área de segurança da 
linha de transmissão, “na audi-
ência de instrução realizada em 

24/03/2011, a d. magistrada, de-
feriu a liminar pleiteada, proi-
bindo a construção de novos tú-
mulos na área de segurança da 
Linha de transmissão, bem como 
que sejam enterradas mais pesso-
as nessa área”. Ainda conforme 
a notificação da Eletrosul: “Adi-
cionalmente informamos que re-
ferido processo ainda está em 
andamento e qualquer descum-
primento da ordem judicial será 
reportado ao juiz”. Onde então 
fazer o enterro?

Os jazigos que serão reti-
rados onde serão coloca-
dos?

Sobre a recolocação dos jazi-
gos: não sei onde colocar, porque 
o poder público não tem cemité-
rios em Pinto Bandeira. Também 
é certo que a igreja não tem con-
dições de fazer um cemitério. O 
fato é que pessoas da comunida-
de vão continuar a morrer! 
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O PMDB de Pinto Bandeira 
deixou o governo do prefeito de 
Pinto Bandeira (PDT). A decisão 
foi formalizada no dia 28 último, 
através de um ofício. O motivo é 
a intenção do partido em disputar 
as eleições municipais com candi-
dato próprio, justifica o presiden-
te da Executiva do PMDB, Larri 
Tarcísio Spadari. Com saída, dos 
peemedebistas dos cargos ocupa-
dos na prefeitura, apenas o vice-
-prefeito do PMDB, Loris Fran-
ceschini, continua no Executivo 
Municipal.  A seguir o Spadari ex-
plica a decisão do partido.

Gazeta de Pinto Bandeira- Por 
que o PMDB rompeu a aliança 
partidária firmada nas eleições 
de 2012?

Presidente Spadari - Após 
uma reunião com a Executiva 
do PMDB ficou decidido que o 
partido irá disputar a prefeitura 
com candidato próprio. Tam-
bém pesou a indefinição do pre-
feito Pizzio se irá concorrer à 
reeleição. Com isso resolvemos 
que era o momento de romper 
a aliança. 

PMDB deixa governo de João 
Pizzio, prefeito de Pinto Bandeira

Presidente da Executiva do PMDB, Larri Tarcísio Spadari

Decisão foi formalizada por ofício encaminhado ao prefeito no dia 28

Coluna do Chef Tarte Tatin 
(torta de maçã 

francesa)

Chef Giordano Tarso
Ingredientes:
Massa:
250g farinha;
125g açúcar refinado;
1 pitada de sal;
80g manteiga;
1 gema de ovo;
2 colheres de água.

Recheio:
60g manteiga;
80g açúcar cristal;
1 colher de sopa de açúcar;
1kg de maçã descascadas e corta-
das em quatro gomos;
1 colher de canela em pó.

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha com o açúcar e o 
sal numa tigela. Faça um buraco no 
meio, coloque a manteiga e amas-
se com as mãos até formar uma fa-
rofa grossa.
Adicione a gema, a água e mistu-
re até formar uma massa (coloque 
mais água se precisar). Assim que vo-
cê conseguir formar uma bola, pare 
de amassar, enrole em filme plástico 
e deixe na geladeira por 1-2 horas.
Recheio:
Derreta a manteiga em uma forma 
redonda em fogo médio. Assim que 
derreter, junte 80g de açúcar e mis-
ture bem.
Arrume as maçãs na forma com la-

do arredondado para baixo, deixan-
do o mais apertado possível. Polvi-
lhe com 1 colher (sopa) de açúcar 
e deixe caramelizar em fogo médio 
por 12 minutos.
Retire a forma do fogo. Caso as ma-
çãs tenham encolhido ou haja es-
paços grandes entre elas, traga os 
pedaços para o centro da forma e 
tente minimizar o espaço entre eles. 
Reserve.
Montagem
Pre-aqueça o forno em temperatu-
ra alta (200ºC).
Abra a massa numa bancada enfa-
rinhada com um rolo até formar um 
círculo com o diâmetro um pouco 
maior que o da forma.
Coloque a massa sobre as maçãs, 
dobrando as bordas para dentro 
da forma. Leve ao forno e asse por 
30 minutos.
Retire do forno, deixe esfriar por 10 
minutos e então inverta a torta so-
bre um prato e polvilhe a canela em 
pó. Sirva ainda morna com sorvete 
da sua preferência.
 
Dica do Chef:
Se você não tiver uma forma que 
possa ir direto ao fogo, caramelize a 
maçã numa panela e depois trans-
fira para uma forma ou refratário re-
dondo. Não se esqueça de regar a 
fruta com o caramelo que sobrar 
na panela!

Gazeta de Pinto Bandeira-  O 
PMDB vai ter candidato para 
disputar a prefeitura de Pinto 
Bandeira?

    Presidente Spadari - Sim. O 

PMDB vai ter candidato para dis-
putar a prefeitura.

 
    Gazeta de Pinto Bandeira- 

Já existe uma aproximação do 
PMDB com o PP visando as elei-
ções de outubro?

    Presidente Spadari - É natural  
todos os partidos de Pinto Bandeira  
conversarem e discutirem ideias pa-
ra a próxima eleição, inclusive com 
o PP. Mas definição somente nas 
convenções.

 
Gazeta de Pinto Bandeira- 

Como o PMDB avalia a admi-
nistração do Prefeito de Pinto 
Bandeira João Pizzio?

Presidente Spadari - Acredito 
que  a administração teve seus erros 
e acertos, a Secretaria da Agricul-
tura que o PMDB era responsável 
foi feito um trabalho não olhando 
partido, mas sim atendendo a to-
dos da mesma forma. Mas acredito 
que faltou diálogo da administração 
com os demais partidos coligados e 
a concessão do espaço ao PMDB, 
para debater os assuntos de interes-
se da comunidade.

D
ivulgação
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Valdir Cogheto

O tradicional torneio La Pinta, 
de Pinto Bandeira, está com as ins-
crições aberta. A 25ª edição inicia 
no dia 14 de fevereiro, a partir das 
13h, no Estádio Pompéia, do Clu-
be Rosário e contará com a parti-
cipação de 32 equipes de Bento e 
região. Equipes tradicionais do fu-
tebol amador de Bento Gonçalves 
e região estarão duelando para ver 
quem estará na grande final, no dia 
28 de fevereiro. As inscrições po-
dem ser feitas na Secretária do Clu-
be Rosário, ao custo de R$ 400,00. 
Contato com Valdir Cogheto, Di-
retor do Clube pelo telefone (54) 
9981 1826.

D
ivulgação

Torneio La Pinta com 
inscrições abertas

Como se preparar para 
uma cirurgia plástica

Dr. Felipe W. De Bacco
Cirurgião plástico
Cremers 30072 | RQE 23209

Ocorre algumas vezes du-
rante a consulta com o ci-
rurgião plástico o fato de o 
paciente não lembrar das 
perguntas que tinha pensa-
do em fazer ao médico. 

Alguns questionamentos 
são fundamentais para o su-
cesso do seu tratamento. 

É claro que esta não é uma 
lista obrigatória, muito menos 
definitiva, algumas questões 
são bastante pessoais e de-
vem ser discutidas com seu 
médico, porém considere 
muito esclarecer os pontos 
abaixo:

1) Esse tratamento propos-
to irá ajudar a resolver o meu 
problema?

Essa pergunta é fundamen-
tal. As técnicas de cirurgia 
plástica podem contribuir 
com a amenização de diver-
sas alterações físicas. É fun-
damental também que cada 
paciente entenda os benefí-
cios e as restrições que cada 
técnica apresenta e que este-
ja em condições psicológicas 
adequadas para poder reali-
zar uma cirurgia.

2) Em que local é feita a ci-
rurgia?

É essencial que o local esco-
lhido para a realização trata-
mento tenha condições ade-
quadas. Existem protocolos 
especiais de segurança para 
pacientes que serão subme-
tidos à cirurgias. Certifique-se 
das credenciais do local onde 
você irá se operar.

3) Quais cuidados de segu-
rança são tomados?

A segurança do paciente 
deve sempre ser prioridade. 
Quando for escolher o seu ci-
rurgião plástico informe-se so-
bre as medidas de segurança 
para o seu caso. Pergunte so-
bre as cuidados para prevenir 
infecções, trombose venosa, 
embolia pulmonar, complica-
ções cirúrgicas, etc.

4) Quais os riscos da cirur-
gia?

Toda cirurgia oferece riscos. 
A boa notícia é que esses 
sempre podem ser minimiza-
dos quando se seguem to-
das as precauções possíveis. 
Pergunte e esclareça todas 
as dúvidas sobre os riscos do 
procedimento que você bus-
ca realizar. Não tenha vergo-
nha de perguntar!

5) Quais as credenciais do 
médico?

Muitos pacientes sentem-se 
constrangidos em perguntar 
as qualificações do seus mé-
dicos. Não tenha vergonha… 
Para se tornar cirurgião plásti-
co especialista da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica 
os médicos percorrem um ár-
duo caminho de cursos, trei-
namento e especializações. 
Um cirurgião qualificado terá 
prazer em lhe contar a sua tra-
jetória e credenciais.

6) Quem é a equipe que vai 
participar da cirurgia?

Com exceção das peque-
nas cirurgias plásticas a maio-
ria das cirurgias é feita com 
uma equipe grande. Procure 
se informar sobre os membros 
da equipe que vão estar pre-
sentes, como anestesista, ins-
trumentador, auxiliar.

7) Como será a anestesia?
Todo mundo tem medo 

e dúvidas sobre anestesia. 
A melhor anestesia é aque-
la que oferece menor riscos 
e menos desconforto duran-
te e depois a cirurgia. Cabe 
ao médico anestesista defi-
nir qual a técnica anestésica 
mais adequada para cada 
paciente, conforme a cirurgia 
que for realizada.

8) Como é a recuperação 
do procedimento?

Essas informações são im-
portantes para você planejar 
a sua vida no pós-operatório 
da cirurgia plástica.

Gazeta de

Pinto Bandeira

Anuncie aqui: 
gazetadepintobandeira@

gmail.com
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Valmarino: Colheita da uva inicia com expectativa de produção menor

Está ocorrendo uma das sa-
fras mais complicadas dos últi-
mos anos para o setor vitiviníco-
la brasileiro resume o enólogo 
e diretor da Vinícola Valmari-
no, Marco Salton. A combina-
ção desastrosa de granizo, geada 
e excesso de chuvas, determi-
nado pelo fenômeno climático 
El Niño, têm causado uma per-
da significativa na produtividade 
dos vinhedos.  Com a colheita 
recém iniciada, mesmo sem nú-
meros oficiais das perdas, estima-
tivas indicam quebra significativa 
da produção. “Para termos uma 
ideia no ano passado colhemos 
30 toneladas da uva Chardonnay 
e este ano apenas 13 toneladas” 
explica Salton.

 A redução do volume refleti-
rá diretamente nas vinícolas, que 
terão de buscar alternativas para 
suprir a diminuição de matéria-
-prima. “Podemos chamar a safra 
do perde-perde; pois o produtor 
perdeu em produção de até 70% 
em alguns casos e perde a viníco-
la por pagar até o dobro do valor 
pelo Kg da fruta” complementa 
o enólogo.

 “Tudo começou com um in-
verno de temperaturas amenas 
causando uma brotação desu-
niforme e com poucos frutos. 
Depois veio uma frente fria fo-
ra de época ocasionando geada 
que diminuíram drasticamen-
te a produtividade. Nos meses 
de setembro, outubro e novem-
bro tivemos chuvas bem acima 
do normal, prejudicando a fe-
cundação das flores e raleando 
os cachos. O excesso de umi-
dade também favoreceu o sur-
gimento de doenças fúngicas 
em especial o míldio ou mufa 
que atingiu diretamente os ca-
chos causando mais queda da 
produção. Com as chuvas mais 
recentes de dezembro e início 

Marco Salton enólogo e diretor da Vinícola Valmarino com a variedade de uva Processo

Em uma safra com grande queda na produção, 
tempo seco dos últimos dias favoreceu a qualidade 
das uvas Chardonnay e Prosecco

Viticultura

M
arlove Perin
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de janeiro, a qualidade da ma-
turação também foi atingida, 
com a diminuição de açúcar 
das uvas. Apesar de todo este 
quadro negativo nossos vinhe-
dos tem proporcionado uvas 
de  excelente qualidade para a 
elaboração de espumantes mas 
para os vinhos tintos permane-
ce ainda uma incógnita” expli-
cou Salton.

    Em um panorama parcial 
da safra 2016 estamos estimando 
de 50 a 70% de perdas de pro-
dutividade de acordo com a va-
riedade de uva e o seu período 
de colheita. Nunca tivemos um 
quadro tão negativo de produção 
desde que iniciamos a atividade 
da vinícola em 1997.

A Vinícola Valmarino culti-
va 18 hec tares de vinhedos, lo-
calizados em Pinto Bandeira, a 
uma alti tude média de 680 me-
tros, em um terreno de exce-
lente posição solar e com um 
solo de características argilosas 
e bem drenado devido a sua 
declividade.  São 14 varieda-
des de uvas viníferas finas. En-
tre as variedades tintas estão 
o Caber net Sauvignon, Caber-
net Franc, An cellota, Merlot, 
Tannat, Pinot Noir, Sangiove-
se, Shiraz e Petit Verdot. E en-
tre as brancas a Chardonnay, 
Prosecco, Moscato Giallo , Mal-
vasia Bianca e Malvasia di Cân-
dia. Até a primeira quinzena de 
março devem ser colhidas todas 
as varieda des. Os destaques fi-
cam por conta dos espumantes 
que ano a ano vem consolidan-
do a imagem de qualida de da 
vinícola. Em safras especiais é 
elaborado um vinho de guarda 
que é o Reserva de Família, um 
corte espe cial das quatro princi-
pais uvas tintas, o Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Tan nat e Caber-
net Franc.
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