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Cooperativa  
formada por 
descendentes de 
italianos é a maior 
Vinícola do Brasil. 
Uma história que 
foi construída por 
famílias ao longo 
de 85 anos. Na 
foto associados 
de Pinto Bandeira, 
Cleiton, Zulmir, 
Sérgio e Tadeu 
Bottin

Novo ano, 
nov� 

pr�eres...

Novos apartamentos!

Rua Ernesto Sandrin, 325
Pomarosa |  BG | RS | (54) 3453-5503

“DIGNIDADE HUMANA, RESPEITO
E PROFISSIONALISMO.”

PLANTÃO 24H
(54) 3453 1411



Aberta as inscrições para 
serviços de horas-máquina

A Prefeitura de Pinto Bandei-
ra, através da Secretária de Agri-
cultura comunica que estão aber-

tas as inscrições para serviços de 
horas-máquinas. Os interessados 
devem procurar a Secretaria de 

Agricultura até o dia 28 de feve-
reiro. Informações através do fo-
ne (54) 3452-0185.
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Santuário, 
lugar do encontro 

com Deus

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

No Catolicismo latino-
-americano as peregrina-
ções a locais sagrados tor-
naram-se, juntamente com 
as festas, uma expressão pri-
vilegiada da religiosidade 
do povo. Os santuários são 
em si mesmos lugares da 
manifestação de Deus. Ne-
les o sagrado se revela e to-
ca o devoto de um amanei-
ra original. Todo o ambiente 
é penetrado pela aura da 
presença direta ou indire-
ta de Deus. O Sl 41(42),5 
: “Lembrança maravilhosa 
o tempo em que ia com o 
povo peregrino e feliz ca-
minhando para a casa de 
Deus, entre gritos, louvor e 
alegria da multidão jubilo-
sa”. O Santuário é a meta 
visível do itinerário dos pe-
regrinos: O Cân 1230 do Di-
reito Canônico assim defi-
ne Santuário: “entende-se a 
Igreja ou outro lugar sagra-
do, aonde os fiéis em gran-
de número, por algum mo-
tivo especial de piedade, 
fazem peregrinações, 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 pa-
ra “a tenda do encontro” 
(tabernáculo da Aliança, Ex 
27,21). No santuário dá-se 
a experiência com o Misté-
rio, o encontro com o Deus 
vivo: “nos santuários ofere-
cem-se aos fiéis meios de 
salvação mais abundantes, 
anunciando com diligência 
a palavra de Deus, incenti-
vando a vida litúrgica, prin-
cipalmente a Eucaristia, a 
Penitência e as formas apro-

vadas de devoção popular” C. 
1234. Os santuários são testemu-
nhas da riqueza multíplice da 
ação salvífica 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 lugar da perma-
nente atualização 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 pieda-
de dos fiéis e da Igreja. É o mis-
tério do qual nos aproximamos 
com admiração e adoração 
diante do dom, obra gratuita, 
de Deus. As circunstâncias his-
tóricas, físicas do santuário, o 
respeito, a escuta da Palavra, 
a oração, os sacramentos aju-
dam a compreender a espiri-
tualidade nele vivido e vão ex-
primir o acolhimento, aberto a 
todos e em particular à multi-
dão de pessoas que, na soli-
dão de um mundo seculariza-
do e dessacralizado, percebem 
no mais íntimo do seu coração 
a nostalgia e o fascínio da san-
tidade.

O santuário é o lugar da 
contínua nova atualização 
da aliança dos homens com 
o Eterno e entre si. O santuário 
nos aponta para onde cami-
nhamos, pois ele não é só uma 
obra humana, mas também 
um sinal visível da presença de 
Deus invisível. Entramos no san-
tuário para agradecer o amor 
de Deus; para louvar o Senhor; 
para pedir perdão; para pedir 
a fidelidade e ajuda para nos-
so peregrinar.
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Postos de distribuição
Pinto Bandeira
Pousada Dona Elida
Posto Valdano
Câmara de Vereadores
Agro Dallé
Cia Medi-Farmácias
Mercado Tumelero

Sábado, dia 21
16h - Missa Matriz 
Festa dos Jovens - Capela 
São Marcos

Domingo, dia 22
9h - Missa Matriz

Sábado, dia 28
16h - Missa Matriz
20h - Novena de Caravággio - 
Capitel – Marcolino Moura

Domingo, dia 29
9h - Missa Matriz

Fevereiro 
Sábado, dia 4
16h - Missa Matriz

Domingo, dia 5
9h - Missa Matriz
10h30min - Missa e Festa de 
São Braz - Capela Santa Cruz

Terça-feira, dia 7
18h - Missa Matriz

Programação das missas de Janeiro e Fevereiro

Sábado, dia 11
16h - Missa Matriz

Domingo, dia 04
9h - Missa Matriz
10h30min - Missa e Festa de N. Sra. 
de Lourdes - Capela de São Marcos

Terça-feira, dia 6 
18h - Missa Matriz

Sábado, dia 18 
16h - Missa Matriz

Domingo, dia 19
9h - Missa Matriz

Quarta-feira, dia 22
20h30min – Missa Matriz
Cursilho

Sábado, dia 25 
16h - Missa Matriz

Domingo, dia 26
9h - Missa Matriz

Missas janeiro 
e fevereiro

a) Terça, Quarta e 
sexta-feira sempre às 18h;
b) Sábado às 16h;
c) Domingo somente 9h;
d) Todas as quintas-feiras às 18h 
terço na matriz.
e) Todo dia 07 do 
mês missa votiva às 18h.
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Na manhã da quarta-feira, 18 de 
janeiro, em entrevista ao Jornal de 
Pinto Bandeira, o Prefeito do mu-
nicípio Hadair Ferrari respondeu  
a algumas perguntas sobre o início 
de sua gestão.

Jornal de Pinto Bandeira - Con-
siderando que Pinto Bandeira é 
um dos municípios mais jovens 
do Estado, como o senhor encon-
trou a organização administrativa 
do Município?

Hadair Ferrari - Conforme 
orientação do ministério público, 
o ex Prefeito João Pizzio fez a tran-
sição documental, parte no dia 20 
de dezembro de 2016 e o restante 
no dia 30 e, foi em cima disso que 
iniciamos nossos trabalhos. Hoje, 
passados quase vinte dias desde 
que assumimos, podemos dizer 
que estamos organizando  a casa.

JPB -  O ex-prefeito Pizzio, di-
vulgou que deixou 1,4 milhão, 
sendo R$ 300.000,00 de recursos 
de repatriação. Este valor total se 
confirma?

Hadair Ferrari - Sim, esse valor 
se confirma. Parte desse valor vai 
ser usado para pagar contas pen-
dentes, outra parte vai para edu-
cação e saúde e, o valor livre, que 
ficará em torno de 50% do total, 
será usado nas necessidades mais 
urgentes da prefeitura.  

JPB - Qual o total do orçamen-

Prefeito Ferrari fala sobre o início de sua gestão

M
arlove Perin

to para o ano de 2017?
Hadair Ferrari - O orçamento 

para este ano está em aproximada-
mente R$ 13.000.000,00.

JPB - Quais foram as suas prin-
cipais medidas tomadas como pre-
feito?

Hadair Ferrari - Em primei-
ro lugar estou recebendo todas as 
pessoas que nos procuram aqui, 
mesmo sem hora marcada. Em se-
gundo  redução de gastos com fun-
cionários, aluguéis e outros, além 
da organização da prefeitura para 
deixar todas nossas ações o mais 
transparente possível. Queremos 
estar entre os primeiros no ranking 
da transparência.

JPB - Pinto Bandeira possui cer-
ca de 30 famílias beneficiárias do 
Bolsa Família. Com a extinção da 
secretaria de Assistência Social, o 
repasse do benefício continua inal-
terado?

Hadair Ferrari - Atualmente são 
23 famílias beneficiadas com o bol-
sa família, as outras sete, sairam 
por não estarem mais de acordo 
com as exigências do programa.  
Quanto à Secretaria de Assisten-
cia Social, ela não foi extinta, foi 
apenas absorvida pela Secretaria 
da Educação,  o que foi extinto foi 
o cargo de Secretário da Assistên-
cia Social.

 JPB - Como está o trabalho de 

implantação da extenção da Uni-
versidde Federal de Santa Maria, 
em Pinto Bandeira?

Hadair Ferrari - Estamos dando 
continuidade aos trabalhos, tanto 
que no próximo domingo, dia 22, 
teremos o vestibular, cujas provas 
acontecerão na Escola José Panse-
ra. Posteriormente teremos maio-
res informações.

JPB - Uma das grandes reivin-
dicações dos produtores de Pinto 
Bandeira são as estradas do inte-
rior. Como está o trabalho da Se-
cretaria de Obras no interior?

Hadair Ferrari - Todas as má-
quinas e caminhões precisam pas-
sar por revisão mecânica, assim 
como necessitamos comprar os 
combustíveis, brita, canos para 
boeiros, etc. Esses processos ne-
cessitam passar por licitação e isso 
demanda um certo tempo. Assim 
que tudo estiver liberado estare-
mos trabalhando direto nas estra-
das do interior. Sabemos que a 
época é de safra e as estradas es-
tão em péssimas condições, po-
rém não podemos atropelar os 
trâmites legais, muito embora fos-
se essa a minha vontade, para aju-
dar os agricultores no escoamen-
to de suas colheitas. Acreditamos 
que para fevereiro tudo estará nor-
malizado.

JPB - Em relação à PROAMB, 
em que ponto estão as negociações 

para a ampliação da Unidade em 
PB, considerando que o governo 
anterior tentou condicionar a libe-
ração da obra à apresentação de 
um estudo de Impacto de Vizi-
nhança, ou seja, auxílio para o as-
faltamento da estrada?

Hadair Ferrari - A proamb já es-
tá colaborando conosco, quando 
dou brita para que pudéssemos ir 
adiantando o reparo mais urgentes 
das estradas. Quanto à ampliação 
da unidade e o asfaltamento esta-
mos em tratativas e acreditamos 
que em breve teremos novidades 
a respeito desse assunto.

JPB - Em relação à saúde, mu-
dou algo na estrutura da mesma no 
município?

Hadair Ferrari - A Secretaria 
da Saúde está respondendo pelo 

Meio Ambiente e pela Assistencia 
Social. Abrimos processo seletivo 
para preencher algumas vagas co-
mo médico, dentista, enferemeira,  
auxiliar de dentista, entre outras. 
Estas vagas vão suprir a necessida-
de de um melhor atendimento ao 
público. Também estamos firman-
do novos convênios com clínicas, 
laboratórios etc.

JPB - Atualmente quantas pes-
soas foram contratadas e cargos de 
confiança, estão trabalhando na 
prefeitura? Tem necessidade de 
novas contratações?

Hadair Ferrari - Contratamos 
apenas os ccs para as quatro Secre-
tarias, e como já falei anteriormen-
te, estamos com o processo seleti-
vo em andamento para suprir as 
demandas.

Prefeito Hadair Ferrari
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Em busca de recursos 
para quadra esportiva, 
Vereadores visitam 
Deputado Gilmar Sossella 

Por unanimidade, Adilso Antônio 
Salini é eleito presidente da 
Câmara de Vereadores 

Os Vereadores Daniel Sganzer-
la e Igor Pietrobon de Pinto Ban-
deira visitaram o Gabinete do De-
putado Estadual Gilmar Sossella  
na terça-feira, dia 10 e, foram re-
cebidos pelo chefe de gabinete Ar-
tur Alexandre Souto. O objetivo 
foi buscar auxílio de recursos para 

a construção da cobertura da qua-
dra esportiva da Escola Estadual 
de Ensino Médio Professor José 
Pansera. A instituição conta com 
260 alunos. Os parlamentares fo-
ram acompanhados pelos parcei-
ros Ademar de Oliveira e Reveli-
no Soares.

O vereador Adilso Antônio 
Salini do PMDB, foi eleito por 
unanimidade presidente da Câ-
mara de Vereadores Pinto Ban-
deira na tarde do domingo (1º). 
A eleição da Mesa Diretora para 

o ano de 2017 ocorreu após a ce-
rimônia de posse do prefeito Ha-
dair Ferrari, do vice Daniel Pavan 
e dos nove vereadores, eleitos 
em 2016.

A nova composição da nova 

Mesa, é Adilso Antônio Salini - 
presidente (PMDB), vice-presi-
dente - Adair Rizzardo (PP), 1º 
secretaria Silvana Ceccon Burlini 
(PP) e 2º secretaria  Solange Ni-
chetti Comiotto (PMDB).

D
ivulgação

Felipe M
achad

o/ Rád
io D

ifussora

Ademar de Oliveira, Vereador Daniel Sganzerla, Chefe de 
gabinete Artur Alexandre Souto, Vereador Igor Pietrobon 
e Revelino Soares

Mesa Diretora 2017: Adair Rizzardo, Silvana Ceccon Burlini, Adilso Antônio Salini e 
Solange Nichetti Comiotto

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.
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O orgulho de ser Associado Aurora

Os produtores, têm na forma-
ção de associações um mecanismo 
que lhes garante melhor desempe-
nho para competir no mercado. 
Associado desde 1978 na Coope-
rativa Aurora, o produtor Zulmir 
Bottin, de Pinto Bandeira, está sa-
tisfeito com os benefícios recebi-
dos da Aurora. “A Cooperativa 
é uma extensão do produtor. So-
mos uma família que trabalha uni-
da. Esperamos que a Aurora con-
tinue progredindo e temos nela a 
mão amiga que precisamos”, diz o 
aposentado de 86 anos.

“Aqui todos evoluem e ganham” - Família de Pinto Bandeira fala da emoção, compromisso e honra de fazer parte da Cooperativa

Fotos M
arlove Perin
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Zulmir Bottin é associado desde 1978 na Cooperativa

Zeferina, Cleiton, Zulmir, Sérgio, Tadeu e Roseli, uma vida dedicada 
ao trabalho e cooperação

Zeferina 82 anos e Zulmir Bottin 86 anos, orgulhosos em 
fazer parte da família Aurora

“Acompanhei parte dessa histó-
ria de crescimento da Cooperativa. 
Estou contente com o trabalho que 
está sendo desenvolvido e acredi-
to que é devido a essa seriedade e 
de boa parceria entre Cooperativa 
e cooperado que temos hoje em 
nossa região a grandeza da Auro-
ra”, diz o associado.

O filho Sérgio Bottin, 59 anos, 
a nora Roseli, 52 anos e os netos, 
Tadeu, 25 anos e Cleiton, 34 anos 
vivem na propriedade e cuidam 
dos parreirais com dedicação e ca-
rinho. A família dá sequência à tra-

dição herdada dos pais: produzir 
uvas.  O trabalho fez com que ele 
se transformasse em um agricultor 
exemplo da região já foi promovi-
do a manhã de campo, isso quer 
dizer que um especialista em de-
terminado assunto reúne pessoas 
na propriedade e visitam as plan-
tações. Além das visitas o evento 
conta com palestras técnicas e tro-
ca de experiências.

“É um prazer ser sócio da Au-
rora. Entregamos nossa produção 
com segurança. Na Cooperativa, 
nós agricultores cooperados con-
tamos com a orientação direta dos 
técnicos da Vinícola, responsáveis 
pelo acompanhamento de todas as 
etapas do vinhedo. Assim sempre 
entregamos produtos com qualida-

de”, conta Sérgio.
 “A Aurora é uma Cooperati-

va que une as famílias. O grande 
desafio da Aurora agora é que os 
jovens continuem o que seus an-
tepassados começaram. Neste mo-
mento de crise, muitos que aban-
donaram a vida no campo estão 
voltando. Penso que este é o mo-
mento de recebermos bem esses 
jovens e mostrarmos para eles que 
não só a qualidade de vida, mas o 
próprio ganho financeiro na pro-
dução da uva reserva um futuro 
mais promissor. A maioria dos co-
operados tem mais de 60 anos de 
idade. É o momento de valorizar-
mos e darmos todo o apoio neces-
sário ao nosso produtor” diz Itacir 
Pedro Pozza, presidente da Auro-

ra, destacando que as famílias são 
o alicerce para crescimento sólido 
da Aurora.

Produção
“Nesta data também marcar-

mos o início da colheita”, relata 
o produtor.  “Cultivamos as varie-
dades Chardonnay, Trebbiano e 
Moscato Branco e híbrido e a ex-
pectativa é de chegar aos 250 mil 
quilos” fala com empolgação o 
produtor.

Devido às melhores condições 
climáticas e os trabalhos de manejo 
do solo, neste ano, Sérgio terá uma 
de suas melhores colheitas. Ele ex-
plica que, neste momento, para ter 
perdas significativas somente se o 
tempo não colaborar.
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Desde o dia 3 de janeiro, a Vi-
nícola Aurora está recebendo as 
uvas da safra 2017. As primeiras 
precoces (incluindo a Chardonnay, 
a rainha das uvas dos espumantes) 
chegaram à vinícola com excelen-
te qualidade. A Vinícola Aurora 
recebeu, até o momento, Vinícola 
Aurora recebeu 2.100.000 kg  das 
variedades precoces Chardonnay, 
Pinto Noir, Isabel precoce e Con-
cord. Até meados de março, quan-
do está previsto o fim da colheita, 

a maior vinícola do Brasil espera 
ter recebido 60 milhões de quilos 
de uvas, entre viníferas e de mesa.

A alta qualidade deverá alcançar 
também as variedades médias e tar-
dias. Em função do efeito La Niña, a 
previsão é de um verão mais seco na 
Serra Gaúcha, o que será muito po-
sitivo para as variedades médias (co-
lhidas no meio do período da safra, 
como Cabernet Franc e Malvasia) e 
as tardias, colhidas no final no verão 
(como Cabernet Sauvignon, Tannat 

e as variedades Moscato).
 “Durante todo o ciclo das vi-

nhas, tivemos excelente compor-
tamento climático”, explica Flávio 
Zílio, enólogo-chefe da Vinícola 
Aurora. “Desde a floração, brota-
ção a formação do cacho, tivemos 
amplitude térmica e precipitação 
adequadas, o que proporcionou 
frutos de excelente sanidade e qua-
lidade”, explica o enólogo, come-
morando a expectativa de uma sa-
fra excelente.

A Caixa Econômica Federal 
disponibilizou R$ 6 bilhões pa-
ra custeio antecipado da safra 
2017/2018. Em nota, o banco diz 
que a linha está disponível para 
soja, milho, arroz, trigo, feijão e 
sorgo, entre as principais cultu-

O tradicional torneio La Pin-
ta, de Pinto Bandeira esta com as 
inscrições abertas.  Sociedade Re-
creativa Assistencial Cultural Rosá-
rio de Pinto Bandeira promove a 
partir do dia 29 de janeiro a Vigé-
sima Sexta Edição do Torneio de 
La Pinta. Inscrições por telefone 

No  último boletim publica-
do pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET), em de-
zembro de 2016, a análise de-
talhada do modelo estatístico 
(CPPMet/UFPel) indicou, para 
o mês de janeiro, precipita-
ções dentro do padrão clima-
tológico na maior parte do es-
tado do Rio Grande do Sul. Já 
para os meses de fevereiro e 
março, uma tendência é de 
chuvas abaixo do padrão, es-
pecialmente durante fevereiro.

Para a agricultura,  uma das 
variáveis meteorológicas que 
mais influencia o desenvolvi-
mento de doenças é o volume 
de precipitação e, no caso da 
videira, como em outras espé-
cies de plantas, ela é extrema-
mente importante  neste perí-
odo que antecede a colheita 
da uva. A frequência de chu-
vas, a alta umidade relativa, o 
molhamento foliar constante, o 
orvalho e a cerração tornam o 
ambiente extremamente favo-
rável para o crescimento dos 
fungos sobre a superfície dos 
tecidos vegetais, dando pros-
seguimento à infecção, colo-
nização e esporulação, quan-
do eles podem se disseminar. 
As principais doenças que têm 
ocorrido nos vinhedos  da Ser-
ra Gaúcha nessa época são o 
míldio (mufa) e as podridões 
do cacho.

Neste momento decisivo da 
safra, o controle do míldio vem 
sendo realizado com a utiliza-
ção de produtos à base de 
cobre, entre eles a calda bor-
dalesa, que possibilita uma pro-
teção de aproximadamente 15 
dias, devido à presença da cal, 
que age como um fixador do 
cobre sobre os tecidos, reduzin-
do a lavagem. Já as formula-
ções de hidróxido de cobre ou 
oxicloreto de cobre, por causa 
de sua formulação diferente, 
devem ser reaplicadas a cada 

Vinícola Aurora recebe 
as primeiras uvas do ano

Caixa libera R$ 6 bilhões para 
custeio antecipado da safra 2017/18

Torneio La Pinta com inscrições abertas

A Vinícola Aurora recebeu, até o momento, Vinícola Aurora recebeu 2.100.000 kg  das variedades precoces 
Chardonnay, Pinto Noir, Isabel precoce e Concord

M
arlove Perin

Controle das doenças da videira na fase de 
pré-colheita – O que o viticultor necessita fazer 

para reduzir perdas?

Lucas da Ressurreição Garrido
pesquisador da Embrapa Uva e Vinho

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE 
TALÃO DE PRODUTOR

João Carlos Ferrari, brasileiro, maior, casado, 
produtor rural da Linha Silva Pinto Sul, interior de 
Pinto Bandeira, portador do CPF 354.381.260-20, 
comunica que foi extraviado um talão de produtor 
inteiro, inscrição 4891003706, série 160.915.701 à 
160.915.710, não sabendo informar seu paradeiro 
e não se responsabiliza pela indevida utilização do 
mesmo.

7 dias ou após chuvas acima 
de 20 mm, a fim de não deixar 
os tecidos desprotegidos.

As podridões do cacho da 
videira, por outro lado, devem 
ser manejadas visando redu-
zir tanto o inóculo presente no 
parreiral como também garan-
tir a proteção dos tecidos das 
bagas. Assim, o produtor deve 
percorrer diariamente o vinhe-
do e retirar as bagas ou pe-
daços de cacho que estejam 
com alguma podridão, reco-
lhendo-os para posterior des-
truição. Esta medida visa redu-
zir a disseminação da doença 
para outras bagas ou cachos 
presentes na área. Também 
é recomendada a pulveriza-
ção dos cachos com fungici-
das sistêmicos (piraclostrobina 
+ metiram, tebuconazole, te-
traconazole, boscalida + creso-
xim metílico, pirimetanil, proci-
midone, azoxistrobina, Bacillus 
subtilis, entre outros) antes do 
fechamento do cacho, uma 
segunda aplicação pode ser 
feita, observando e respeitan-
do o período de carência do 
produto utilizado. É importante 
pulverizar o cacho completa-
mente, para que fique “reves-
tido” com o produto utilizado, 
uma vez que falhas na cober-
tura possibilitam o desenvolvi-
mento de podridões.

O agricultor também deve se 
lembrar dos cuidados na hora 
da aplicação para a maior efi-
ciência dos tratamentos: evitar 
os horários muito quentes ou 
com vento, além de direcio-
nar os bicos adequadamente, 
seja para as folhas ou para os 
cachos. Dessa forma, o manejo 
realizado no vinhedo represen-
tará um resultado positivo na 
qualidade da uva colhida. O 
uso de EPI’s é outro ponto que 
deve receber uma atenção es-
pecial, pois irá garantir a saú-
de e a segurança do produtor.

Expectativa é de uma safra excelente para todas as variedades, pois o cli-
ma foi perfeito em todas as fases do cultivo e efeito La Niña deverá 
garantir um verão seco

Linha será direcionada a soja, milho, trigo, feijão 
e sorgo entre principais culturas

ras, e conta com análise técnica 
automática para propostas de até 
R$ 500 mil. A antecipação dos re-
cursos permite ao produtor nego-
ciar ainda no primeiro semestre 
de 2017 a aquisição de insumos 
para o plantio na temporada que 

começa em 1º de julho.
A Caixa também conta com a li-

nha de crédito Custeio Pronamp, 
destinada a médios produtores que 
tenham renda bruta anual de até 
R$ 1,76 milhão. Com taxas de ju-
ros de 8,5% ao ano, o limite desta 
linha é de até R$ 1,5 milhão. Se-
gundo a Caixa, a carteira de crédito 
rural ultrapassou R$ 7 bilhões de 
saldo em operações ativas. 

(54) 9 9981 1826 com Valdir Co-
gheto ao custo de R$ 400,00. Fa-
se classificatória: 29/01 e 05/02 Fi-
nal: 12/02. Premiação total de R$ 
5.500,00 1º lugar – troféu + R$ 
2.500,00 2º lugar – R$ 1.500,00 
3º lugar – R$ 600,00 4º 5º e 6º lu-
gar – R$ 300,00.
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Motel Netuno Vinhedos: Novos apartamentos, 
muito mais conforto para momentos especiais

Localizado em ponto estratégi-
co, perto da Pipa Pórtico, na en-
trada de Bento Gonçalves, o mo-
tel Netuno Vinhedos oferece aos 
clientes o melhor, o charme, con-
forto e privacidade que os bento-
-gonçalvenses buscam, além de 
ser discreto e seguro.  Possui 
uma estrutura com mais de 2.700 
m2 que oferece 18 apartamentos 
simples, oito apartamentos luxo, 
quatro suítes com hidromassa-
gem e, a suíte vinhedos com dois 
ambientes, mini palco para pole 
dance e garagem para dois carros.

E os serviços que viraram mar-
ca tradicional do motel continu-
am mantidos: total segurança, 
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PAGNO 
CONSTRUÇÕES

- Projetos arquitetônicos
- Projetos estruturais
- Projeto Elétrico
- Projeto Hidráulico
- Projeto de jardim
- Construções residenciais, prediais e industriais
- Reformas residenciais e industriais
- Pinturas internas e externas
- Acabamentos
- Elétrica
- Hidráulica
- Fornecimento dos materiais necessários
- Execução de todas as etapas

A Pagno Construções oferece diversos serviços para 
sua comodidade, contando com equipes quali�cadas para:

Execute sua obra conosco!

Comodidade, segurança, confiança total é conosco.

Entregamos sua obra 100% pronta 

Aqui sonhos se 
tornam realidade!

Rua 7 de Setembro, 196  Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS  |  54 99932 5249  |  54 99617 0153

pagnoconstrutora@hotmail.com

facebook.com/Pagno-Construções

bom gosto e privacidade. O sis-
tema de auto-atendimento na re-
cepção permite acesso rápido e 
sigiloso. Todos os apartamentos 
possuem calefação, ar condicio-
nado, rádio, televisão, fribogar, 
rede wife e catálogo sexshop. As 
suítes são ambientadas para ca-
da estilo e oferecem hidromas-
sagem. A higienização e atendi-
mento qualificados são grandes 
diferenciais do motel Netuno Vi-
nhedos.

Atualmente, os apartamentos 
estão recebendo uma nova e de-
coração com design moderno e 
sofisticado para oferece ainda 
conforto para os momentos mais 

especiais.
Com todos estes diferenciais, 

o motel Netuno Vinhedos reúne 
tudo isso em um espaço moder-
no, mantendo o cuidado e a ex-
periência adquirida em 11 anos 
de atuação no segmento de mo-
téis. O motel Netuno Vinhedos 
oferece também, pernoites e di-

árias para hóspedes que dese-
jam conforto e segurança em sua 
breve passagem pela cidade.  O 
motel Netuno Vinhedos se loca-
liza na rua Ernesto Sandrin 325, 
bairro Pomarosa, fones (54) 3453 

5503 / (54) 996094335. Curta 
nossa Fan Page: facebook.com/
motelnetunovinhedos. Conheça 
os apartamentos e suítes no si-
te www.motelnetuno.com.br/vi-
nhedos.



Produtor cultiva e lucra com uva niagara

Ligia e Maurício Pagno com a variedade Niágara Rosa
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Venha nos visitar

Ninguém 
conhece 
melhor
esta terra

O clima colaborou e Pinto Ban-
deira se prepara para uma boa sa-
fra de uva neste ano, depois de 
um 2015/2016  decepcionante nas 
plantações. A estimativa é de uma 
safra que fique em torno de 600 mi-
lhões de quilos em todo o território 
gaúcho, o que é considerado dentro 
da média pelo setor. No ano passa-
do, a produção, prejudicada pelo 
clima, foi de 304 milhões de quilos, 
metade do que os agricultores esta-
vam acostumados a colher. A que-
bra foi de 65% em relação à tem-
porada anterior, que foi a maior da 
história (com 855 mil toneladas). Só 
não chega a ser uma supersafra jus-
tamente pela grande quebra da pro-
dução registrada no ano passado.

O fator decisivo para o otimis-
mo em relação à uva é o fato de o 
clima ter sido bem definido nos 
últimos meses, com inverno frio, 
primavera e verão quentes e chu-
va em quantidade suficiente para o 
desenvolvimento da fruta.

“É uma safra de recuperação. 
Não excelente, mas boa. A videi-
ra sofre de um ano para o outro e 
2016 foi muito ruim. Então, agora 

ela está se recuperando e a expec-
tativa é que a safra seja ainda me-
lhor em 2018” avalia Aldacir Pan-
cotto Técnico da Emater.

Embora o forte da safra seja fi-
nal de janeiro e início de fevereiro 
em locais mais baixos, como na lo-
calidade da Linha Silva Pinto Nor-
te de Pinto Bandeira, a colheita já 
começou. Nos 3,5 hectares da pro-
priedade da família Pagno, já fo-
ram colhidos 12 mil quilos da fru-
ta. A expectativa é de chegar aos 
50 mil quilos. 

As variedades Niágara Rosa e 
Branca, Concord e Isabel Preco-
ce, produzidas pelos agricultores 
Maurício e Volmir Pagno, têm co-
mo destino vinícolas e câmara fria.  
O produtor vende o quilo da  uva 
niagara a R$ 1,20.

“A uva está com qualidade e do-
ce este ano. Se o tempo colaborar, 
ou seja, se não houver chuva em 
excesso, a safra deve ser boa” diz 
Volmir, conhecido como Grinco.

 Para aproveitar as frutas da 
época que tal uma geleia caseira? 
As uvas estão saborosas e perfu-
madas. O Jornal de Pinto Bandei-

ra traz uma receita deliciosa. A do-
na de casa Lígia ensina a preparar 
a geleia, veja:  1 kg. de uva Niágara

1 1/2 xicara de açúcar
2 xicaras de água

Modo de Fazer 
Lave bem as uvas, coloque em 
uma panela grande com a água 
e leve ao fogo por 15 minutos. 
Passe por uma peneira apertan-

do bem para extrair o suco, 
coloque de volta na panela 
com o açúcar em fogo baixo 
mexendo sempre e retiran-
do a espuma
que se forma na superficie.

Cozinhe por aproximada-
mente 1 hora. Coloque um 
pirex ou uma xícara no fre-
zer para testar a consistência 
da geleia, depois de 40 mi-
nutos no fogo comece a pin-
gar com uma colher a geleia 
no pirex e volte para o free-
zer, se a consistência ficar fir-
me sem escorrer está pronta.

Geleia de Uva

Expectativa é de safra da uva dentro 
da média em Pinto Bandeira
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