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Poda adequada é indispensável
para saúde da planta e qualidade
Marlove Perin

O produtor José Nichetti já iniciou a poda nas suas culturas. A prática auxilia nos tratos culturais, pois organiza a distribuição dos ramos e cachos, que
garante maior aeração, incidência solar e acesso dos tratamentos culturais
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Confira
nesta edição
o especial
do Colono
e Motorista

Ninguém
conhece
melhor
esta terra
Nossa homenagem ao homem do campo
e ao motorista, que com seu trabalho
contribuem para o desenvolvimento da nossa terra.
25 de julho - Dia do Colono e Motorista

"Venha nos visitar”

www.asprovinho.com.br
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Programação das missas de julho

Sant’Ana

Pe. Luiz Antonio Mascarello

Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa Senhora do Rosário
de Pompéia - I Santuário Mariano do Rio Grande do Sul

Santa Ana ou Sant’Ana
é a mãe de Nossa Senhora e avó de Jesus. O nome “Ana” vem do hebraico
“Hanna” e significa “graça”.
Santa Ana era de família
descendente do sacerdote Aarão.
Ana se casou jovem como
toda moça em Israel naquele tempo. A tradição diz que
São Joaquim, descendente
da família real de Davi, era
um homem de posses e bem
situado na sociedade. Ambos viviam em Jerusalém,
ao lado da piscina de Betesda, onde hoje está a Basílica de Santana. O casal
se relacionava com pessoas
de todo Israel, especialmente nas festas em Jerusalém.
Santa Ana, porém, tinha
um grave problema: era estéril. Não conseguia engravidar mesmo depois de anos
de casada. Em Israel daquele tempo a esterilidade
era sempre atribuída à mulher, por causa da falta de
conhecimento. A mulher estéril era vista como amaldiçoada por Deus. Por isso,
ela sofreu grandes humilhações. São Joaquim, por sua
vez, era censurado pelos sacerdotes por não ter filhos.
Tudo isso fazia com que o
casal sofresse bastante.
Porém, eram pessoas de
fé e confiavam em Deus,
apesar de todo sofrimento que viviam. Parece que
através do sofrimento, Deus
estava preparando aquele casal para gerar Maria, a
virgem pura concebida sem
pecado. Ana engravidou.
Segundo a Tradição cristã, no dia 8 de setembro
do ano 20 a. C., Santa Ana
deu à luz uma linda menina a qual o casal colocou
o nome de Miriam, que em
hebraico, significa “Senhora da Luz”. Na tradução para o latim ficou “Maria”. O
constrangimento ficara para trás e daquela que todos diziam ser estéril nasceu Nossa Senhora, a mãe
do Salvador.
Santa Ana e São Joaquim
são de fundamental importância na História da Salvação, não só pelo nascimento de Maria, mas também
pela formação que deram
à futura Mãe do Salvador.
A devoção a Santa Ana
e São Joaquim é muito antiga no Oriente. Eles foram
cultuados desde o começo
do cristianismo. No século
VI a devoção a eles já era
enraizada entre os fiéis. No
Ocidente, o culto a Santana remonta ao século VIII.
No ano de 710, as relíquias
da avó de Jesus foram levadas de Israel para Constantinopla e, de lá, foram dis-

tribuídas para várias igrejas. A
maior dessas relíquias ficou na
igreja de Sant’Ana, em Durem,
Alemanha.
No Brasil, a devoção a
Sant’Ana obedece a uma tradição vinda de Portugal, onde
os moedeiros de Lisboa administravam a Confraria de Sant’Ana
da Sé. Os empregados que trabalham na produção de cédulas, moedas e outros produtos
fabricados na Casa da Moeda
do Brasil têm em Sant´Ana sua
padroeira.
No ano de 1584, o Papa Gregório XIII fixou a data da festa
de Sant’Ana em 26 de Julho. Na
década de 1960 o Papa Paulo
VI juntou a esta data a comemoração de São Joaquim. Por
isso, no dia 26 de julho comemora-se também o “Dia dos Avós”.
Santa Ana é a padroeira dos
avós. Mas também é invocada
pelas mulheres que não conseguem engravidar. É ainda a
padroeira da educação, tendo educado Nossa Senhora e
influenciado profundamente na
educação de Jesus.
Sant’Ana é aquela privilegiada criatura que Deus escolheu,
para ser na terra, Mãe da Virgem Imaculada. Sant’Ana, depois de São José, foi a criatura
que mais perto esteve do Verbo
Encarnado. Na intimidade do
sangue e do parentesco deu ao
mundo a mãe do Filho de Deus.
A Santa é venerada como
padroeira das mulheres casadas, especialmente das grávidas, cujos partos torna rápidos e
bem-sucedidos, é também protetora das viúvas, dos navegantes e marceneiros.
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Sexta-feira, dia 15
18h – Missa Matriz

Sexta-feira, dia 22
18h – Missa Matriz

Sábado, dia 16
14h – Missa - Chá de Santa Ana
- Capela São José
16h – Missa Matriz
17h30min – Missa Capela Santo André
Jantar Linha Silva Pinto Norte

Sábado, dia 23
16h – Missa Matriz

Domingo, dia 17
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa Festa Capela N. Sra. do Carmo
17h - Conselho de Pastoral da
Região – Bento Gonçalves
18h – Missa Matriz
Terça-feira, dia 19
18h – Missa Matriz
19h30min - Missa Capela Santo Antônio

Domingo, dia 24
8h – Missa Matriz Festa Santa Ana
10h30min – Missa Matriz e Festa Santa Ana – Almoço Salão Paroquial
Segunda-feira, dia 25
10h30min – Missa - Festa, Procissão: Colonos e Motoristas - Capela
da Misericórdia
Terça-feira, dia 26
18h – Missa Matriz
19h - Formação para pais e padrinhos de Batismo - Matriz

Quarta-feira, dia 20
18h – Missa Matriz

Quarta-feira, dia 27
18h – Missa Matriz
19h30min - Missa – Cursilho – Ultréia - Linha Silva Pinto Norte

Quinta-feira, dia 21
18h – Missa Matriz
19h30min – Missa - Capela São
Luiz

Sexta-feira, dia 29
18h – Missa – Matriz
19h - Formação MESC e Acolhida
N. Sra. Aparecida – Matriz

Domingo, dia 31
9h – Missa Matriz – Primeira
Eucaristia
10h - Procissão com Nossa
Senhora Aparecida - Capela
São Marcos
10h30min – Acolhida e Missa: Nossa Senhora AparecidaCapela 5ª Seção
19h - Formação de Liturgia e
Canto - Matriz
Missas no santuário:
Terça, Quarta e Sexta-feira
sempre às 18h;
Sábado às 16h;
Domingo 09he 18h;
Todas as quintas-feiras às 18h
terço na Matriz.
Todo dia 07 do mês missa votiva às 18h.

O FestiQueijo: um dos eventos mais
tradicionais e aguardados na região
A 27ª edição do festival, que vai
até 31 de julho, terá 21 expositores
e mais de 70 shows — mas a grande atração mesmo é a gastronomia.
Ao comprar o ingresso, o visitante
tem direito a provar mais de 40 ti-

pos de queijo, pratos italianos e vinhos e espumantes da região.
27ª Festiqueijo
- Até 31 de julho
- Sextas-feiras, das 18h às 22h;

ORAÇÃO A SANTA ANA
Senhora Sant’Ana, fostes chamada por Deus a colaborar na
salvação do mundo. Seguindo os caminhos da Providência Divina, recebeste São Joaquim por Esposo. Deste vosso
matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima,
que seria a Mãe de Jesus Cristo.
Formando vós família tão santa, confiantes nós vos pedimos
por esta nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus:
aos PAIS deste lar, que vivam
na santidade do matrimônio e
formem seus filhos segundo o
Evangelho; aos FILHOS desta
casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus
os chamou. E a TODOS nós, pais
e filhos, alcançai-nos a alegria
de viver fielmente na Igreja de
Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia,
após as alegrias e sofrimentos
desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai,
onde vos possamos encontrar,
para junto sermos eternamente felizes, no Cristo, pelo Espírito
Santo. Amém.

Sábado, dia 30
16h – Missa Matriz
17h – Missa Visitação de Nossa Senhora Aparecida - Capela Anunciata
17h30min - Missa – Visitação
de Nossa Senhora Aparecida
- Capela São Gabriel

aos sábados, das 10h às 22h; e aos
domingos, das 10h às 17h.
- Em Carlos Barbosa.
- Ingressos: R$ 100 (sextas-feiras
e domingos) e R$ 110 (sábados).
Crianças de oito a 12 anos pagam
R$ 50, mediante a apresentação de
documento (até sete anos, a entrada franca). www.festiqueijo.com.br

Anuncie
aqui!
gazetadepintobandeira@
gmail.com
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Poda e tratamento de inverno ganha intensidade na região
e estamos fazendo nos pêssegos e
seguimos para a uva. Também estamos fazendo o tratamento de inverno” explica José.
Tratamento de Inverno
Como todas as plantas cultivadas, as fruteiras de clima temperado são suscetíveis a inúmeros
micro-organismos que atacam brotações, ramos, troncos flores e frutos, levando a perdas na cultura e a
enormes prejuízos aos produtores.
Esses micro-organismos permanecem no pomar de um ano para o
outro e constituem uma fonte de
inóculo para o próximo ciclo produtivo.
Tratamento de inverno é o conjunto de medidas utilizadas para reduzir a fonte de inóculo no campo,
diminuindo, assim, a possibilidade
de infecção pelo patógeno remanescente e preparar as plantas para a brotação, florescimento e frutificação. Esse controle deve ser
iniciado nos meses de maio/junho
e julho, fase em que as plantas entram em repouso vegetativo.
Primeira fase:
• Podar os ramos secos, ladrões, fracos e doentes, até encontrar a parte sadia. Retirar os frutos

mumificados, doentes e caídos ao
solo, juntamente com os ramos podados e as folhas velhas. Todos esses materiais devem ser amontoados e retirados do pomar.Tratar
o corte resultante da poda, pincelando-se pasta bordalesa que tem
como função a vedação do corte,
impedindo a entrada de patógenos.
Segunda fase:
• Após a limpeza das árvores e
do pomar, antes do início do florescimento, pulverizar as plantas
com calda sulfocálcica ou calda
bordalesa. Esta pulverização deve
atingir uniformemente todos os
troncos e ramos, para eliminação
dos esporos remanescentes que
não foram eliminados com a poda.

ferência os de plástico, pois o sulfato de cobre reage com ferro e alumínio), sendo dois com capacidade
para 50 litros e outro para 100 litros;
• Colocar os cristais de sulfato
de cobre dentro de um saco de tecido, em seguida, pendurá-lo sobre
a boca do recipiente de 50 litros,
já cheio de água, onde ficará mergulhado por algumas horas até que
se dissolvam. No outro recipiente
de 50 litros, hidratar a cal fazendo adição progressiva de água até
completar os 50 litros, sempre agitando, com a finalidade de homogeneizar o “leite de cal”;
• Preparada as duas soluções,

colocá-las no terceiro recipiente de
100 litros, derramando-as ao mesmo tempo e agitando para perfeita homogeneização;
• Depois de preparada, a calda deverá apresentar reação neutra. Para verificar a reação, pode-se
usar o papel de tornassol até apresentar coloração azul, ou introduzir no líquido uma lâmina de aço
oxidável por 1 minuto; o escurecimento da lâmina indica que a calda encontra-se ácida. Neste caso,
deve-se colocar mais cal até a neutralização completa da calda. A calda perde sua ação fungicida se não
aplicada no mesmo dia.
Marlove Perin

A poda é uma prática de manejo fundamental para garantir
uma boa safra de uva e de frutíferas. A prática é feita durante
o período de repouso da planta,
isto é, desde a queda das folhas
até pouco antes do início da brotação. Entre os seus benefícios,
pode-se citar que ela limita o número de gemas para regularizar e
harmonizar a relação entre a capacidade produtiva e o vigor de
crescimento dos ramos que a videira pode apresentar durante o
ciclo. Esta prática também auxilia, de modo indireto, nos tratos
culturais, pois organiza a distribuição dos ramos e cachos, possibilitando uma maior abertura
do dossel vegetativo, que garante maior aeração, incidência solar e acesso dos tratamentos fitossanitários.
José Nichetti cultiva 1,5 hectares de nectarinas e 16 hectares
de pêssegos na Linha Rio Branco
em Pinto Bandeira e já começou
a poda e o tratamento de inverno
nas culturas. “A importância de
se podar varia de espécie para es
pécie, assim poderá ser decisiva
para uma, enquanto que para outra, ela é praticamente dispensável.
Já fizemos a poda nas ameixeiras

Preparação de calda bordalesa neutra, sem óleo
A calda bordalesa é um produto de fácil preparo e baixa toxicidade, sendo uma mistura de sulfato de cobre e cal virgem.
- Sulfato de cobre - 1 kg
- Cal virgem - 1 kg
- Água limpa - 100 litros
Preparação
• Para o preparo da calda, são
necessários três recipientes (de pre-

José Nichetti cultiva 1,5 hectares de nectarinas e 16 hectares de pêssego
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FAÇA REVISÕES EM SEU
VEÍCULO REGULARMENTE.

Ofertas anunciadas com validade até 19/07/2016 ou enquanto durarem os estoques no distribuidor e/ou as condições. Ka SE 1.0 2017 (Cat. KCC7) a partir de R$ 39.990,00 à vista ou na condição de financiamento 76,64% (R$ 30.648,55) e saldo (R$ 9.341,35) em 30 parcelas de R$ 359,00 com taxa zero. Custo Efetivo
Total (CET): 0,89% a.m.; 11,28% a.a. Valor Total Financiado R$ 11.554,98. Valor total do veículo: R$ 41.343,25. Inclui IOF, TAC e SPF.. Ecosport SE 1.6 2017 (Cat. ECG7) a partir de R$ 65.990,00 à vista ou na condição de financiamento 60% de entrada e saldo em 24 parcelas com taxa zero. Focus Fastback SE Plus 2.0
AT (Cat. RDJ6) a partir de R$ 85.190,00 à vista ou na condição de financiamento 60% de entrada e saldo em 24 parcelas com taxa zero, disponível em cor metálica. As ofertas anunciadas não são válidas para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços
de despachantes, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. As condições de financiamentos Ford Credit são operacionalizadas pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.
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Os gatinhos Manuela Balbinot, Danieli Kaipper, Daviniel Kaipper,
Eduarda Ceccon e Luana Maria Schwede comemoram aniversário este mês

Fotos Divulgação

Aniversariantes

Quem também comemora aniversário são os alunos Karen Giovana Jardim, Letícia Cecon, Raquel Aline Manara, Nathieli Da Silva, Luana De Paula Belolli, Kallyane Do Amaral Gonçalves e Camila Pereira

Parabéns aos alunos Suéli
De Toni, Maurício Coghetto
e Luan Da Rosa que estão
aniversariando

Ao lado do esposo Daniel, Beatriz Marchetto Sganzerla, diretora da Escola Municipal Emílio Meyer e da Escola Estadual
Professor José Pansera, comemorou seu aniversário no dia
4 de julho

Anderson Marchetto e Leonardo Lopes
comemoram aniversário

Quem também comemora aniversário são os alunos Davi Angheben, Mauro Rigo e Erick Pereira Junior

Parabéns ao gatinho Luís Henrique Rodrigues Glienke

Parabéns para a Vice-diretora do turno da tarde Vania Maria
Ferrari, a Vice-diretora do turno da noite Edena Moroni e Professora e Orientadora Educacional Rita Beatriz Nobre Da Conceição que fazem aniversário

Parabéns aos alunos Ezequiel Carboni , Guilherme Da Silveira,
Ana Carolina Morlin e Patrícia Carrer

Os alunos Jhenifer Andreta, Éric Ribas dos Santos, William Longo, Laura Pavan Bono, Kéully Fontana e Júlia Paese comemoraram aniversário
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Dezesseis medalhas são
conquistadas no mês de
junho pela Vinícola Aurora

Justiça condena Prefeito de Pinto
Bandeira por Nepotismo e pode
Suspender Direitos Políticos por três anos

A Vinícola Aurora encerra
o mês de junho com a conquista de 16 medalhas em competições internacionais realizadas
em quatro países. O mais recente foi o The Best Of Wine Weekend que elegeu os melhores
vinhos inscritos que estariam à
venda na feira Wine Weekend
2016, realizada em São Paulo.
Nesse concurso, três vinhos da
Vinícola Aurora foram consagrados como os melhores em suas
categorias: “Vinho Doce de Ouro 2016” com o Aurora Colheita
Tardia 2015 e “Vinho Tinto de
Ouro” com o Aurora Millésime
2012 e o Aurora Pequenas Partilhas Notáveis da América Carmenère 2014. No The Best Of
Wine Weekend a vinícola recebeu ainda duas medalhas de prata para os vinhos Aurora Reserva
Chardonnay 2015 e Espumante
Aurora Procedências Brut Rosé
e uma de bronze, para o Pequenas Partilhas Notáveis da América Cabernet Franc. Este mesmo Pequenas Partilhas acabara
de receber medalha de ouro no
México, no Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vin,
certame internacional organizado
pela Universidade Autônoma de
Gastronomia de Baja California,
realizado de 10 a 12 de junho.

O Prefeito de Pinto Bandeira
João Pizzio (PDT) foi condenado por nepotismo em virtude da
contratação de sua esposa Fabiana Bueno para o cargo de secretária de Assistência Social, Habitação e Trabalho em 2013. O
Tribunal de Justiça condenou
em segunda instância, depois de
Ação Civil Pública por parte do
Ministério Público. Em 2014 ele
havia sido condenado em primeira instância.
A nomeação de Fabiana Bueno ocorreu em janeiro de 2013.
Porém, poucos meses depois entrou em licença-gestante. A decisão expedida pela magistrada declarou nulo o Decreto Municipal

Com o Espumante Aurora
Moscatel Branco, a vinícola recebeu medalha de ouro no Sélections Mondiales des Vins, em
Quebec (Canadá), concurso que
rendeu à Aurora outras duas de
prata, para os espumantes Aurora Brut e Marcus James Brut. O
concurso do Canadá confirmou a
excelência do Espumante Aurora Moscatel, o produto mais premiado da vinícola que em fim de
maio recebeu medalha de ouro
também no Cittadelles du Vin,
concurso internacional realizado durante a Vinexpo, em Bordeaux (França).
As outras seis medalhas da
Aurora em junho foram conquistadas no Decanter World Awards 2016, o disputado concurso
realizado pela mais importante
publicação de vinhos do mundo, a britânica Decanter. Medalha de prata para o Espumante
AuroraBrut, medalhas de bronze
para os vinhos Aurora Procedências Chardonnay,Aurora Reserva
Merlot e dois vinhos da marca de
exportação Brazilian Soul (muito
bem posicionada em importantes
redes de varejo no Reino Unido): Cabernet Sauvignon e Moscato Espumante, além de uma
menção honrosa para o Brazilian
Soul Premium Selection Tannat.

nº 02/2013, que nomeou a esposa do prefeito como secretária e
comprovou a prática, por ambos
os réus, de ato de improbidade
contra os princípios da Administração Pública.
Ambos foram multados na
quantia correspondente a 12 vezes ao valor recebido quando da
nomeação da então secretária. A
condenação ainda suspende os direitos políticos por três anos do
prefeito. A decisão ainda cabe recurso pelo Tribunal de Justiça - TJ-RS. O Prefeito se manifestou por
meio das redes sociais que não irá
concorrer nas próximas eleições.
A defesa do prefeito foi procurada pela reportagem e até o fe-

chamento da edição não se manifestou.

Prefeito João Pizzio
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Brigada Militar prende homem
com rifle na Linha Rio Branco

Máquina é
roubada no
interior de
Pinto Bandeira
Segundo ocorrência policial por
volta das 7h da quarta-feira, do dia
6 de julho foi roubado uma máquina triturador em uma propriedade da Linha Jansen no interior
de Pinto Bandeira. O proprietário
chegou ao local e percebeu a falta
do equipamento. A máquina pesa
aproximadamente uma tonelada.

Rádio Difusora

Um homem foi preso com um
rifle calibre 22 com luneta e silenciador, além de duas pombas abatidas na Linha Rio Brando, interior
de Pinto Bandeira no domingo, dia
26 de junho.
De acordo com informações
da Brigada Militar, a equipe estava em patrulhamento de rotina,
quando abordou um homem com
atitude suspeita e após abordagem
foi apreendido o rifle e conduzido
até o veículo, onde no interior foi
encontrado ainda uma espingarda

de pressão e uma caixa de chumbinhos. Diante dos fatos foi dada

voz de prisão e encaminhado até
a Delegacia de Polícia.

Pinto Bandeira

3ª Rodada do Municipal
de Futsal acontece na
sexta-feira
Na sexta-feira, 15, acontece a
3ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Pinto Bandeira. Nesta fase da competição
serão quatro jogos disputados na
Linha 40, na capela São Gabriel
a partir das 19h30min.
O 5º Campeonato Municipal de Futsal em Pinto Bandeira iniciou no dia 1º de julho no
Ginásio de Esportes do Clube
Rosário. A competição vai reunir 15 equipes, nove livre e seis
dos veteranos. Na primeira fase

os jogos serão realizados todas as
sextas-feiras.

Casa é invadida em Pinto Bandeira
Uma casa foi arrombada na Linha Jansen, interior de Pinto
Bandeira. O fato aconteceu próximo ao Centro Tecnológico da
Cooperativa Vinícola Aurora.
O proprietário conta que seu filho foi até o local e constatou
que a porta estava fechada, porém com o miolo da fechadura arrombado. A vítima percebeu que o sistema de monitoramento foi
furtado, e a energia elétrica do local foi desligada. O filho do proprietário não chegou a entrar no restante da casa para verificar se
outros itens foram roubados. Segundo a vitima, não há testemunhas e nem suspeitos para o crime. O boletim de ocorrência foi
registrado na delegacia.

A próxima rodada será na Linha 40, a partir das 19h30min

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 Euclides 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 Estrada 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 Esquerda 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 Valmarino 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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Terapia Cognitivo-Comportamental para
Depressão
Karina Petroli
CRP 07/20405
Terapia Cognitiva Comportamental
Especialista em Neuropsicopedagogia
e Educação Especial de Inclusão

to psicoterápico e também
psiquiátrico dependendo da
gravidade do quadro. O tratamento com a Terapia Cognitivo-Comportamental visa
corrigir padrões distorcidos
de pensamentos e comportamentos utilizando técnicas
cognitivas e comportamentais
provocando mudanças positivas em sua vida. O objetivo
principal é detectar e alterar
atitudes que restringem as atividades sociais, de lazer, profissionais, visando contribuir para que o paciente desenvolva
um maior sentimento de autoconfiança e independência para lidar com situações
adversas de seu cotidiano, resultando em considerável aumento da autoestima. Esta terapia é um aprendizado a seu
próprio respeito, para superar
a crise depressiva é importante procurar ajuda, pois é o melhor caminho para voltar a ter
uma vida mais saudável.

Sicredi Serrana agora
tem 90 mil Associados
Com modelo de gestão que prioriza os interesses do associado, a
Cooperativa de Crédito comemora crescimento do quadro social
Em maio 2016, a Sicredi Serrana chegou aos 90 mil associados. Isso representa que 22% da
população e 32% das empresas
na região estão associados ao Sicredi. Evolução de 77%, nos últimos cinco anos. Como Instituição
Financeira Cooperativa, o Sicredi tem seu diferencial ao trabalhar
de forma colaborativa com associados e comunidades. Conforme
seu modelo societário, os associados decidem o rumo dos negócios e o tamanho da sua Cooperativa de Crédito, que já é a 14ª
maior do país.
Para o Diretor Executivo, Odair
Dalagasperina, essa marca traduz o
momento único da Cooperativa:
“Estamos muito felizes com esta
conquista. Chegar aos 90 mil associados, com expressiva representação regional, num mercado desenvolvido e competitivo como são
Serra Gaúcha e Vale do Caí, nos
enche de orgulho. De modo especial, esta marca expressa a confiança da comunidade no modelo de
atendimento e de relacionamento
do Sicredi. E o mais importante:
segue acompanhada pelo crescimento constante no nível de satis-

fação dos associados e nos indicadores econômicos. Estamos certos
que isso é resultado de bom trabalho e dedicação dos quase 400 colaboradores, profissionais dedicados que muito se empenham no
desenvolvimento dos associados e
comunidades. Também destacamos a fundamental contribuição
dos coordenadores e de cada um
dos associados”, comenta.
Odair ainda afirma: “Buscamos
cada vez mais ouvir e conhecer os
associados, seus projetos e necessidades. Assim, podemos oferecer as melhores soluções financei-

ras. Muito além do simples papel
de disponibilizar produtos e serviços financeiros, o que queremos é
contribuir efetivamente com o desenvolvimento econômico e social
dos associados e das comunidades.
Este é o nosso propósito e motivo
pelo qual, todos os dias, abrimos as
portas da Sicredi Serrana”.
Você também pode ser um associado do Sicredi. Para conhecer
as vantagens, acesse o site da Cooperativa (www.sicrediserranars.
com.br) ou visite uma Unidade
de Atendimento da sua cidade e
fale com a nossa equipe.
Ronei Moresco / Sicredi Serrana

Depressão é uma doença
psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor caracterizada
por uma tristeza profunda, basicamente associada a sentimentos de dor, desesperança, baixa autoestima e culpa.
Os quadros variam de intensidade e duração dependendo de cada pessoa.
Sintomas comuns da depressão: alteração do apetite, distúrbio de sono, problemas psicomotores, fadiga ou
perda de energia constante
ou interesse, sentimento de
culpa e inutilidade, dificuldade de concentração, pensamentos recorrentes de morte,
baixa autoestima, alteração
da libido, dificuldade para tomar decisões, dificuldade para iniciar tarefas, irritabilidade
ou impaciência e sensação
de que nunca vai melhorar.
A Depressão é uma doença
que exige acompanhamen-
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Fachada da Sede Administrativa da Sicredi Serrana, em Carlos
Barbosa
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Casal comemora
bodas de Ébano: 66
anos de casamento
Cada casal tem uma história,
um tempo, uma vida. Mais de
meio século dividindo alegrias,
conquistas e construindo com
muito trabalho uma história digna de ser comemorada. O casal
José Tondo de 95 anos e Maria
Tondo de 85 estão com 66 anos
de união, comemoram bodas de
Ébano.
Naturais de Pinto Bandeira, José casou-se com Maria em 1950. Na
época, ela tinha 19 anos e ele, 28 anos.
Nos dias de hoje, o casal pas-

Pinto Bandeira

Tratamento de canal,
rápido e sem dor!

sa a maior parte do tempo juntos.
Da união do casal nasceu dois homens e uma mulher, o mais ve¬lha
hoje com 65 anos e o mais novo
com 56. Fruto dos filhos nasceu
cinco netos. Para o filho Clóvis
que mora junto com o casal, eles
são pais exemplares na família e
pessoas exemplares na comunidade.
Quando questionada sobre sua
saúde Maria diz que acredita que o
trabalho diário é a fonte para sua
disposição e energia.

Dr. Marcelo Luís Fleck Carraro
Dr. Mário Antônio Ozelame Pedroso
Duo Clínica Odontológica.

Divulgação

O filho Roberto Tondo com os pais José e Maria

O que é tratamento de canal?
O tratamento do canal consiste na retirada da polpa do dente
(responsável pela sensibilidade),
que é um tecido encontrado em
sua parte interna. Uma vez que a
polpa foi danificada, infeccionada ou morta, ela deve ser removida, o espaço deve ser limpo,
preparado, desinfetado e preenchido.
Alguns anos atrás, os dentes
com polpas danificadas, eram tratados manualmente, levando muito tempo e muitas vezes resultando
em dor. Hoje em dia, um tratamento de canal pode ser feito de forma mecanizada, que torna o tratamento mais rápido e eficiente,
podendo ser realizado em sessão
única e sem dor. No meio odontológico o “Tratamento de Canal” é
chamado de Endodontia.
Os casos mais comuns de polpa danificada são:
- Dente quebrado;
- Cárie profunda;
- Dano ao dente, como um
trauma forte, seja ele recente ou

mais antigo.
Passo a Passo do Tratamento
de Canal:
A Técnica de Instrumentação
rotatória (mecanizada) utiliza um
motor, onde se usa instrumentos de níquel-titânio, que tem um
maior poder de corte e maior flexibilidade. Além do localizador
apical um aparelho elétrico, que
acoplado ao instrumento endodôntico, indica quando este chega ao ápice, que é o limite de
trabalho, ou seja, o comprimen-

to do canal, eliminando uma radiografia durante o tratamento,
além de diminuir muito o tempo
de tratamento e realizando sem
dor ao paciente!
A DUO Clínica Odontológica
utiliza os recursos mais modernos
com especialista em endodontia,
e traz a Pinto Bandeira um tratamento moderno, rápido e eficiente. Para informações a clínica
atende na Rua sete de setembro,
484, acima do Banrisul ou pelo fone (54) 3468 0206.

Evolução da
Cárie até
formação
de uma
Lesão
Periapical

Estilos versáteis.
Projetos únicos.

A Pagno Construções oferece diversos serviços para
sua comodidade, contando com equipes qualificadas para:
- 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

Execute sua obra conosco e ganhe o projeto sem
custos!
Comodidade, segurança, confiança total é conosco.

Entregamos sua obra 100% pronta

PAGNO
CONSTRUÇÕES
Rua 7 de Setembro, 196 Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS | 54 9932 5249 | 54 9617 0153
pagnoconstrutora@hotmail.com

