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Dia do Vinho
celebrado em
grande estilo

Recadastramento
vitícola começa e
segue até outubro

Fotos Marlove Perin

Pinto Bandeira está integrado às comemorações alusivas ao Dia do Vinho, que iniciaram
no dia 20 de maio e seguem até o dia 4 de junho. Diversas atrações que rememoram a
cultura e os costumes do município foram apresentadas no salão comunitário
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Surpreenda
no Dia dos
Namorados
Neste dia,
um mimo
especial
Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa | BG | RS | (54) 3453-5503

Em 2016, os viticultores terão até o dia 31 de outubro para
atender a legislação e declarar a sua produção
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Trabalhar para se santificar
Pe. Luiz Antonio Mascarello

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

Ao longo de sua vida o ser humano, homem e mulher, conhece a necessidade de trabalhar para sobreviver. E desde cedo lhe é ensinado que
o trabalho dignifica a vida, a torna
mais bela, mais erudita e cheia de realizações. O que judia do ser humano
não é o trabalho em si, mas a forma
como ele trabalha e a intenção com
que ele realiza seu trabalho.
Quem trabalha só pensando em
ficar rico, não respeitando os limites das pessoas, faz com que o homem seja tratado como instrumento de produção e cria uma inversão
de valores. Quem trabalha só pensando no lucro termina explorando
e fazendo injustiças. O homem não
foi criado para o trabalho, mas o
trabalho para o homem.
“O trabalho, certamente, é uma
coisa velha, tão antiga quanto o
homem e a sua vida sobre a face
da terra”. (Laborem Exercens nº 2).
O trabalho humano é a chave
essencial de toda questão social e
deve ter o objetivo de tornar a vida
humana cada vez mais humana,
oferecendo emprego com salários
justos garantindo o pão de cada
dia para cada família, que busca
sua dignidade no trabalho e pelo
trabalho. “O trabalho é um bem do
homem – é um bem da sua humanidade – porque, mediante o trabalho, o homem não somente transforma a natureza, adaptando-a
as suas próprias necessidades, mas
também se realiza a si mesmo como
homem e até, num certo sentido,
se torna mais homem”. (idem nº 9).
“O trabalho constitui o funda-

mento sobre o qual se edifica a vida
familiar, que é um direito fundamental
e uma vocação do homem. O trabalho, de alguma maneira, é a condição
que torna possível a fundação de uma
família, uma vez que a família exige os
meios de subsistência que o homem obtém normalmente mediante o trabalho.
A família é, ao mesmo tempo, uma comunidade tornada possível pelo trabalho e a primeira escola interna de trabalho para todos e cada um dos homens”.
(idem nº 10).

FORD

RANGER
2017

Tela de 8” sensível ao
toque e navegador GPS

Interior moderno
e luxuoso totalmente
renovado

Na sua vida de trabalho que acontece cada dia, viva o dia de hoje como se fosse o último, como se fosse o
único! Viva o momento de agora como se fosse cedo, como se nunca fosse
tarde. Mantenha o otimismo, conserve
o equilíbrio, fortaleça a esperança. Caminhe com a certeza de chegar. Busque com a certeza de encontrar. Faça de cada dia de seu trabalho um de
louvor para aquele que lhe criou para que você se realize, e se san-tifique,
beneficiando-se do trabalho.

UMA NOVA ERA RAÇA FORTE
ACABA DE CHEGAR NA FLORAUTO.

7 airbags em todas
as versões: 2 frontais,
2 de cortina, 2 laterais
e 1 de joelho

CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA PRODUTOR RURAL.

BENTO GONÇALVES:
54 3455.5000 - R. Domingos Rubechini, 126

www.florauto.com.br

O MAIOR DISTRIBUIDOR FORD DO ESTADO
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Pagno Construções
em novo endereço

Pagno Construções
Com mais de 10 anos de atuação no mercado a Pagno Construções possui vasta experiência

Corpus Christi

Tapete solidário: a fé
expressa em Obras
Divulgação

Crescendo sustentada pelo tripé: qualidade,
custos e prazos
Visando melhorar o atendimento aos clientes e parceiros, a
Pagno Construções esta atendendo em novo endereço, na Rua 7
de Setembro, 196, Sala 202 em
Bento Gonçalves.
Com muito mais espaço, mais
conforto e novo astral, a partir
deste mês a Construtora já atende no novo endereço. A mudança representa mais um passo no
crescimento da empresa nos últimos anos.
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na construção de empreendimentos. Uma das premissas da
empresa é o respeito ao cliente
que busca a materialização de
um sonho, construindo através
dessa negociação um relacionamento sólido e confiável. Para
isso, além do respeito no cumprimento dos prazos, a Pagno
possui entre os seus diferenciais
o pacote completo da obra, com
todo o material incluso (projetos, parte estrutural, esquadrias,
pintura, acabamentos). São empreendimentos comerciais e residenciais de alta qualidade, os
melhores preços e condições
praticadas pelo mercado.
Neste Ano Santo da Misericórdia, a comunidade expressou em obras sua fé

Os tradicionais tapetes de Corpus Christi na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia em
Pinto Bandeira foram substituídos
por alimentos não perecíveis. Neste
Ano Santo da Misericórdia, a comunidade expressou em obras sua fé.
Motivados pela Obra de Misericórdia Corporal: dar de comer a quem

tem fome, as famílias participaram
na celebração de Corpus Christi e
na construção do Tapete Solidário.
A celebração ocorreu na quinta-feira, 26 de maio, celebrada pelos Padres Luiz Antônio Mascarelo, Antônio Guzzo e Domingos Manara.
Foram arrecadadas aproximadamente três centenas de produ-

tos alimentícios, dentre eles: arroz,
feijão, massa, leite, azeite, biscoitos,
farinha e açúcar. Parte dos alimentos será destinada a famílias carentes de Pinto Bandeira e após serem
atendidas às necessidades locais,
as doações serão encaminhada as
instituições do município de Bento Gonçalves.

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

Gazeta de

4

Ano II - nº 9 - Junho/2016 - Pinto Bandeira/RS

Clareamento Dental

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

É cada vez mais frequente
a procura pelo clareamento
dental nos consultórios odontológicos. Vamos falar aqui de
alguns pontos principais para
esclarecer os leitores.
Como posso clarear meus
dentes?
Os dentes podem ser clareados através de géis em maior
ou menor concentração, dependendo da indicação do
dentista ou escolha do paciente:
1. No consultório: o dentista
isola os dentes para proteger a
gengiva e aplica o gel. O clareamento dental a laser consiste na ativação do gel clareador sobre o dente de uma
forma mais rápida que a convencional, podendo-se obter
o efeito desejado em uma ou
duas sessões.
2. Em casa (doméstico): O
paciente necessita realizar
moldagem das arcadas para o

dentista confeccionar moldeiras específicas para seu clareamento. Sob a orientação do
dentista, leva um gel clareador com menor concentração,
para usar durante um período,
que pode variar de 30min há 2
h diárias. Esse tratamento pode
levar de 7 a 14 dias.
Os produtos usados no clareamento são seguros à saúde geral?
Sim. Como outros produtos
e medicamentos médicos e
odontológicos, quando usados corretamente conforme
orientação, não promovem
nenhum prejuízo à saúde geral.
Quanto meus dentes irão
branquear?
Esse é o ponto mais variável.
O clareamento apenas devolve ao dente a coloração original. Isso significa que as pessoas que naturalmente têm uma
pigmentação escura não vão
ficar com o dente tão claro
quanto outras.
Os dentes clareados ficam

enfraquecidos?
Não. A estrutura dental não
é afetada. As moléculas dos
géis oxidantes (liberadores de
oxigênio) penetram do dente,
liberando oxigênio que, por
sua vez, “quebra” as moléculas dos pigmentos causadores
das manchas.
O clareamento dental causa
sensibilidade?
Algumas pessoas podem ter
dentes mais sensíveis, o que
pode tornar um clareamento
uma experiência pouco agradável. Para esses pacientes,
podemos oferecer a aplicação de géis dessensibilizantes
antes e depois do tratamento,
bem como aplicação de laser
de baixa potência, que ajudam a diminuir esse incômodo.
Para eventuais dúvidas sobre
o procedimento e avaliação
para o seu clareamento venha nos visitar na Clínica Duo,
na Rua Sete de Setembro, 484,
acima do Banrisul ou ligue para (54) 3468-0206.

Pinto Bandeira

Deputados federais derrubam
redução do IPI dos vinhos
Os empresários do setor vitivinícola da Serra gaúcha continuam com um gosto amargo na
boca. A esperada redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos vinhos foi derrubada no Congresso Nacional. Os
parlamentares aprovaram o veto
que mantém a alíquota em 10. A
expectativa seria de que caísse para 6% neste ano e para 5% a partir
de 2017 mas não houve os mais de
250 votos suficientes para reverter
a decisão.
Até dezembro de 2015 a indús-

tria pagava R$ 0,73 por garrafa, enquanto agora 10% do valor. Se o vinho nacional custa R$ 30, o valor
cobrado pelo imposto é de R$ 3,
enquanto que se for R$ 50, o IPI
será R$ 5, entre outros exemplos.
Na abertura da Festa da Uva
deste ano, o então ministro do Trabalho e Desenvolvimento Social,
Miguel Rossetto, prometeu que
a redução da alíquota sobre os vinhos viria por meio de um decreto.
A Receita Federal barrou a decisão
e foi nisso que muitos deputados se
basearam na hora de votar.

Sancionada lei que obriga farol
baixo durante o dia em rodovias
O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou a lei que
torna obrigatório o uso de farol
baixo durante o dia nas rodovias.
A decisão foi publicada no Diário
Oficial da União.
A lei 13.290, de 23 de maio de
2016, determina que o “condutor
manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a
noite e durante o dia nos túneis
providos de iluminação pública e

nas rodovias”.
A partir de julho, os veículos flagrados com o farol desligado durante o dia serão multados. Em caso de descumprimento, o motorista
será autuado por infração média,
com multa de R$ 85,13 e quatro
pontos na carteira de habilitação.
Atualmente, só é exigido o uso
de farol durante a noite e em túneis, independentemente do horário do dia.

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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Tradição para celebrar
o Dia do Vinho

Evento regado a vinhos, espumantes e suco de uva de
associados à Asprovinho
O Vinho ganhou uma programação especial para celebrar sua
existência em Pinto Bandeira.
No sábado, 28 de maio, diversas
atrações que rememoram a cultura e os costumes do município
foram apresentadas no salão comunitário. Teve gastronomia típica, apresentações artísticas, artesanato e até um vovô contador
de histórias.
O Grupo Náni, de Farroupi-
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lha, participou do evento, regado
a vinhos, espumantes e suco de
uva de associados à Asprovinho.
O Coral Nova Pompéia apresentou músicas do folclore italiano.
O resgate da cultura sueca foi
lembrado por crianças que apresentaram danças tradicionais de
seu país de origem. Confira a
programação do Dia do Vinho
completa em www.diadovinho.
com.br.

A ExpoBento da família
Inspirada nas gerações que fizeram sua história, a ExpoBento 2016
traz a temática da família. A 26ª edição da maior feira multissetorial do
Brasil, que acontece de 2 a 13 de junho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.
Shows nacionais e temáticos
Com opções para todos os gostos e idades, este ano pisam no palco da ExpoBento a banda Roupa
Novano dia 3 de junho. No dia 12
de junho será a vez dos namorados
curtirem o Universo Alegria com
Henrique & Juliano, Michel Teló,
Marcos e Fernando, Breno & Caio
César e Diego Strada. Os tradicionalistas terão a noite de 10 de junho
para curtir o Quarteto Coração de
Potro, Grupo Tropilha Gaviona e
Nilton Ferreira. As crianças poderão se divertir com ‘Mary Poppins’
e ‘Kid Show Woody e seus amigos’,
no dia 11 de junho.
Eventos paralelos como a prova
de jiu-jitsu, no Pavilhão F, no dia
12 de junho, e o 17º Motoserra de
3 a 5 de junho, este no Pavilhão
E, incrementam uma agenda para
quem curte esporte e é apaixonado
por carros antigos e motocicletas.
Entrada gratuita em dois dias
Dar acesso à maior feira multissetorial do país para pessoas de baixa renda e valorizar o encontro das
famílias. Este é o objetivo da Expo-

Bento 2016 ao proporcionar nesta
edição dois dias com entrada gratuita. Nas segundas-feiras, 2 e 6 de
junho, moradores de toda a região
poderão entrar sem pagar na feira.
A gratuidade não integra o estacionamento da feira e as atrações
do Pavilhão F, que serão cobrados
normalmente. A ExpoBento 2016
também oferece a venda de ingressos antecipados a preços especiais
para empresas. Para adquirir os ingressos com valores diferenciados,
basta entrar em contato com o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC/BG)
– entidade promotora, pelo telefo-

ne (54) 2105.1999, com Denise. A
venda, nesta modalidade, é feita em
lotes de 100 unidades a R$ 2 cada
ingresso.
Ingressos para a feira
- Ingressos antecipados para empresas (até 1º de junho)
Lotes de 100 ingressos a R$ 200
(Válidos para todos os dias)
Ingressos durante a feira
De segunda a sexta-feira – R$ 5
Sábados, domingos e feriados – R$ 10
Dias 2 e 6 de junho – gratuito
Estacionamento
Automóveis – R$ 10
Motos – R$ 5

Silvio Pavan assume como novo
secretário da Agricultura
O agricultor e comerciante, Silvio Luiz Pavan, aceitou ser o novo
secretário de Agricultura de Pinto
Bandeira. Pavan vai substituir o vice-prefeito, Loris Franceschini, que
deixou o cargo para tratar de questões particulares.
A decisão foi anunciada pelo prefeito João Pizzio, quinta-feira, 02. Pizzio ressaltou que o novo Secretário

dará continuidade ao trabalho que o
vice-prefeito cumpriu com êxito numa importante etapa de reestruturação da Secretaria de Agricultura, desde o início da administração em 2013.
Pavan já havia ocupado o cargo
de secretário adjunto da pasta anteriormente. Nesta nova etapa a função de adjunto permanece com Gilmar Pegoraro.

Quer perder medidas até o verão?
Não perca mais tempo.

Matricule-se já!

Rua 7 de setembro, 361 | Centro
Pinto Bandeira | RS | 54 3468.0062
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Aniversariantes

Escola Municipal Barão
de Mauá desenvolve projeto
“A magia da leitura”
Promover a alfabetização por
meio do hábito e gosto pela leitura são alguns dos objetivos desenvolvidos pelo projeto “A magia
da leitura”, da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Barão
de Mauá.
O projeto de leitura, que conta
com a participação da equipe pedagógica da escola culminou com
a participação dos estudantes na
Feira do Livro Infantil do Sesc de
Bento Gonçalves com o momento

Pinto Bandeira

de contação de história com a autora Christina Dias.
Além disso, as crianças tiveram
a oportunidade de participar do
projeto itinerante de arte integrada Kombina - que visa formar plateias relacionadas às artes visuais através de brinquedos antigos que
chamam atenção das crianças, mostrando o conceito de brincar, transmitido através do resgate das brincadeiras como telefone sem fio,
elástico e corda.

Mande sua
foto:

Parabéns os alunos
Jônata da Silva e Jean das Neves pela
troca de idade

gazetadepintobandeira@
gmail.com
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Assessoria Prefeitura de Pinto Bandeira

Quem também esteve de aniversário foram os alunos Fernanda de
Matos, Alex Gonzati, Renan de Toni, Jeferson Paese, Miquéias da Rosa, Carolina da Silva, Jéssica de Toni, Diane Tognon, Natália Sganzerla e Selena Fernandes

Parabéns a Professora Renata Meneghel que esteve
aniversariando

O projeto de leitura culminou com a feira do livro

Vestibular de inverno: UCS recebe
inscrições até o dia 5 de junho
As inscrições para o Concurso
Vestibular de Inverno 2016 da Universidade de Caxias do Sul – UCS
podem ser feitas até o dia 5 de junho. O vestibular de inverno acontece no dia 26 de junho. A prova
inicia às 13h30min, mas os candi-

datos devem estar no local de prova às 12h30min. As inscrições, a
relação dos cursos ofertados neste
Vestibular de Inverno e outras informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas pelo site
www.ucs.br.

Parabéns aos aniversariantes
Rosimeri da Silva, professora
e os alunos Valquíria Foresti e
Ana Caroline Rossetto

Parabéns aos alunos Jean de Toni, Renan de Toni, Gustavo Nichetti, Fernando Bueno e Vinícius Parisotto

Uergs oferece 24 vagas para
ingresso de diplomados
A Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul (Uergs) Unidade
em Bento Gonçalves está oferecendo 24 vagas para ingresso de diplomados, transferência de outras
instituições de Ensino Superior e
reingresso de ex-alunos, por meio
do Edital de Mobilidade Acadêmica Externa, para o Curso de Enge-

nharia de Bioprocessos e Biotecnologia. As inscrições podem ser
feitas na secretaria da Unidade até
o dia 10 de junho.
Informações pelo telefone: (54)
34520389 e Edital http://www.uergs.edu.br/uploads/noticias/146340
0695Editalmobilidadeacademicaexterna2016.pdf

Quem comemora a troca de idaOs alunos Andriele Guisso, Dâmasco Pavan, Gabriel Rubbo, Ga- de são os alunos Sophia da Silbriela Parisotto e Gian Henrique Carboni comemoraram o ani- va, Nicole Sganzerla e Geovana
versário
Franceschini

Organização
e trabalho em equipe

para a consultoria

que o cliente merece.

Rua Atílio Pompermayer nº 164 - B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS - B. Botafogo
Fone: (54) 3055.3848
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Blaze Bayley, ex vocalista do Iron
Maiden volta ao país em junho
Blaze Bayley é um dos vocalistas de heavy metal mais carismáticos e também conhecidos
do mundo, que chegou ao posto de frontman do Iron Maiden
em 1994.
Ele foi contratado pela banda
logo após a saída histórica de Bruce Dickson. Junto do Iron Maiden,
lançou o “The X Factor”, um álbum sombrio, místico e diferente.
No álbum Blaze atingiu performances vocais marcantes como
em Sign of the Cross, Lord of the
Flies, Fortune of War, Blood on
the World´s Hands. Man on the
Edge foi o maior clássico e uma
das escolhidas para gravação de

vídeo clipe promocional. Com essa música, Blaze Bayley conseguiu
atingir as paradas de sucesso de diversos países e deixou sua voz marcada na história da maior banda
de Heavy Metal de todos os tempos, além de ter gravado o álbum
Virtual XI nas quais possui vários
clássicos sendo os mais importante
Futureal e o principal sendo The
Clansman que foi inspirado no filme Coração Valente.
O artista que já realizou diversas turnês por todo mundo, volta
ao país apresentando o seu novo álbum – Infinite Entanglement, que
será lançado no Brasil pela Dynamo Brazille.

A ortodontia e o
diagnostico tridimensional
Roberto Marin
Cirurgiã-Dentista

RESPIRAÇÃO
Hoje um tratamento ortodôntico não se restringe apenas aos dentes. Existem pacientes em crescimento onde
o tratamento induz ou conduz
a um caminho correto de formação dos ossos da face.
Observar os detalhes e os
problemas de cada paciente, podem resultar num melhor espaço respiratório descrito em azul nas tomografias
abaixo.
Um correto alinhamento
dentário não é isoladamente

Os fãs ávidos do Heavy Metal
podem esperar um show empolgante e cheio de clássicos de todas
as suas fases e com a novidade das
músicas novas que serão apresentadas. O evento acontece no domingo, 19 de junho na Casa Show.

um tratamento correto.
A evolução do diagnóstico possibilita o ortodontista a
atuar juntamente com áreas
afins; médicas, fonoaudiológicas entre outras, para melhorar o paciente em todas
as áreas possíveis e ao seu alcance.
Para mais informações
agende uma visita: Pinto Bandeira (Rua Sete de Setembro
757, ao lado do Laboratório
Osvaldo Cruz)
* Fotos de casos clínicos de
pacientes.

Frutas selecionadas

Confor to, segurança
e confiabilidade.

(54) 9972 4615 / 3455 7488
Pinto Bandeira
Serra Gaúcha / RS

Capelas São José
Serviços Funerários e Cremação
Rua Marques de Souza, 920 - Bento Gonçalves
3452.1660 - www.lformolo.com.br

BAG

Parcelamento em até 60 vezes.
Planos disponíveis para todas as idades.
Garantia de seguro prestamista
de acordo com a faixa etária.

RECORDARE

CREMAÇÃO PLANEJADA
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Vinhos Aurora na China
Vinhos da Vinícola Aurora acabam de ser lançados no mercado chinês. Os rótulos das 10 mil garrafas de
vinhos, brancos e tintos, da linha Aurora Varietal e de espumantes da marca Conde de Foucauld são os grandes
destaques no site do importador (http://www.hesionfood.com), em toda a
sua home page. A China tem crescido
muito no consumo de vinhos e espumantes, e a cada ano aumenta o interesse por vinhos do novo mundo. A

A Vinícola Aurora tem dois motivos para comemorar sua participação, este ano, no Concurso Citadelles du Vin, realizado em Bordeaux
(França) de 14 a 16 de maio. Os resultados, divulgados na pré-abertura da Vinexpo Hong Kong, revela-

Recadastramento
vitícola começa e
segue até outubro

Aurora atenta a esta tendência expande sua distribuição neste país. Além
das marcas Aurora e Conde de Foucauld, Brazilian Soul também já está
presente no mercado Chinês.
A Vinícola Aurora está em seis
países asiáticos. Além da China,
seus vinhos estão no Japão (há 20
anos), na Coreia do Sul, Singapura,
Taiwan e Hong Kong. O continente respondeu por 25% das exportações da vinícola em 2015.

Espumante Aurora Moscatel é
ouro em Bordeaux
ram uma medalha de ouro para o
Espumante Aurora Moscatel Branco e o Prêmio País, a maior pontuação entre os vinhos brasileiros. A
Vinícola Aurora segue como a mais
premiada do Brasil nos concursos
internacionais
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Os produtores de uva devem informar dados sobre a produção de 2016
Os viticultores já podem fazer o
recadastramento vitícola. Realizado
anualmente, o preenchimento dos
dados do Cadastro Vitícola é obrigatório para todos os produtores de
uva gaúchos. A atualização dos dados pode ser feita via internet, solicitando uma senha por e-mail para
cnpuv.cadastroviticola@embrapa.

br, ou em entidades parceiras, como o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Sindicato da Serra Gaúcha, Sindicato Patronal, Emater, da
mesma forma que foi realizado nos
anos anteriores. Para o recadastro
são necessários os seguintes dados:
CPF, inscrição estadual de todos
os vendedores de uva da propriedade e o formulário dos parreirais
que foi repassado ao produtor em
2015 para ser preenchido durante
a colheita, com as informações de
produção de uva de cada vinhedo.
Em 2016, os viticultores terão
até o dia 31 de outubro para atender a legislação e declarar a sua
produção. A coordenadora aponta
que, apesar dessa obrigatoriedade,
cerca de 1.600 produtores não se

recadastraram em 2015, o equivalente a mais de 10% das propriedades vitícolas do estado. Os viticultores que pararam de produzir uva
deverão solicitar a desativação do
cadastro diretamente nos locais de
recadastramento ou enviando um
e-mail para: cnpuv.cadastroviticola@embrapa.br.
Após prestar as informações, o
produtor receberá o comprovante
do recadastramento e o novo formulário, com detalhamento dos parreirais, para preenchimento da produção na próxima safra. Para mais
detalhes, o usuário pode acessar manual do cadastro vitícola e o manual
de utilização de polígonos disponível em http://cadastro.cnpuv.embrapa.br ou ligar para (54) 3455.8076.

A gente
não mede
o amor que
distribui
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Ah... o amor...

Sua SAÚDE em primeiro lugar!
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