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Frutas de caroço
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A chuva constante, novamente, dificulta a colheita e os tratamentos fitossanitários nas fru-
tas de caroço como nectarinas e pêssegos. A cada novo dia de chuva, produtores gaú-
chos recalculam as perdas e muitos produtores não terão o que colher para esta safra. 
Os que conseguirão colher é porque não foram atingidos pela forte geada em setembro 
é agravada agora com precipitações às vésperas da colheita e ainda podem  enfrentar 
doenças, como a do caroço, que acaba estragando a fruta e impossibilitando a venda

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

Preço super especial!

Um  brinde ao 
prazer com 
Espuma de Prata  
Peterlongo

1º Jantar harmonizado da 
Casa Di Giordano Ristorante

Chef Giordano Tarso

Data: 28/11
Local: Casa Di Giordano Ristorante - Pinto Bandeira

Horário: 20h30min
Valor R$ 75,00 por pessoa e bebida inclusa

Reservas (54) 3468-0133

Cinco rótulos selecionados: Don Giovani
Espumante Stravaganzza Brut  / Chardonay 2014 / 
Rosé Brut/ Cabernet Franc 2012 / Stravaganzza Moscatel

Cardápio harmonizado pela Sommelier Juliana Rossatto
COUVERT - ENTRADA - PRIMEIRO PRATO 
SEGUNDO PRATO - SOBREMESA

Rua Marechal Floriano
nº 121 sala 16 - Bairro Centro

Fone: (54) 3452-3360
Cel. (54) 9972 7096

Bento Gonçalves - RS 
E-mail: bfp@bfpadvocacia.com.br

Página 3

Página 2



Ano I - nº 2 - Novembro/2015 - Pinto Bandeira/RS 2
Gazeta de

Pinto Bandeira

Expediente

Editora: Marlove Perin
Design Gráfico: AB Design Gráfico
Jornalista Responsável: Marlove Pe-
rin MTB Nº 0017304/RS

Redação/Comercial: gazetadepin-
tobandeira@gmail.com
(54) 9998 7836
Facebook: GazetadePintoBandeira/
GazetadeMonteBelodoSul

Circulação: mensal
A Gazeta de Pinto Bandeira é um 
novo meio de comunicação que 
surge para divulgar o trabalho de-
senvolvido no dia a dia do município

Sexta-feira, dia 06
 17h – Adoração no Santuário;
 18h – Missa no santuário;
20h30min – Missa Capela São José;

Sábado, dia 07
18h – Missa Votiva no Santuário;

Domingo, dia 08
09h – Missa da Abertura da Colheita 
no Santuário;

Terça-feira, dia 10
18h – Missa no Santuário;
20h30min – Missa Capela Santa Cruz;

Quarta-feira, dia 11
 18h – Missa Santuário;

Quinta-feira, dia 12
18h – Terço santuário;
20h30min – Missa Capela São Gabriel;

Sexta-feira, dia 13
18h – Missa no Santuário;

Sábado, dia 14
16h – Missa no Santuário;
18h30min – Missa Capela São Pedro;

20h – Missa Linha Jacinto Norte;

Domingo, dia 15
09h – Missa no Santuário;
10h30mi – Missa e festa Capela 5ª 
Seção;
18h – Missa no Santuário;

Terça-feira, dia 17
18h – Missa no Santuário;
20h30min – Missa Capela Santo An-
tônio;

Quarta-feira, dia 18
18h – Missa no Santuário;
20h30min – Missa Capela Misericór-
dia;

Quinta-feira, dia 19
18h – Terço no Santuário;
20h30min – Missa Capela São Luiz;

Sexta-feira, dia 20
18h – Missa no Santuário;

Sábado, dia 21
16h – Missa no Santuário;
18h30min – Missa Capela Santo An-
dré;

Domingo, dia 22
09h – Missa no Santuário;
18h – Missa no Santuário;

Terça-feira, dia 24
18h – Missa no Santuário;
19h – Formação para pais e padrinhos;

Quarta-feira, dia 25
18h – Missa no Santuário;
20h30min – Missa Ultréia Capela São 
José;

Quinta-feira, dia 26
18h – Terço no Santuário;

Sexta-feira, dia 27
18h – Missa no Santuário;

Sábado, dia 28
16h – Missa no Santuário;
18h30min – Missa Capela Nossa Se-
nhora do Carmo;

Domingo, dia 29
09h – Missa no Santuário;
18h – Missa no Santuário.

O grupo de mulheres “Unidas 
por um Ideal” da Linha Brasil de 
Pinto Bandeira realizou na tarde da 
sexta-feira, 23 de outubro uma con-
fraternização no Salão da Comuni-
dade para comemorar o aniversá-
rio de 10 anos da equipe. O grupo 
é formado por 26 mulheres da loca-
lidade, que contribuem com men-
salidade para fazer um caixinha do 
grupo e ao final de cada ano reali-
zam jantares, gincanas e confrater-
nização. “Além de trabalhar temos 
diversão também. O Grupo é bem 
unido, ajudamos umas as outras”, 
afirma a Presidente do grupo Da-
nielli Pastorelo.

A justiça da Comarca de Bento 
Gonçalves concedeu ao Município 
de Pinto Bandeira liminar de reinte-
gração de posse da área do terreno 
do campo de futebol da Sociedade 
Cultural Linha Anunciata.  O pro-
cesso iniciou no dia 21 de agosto de 
2014, quando a equipe da Secretaria 
de Obras da Prefeitura do municí-
pio, deparou-se com uma obra no-
va no campo de futebol do terreno 
pertencente ao município, por gru-
po de pessoas da Sociedade da Li-
nha Anunciata. 

Após transcorrer um processo 

administrativo, não havendo acor-
do, o município ingressou com ação 
jurídica solicitando a reintegração 
da referida área.

A Justiça de Bento Gonçalves 
já havia decidido favoravelmen-
te tal reintegração a favor do mu-
nicípio de Pinto Bandeira. Como 
houve recursos, pelas partes envol-
vidas ao Tribunal de Justiça, este 
por sua vez confirmou a decisão 
de primeira instância reafirman-
do posse da área ao município de 
Pinto Bandeira. Neste momento 
a Prefeitura aguarda a intimação 

à Sociedade Anunciada por um 
Oficial de Justiça para desocu-
pação do terreno e devolução ao 
município.

O Prefeito de Pinto Bandeira 
João Pizzio disse que não irá se 
manifestar “Decisão Judicial não se 
comenta, tampouco se opina cum-
pre-se”.

No dia 27 de outubro um grupo 
de moradores realizou um protesto 
no campo de futebol localizado na 
comunidade da Linha Anunciada. 
Mais informações no processo Ju-
dicial: 005/1.14. 0005980-8. 

Programação das missas de novembro

A realidade e a 
esperança 
no definitivo

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

A plenitude última se alcan-
ça no encontro com Deus. Na 
teologia, a escatologia, tra-
ta das realidades últimas da 
pessoa, da humanidade e do 
mundo. A realidade última é 
o que é definitivo e manifes-
ta o máximo daquilo que ca-
da pessoa pode alcançar: o 
encontro com Deus. É olhan-
do a pessoa de Jesus que ca-
da um de nós vê aquilo que é 
chamado a ser. Jesus é a ima-
gem perfeita do futuro do ser 
humano, pois Nele a humani-
dade reencontrou a sua ori-
gem em Deus.

O futuro do ser humano é 
Deus pelo fato de que Nele 
temos nossa origem, Gn 1,27. 
Fomos criados por Deus e o 
nosso fim Nele está. Entre o iní-
cio e o fim há, porém, um lon-
go caminho... Caminho que 
cabe a cada um de nós tra-
çarmos.

Toda a experiência do Po-
vo de Deus é uma constan-
te busca de um futuro me-
lhor. Abraão deixa tudo pela 
promessa de Deus. No meio 
do sofrimento, a fé na justiça 
de Deus faz com que se de-
senvolva no meio do povo a 
certeza de que, mesmo que 
os sofrimentos deste mundo 
pareçam invencíveis, a últi-
ma palavra é de Deus. Nes-
te contexto nasce a espe-
rança da ressurreição (1Mac 
7), como forma de recom-
pensa para os que morrem 
por causa de Deus e de sua 
justiça.

No tempo de Jesus, a es-
perança que mantém vivo 
o povo dos pobres que so-
fre é a de que Deus vai en-

viar seu ungido para realizar 
Seu Reino.

Nós somos criaturas de Deus 
e por isso a nossa existência 
tem um começo e um fim. A 
morte é uma separação dolo-
rosa, principalmente quando 
for alguém próximo. A morte 
nos lembra que o que realiza-
mos nesta vida está feito, é o 
fim da peregrinação terrena, 
é o tempo da graça e da mi-
sericórdia. Na fé cremos que, 
pela participação na ressur-
reição de Jesus Cristo, nossa 
vida continua em Deus.

“A morte põe termo à vida 
do homem, enquanto tempo 
aberto à aceitação ou à re-
jeição da graça divina, mani-
festada em Jesus Cristo” (Ca-
tecismo da Igreja Católica, 
nº 1021).

Jesus enquanto redentor do 
mundo tem o pleno direito de 
nos julgar, pois ‘adquiriu’ es-
te direito por sua Cruz e o seu 
julgamento é para a salva-
ção. Portanto, sempre é tem-
po para mudarmos de vida e 
enveredarmos nos caminhos 
do Senhor.

A morte é o último evento 
da vida humana neste mun-
do. Ela não é o fim, mas o 
ponto de intercessão entre a 
existência no mundo e a vida 
definitiva em Deus. No Credo 
rezamos: “cremos na ressurrei-
ção da carne e na vida eter-
na”. A fé em Jesus ressuscita-
do nos dá essa certeza. Ele foi 
o primeiro. Como os discípulos 
foram enviados para anun-
ciar o Cristo ressuscitado, as-
sim também nós somos cha-
mados a dar testemunho de 
Jesus Cristo.

10 anos do Grupo de mulheres da Linha Brasil

Justiça concede reintegração de área do terreno da 
linha Anunciata ao Município de Pinto Bandeira

O grupo “Unidas por um Ideal”  é formado por 26 mulheres da Linha 
Brasil de Pinto Bandeira

Foto: D
ivulgação
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Os produtores da região inicia-
ram a colheita das frutas de caro-
ço, mas o clima não tem ajudado 
na colheita.

José Nichetti cultiva 1,5 hectares 
de nectarinas e 16 hectares de pês-
segos na Linha Rio Branco em Pin-
to Bandeira e já começou a colher 
os primeiros frutos da safra deste 
ano. Ele espera colher 450 tonela-
das da fruta, que está sendo vendi-
da em torno de R$ 2,00 e R$ 2,50, 
o que deixa o produtor contente.

Uma preocupação do produtor 
é com os pêssegos das outras varie-
dades, que ainda estão se desenvol-
vendo nos pomares. 

“No geral, as cultivares da nossa 
região esperam 300 horas de frio 
abaixo de 7,2 graus e a gente não te-
ve isso este ano. A chuva acima da 
média para o período também pre-
ocupa. A expectativa que se tem ho-
je é de uma safra geral menor que 
a safra dos anos anteriores”, expli-
ca Nichetti.

A região sul do estado é res-
ponsável pela produção de 95% 
dos pêssegos destinados à indústria, 
mas as variações climáticas registra-

O Município de Pinto Bandei-
ra celebrou nos dias 23 e 25 de 
outubro dois grandes momentos: 
100 anos de Sagração da Igre-
ja como I Santuário Mariano do 
Rio Grande do Sul e 100 anos 
da Presença Passionista em Pin-

to Bandeira.
A programação iniciou às 9h, 

com a celebração da missa pelo 
bispo Diocesano de Caxias do 
Sul, Dom Alessandro Ruffinoni.   
Após houve o tradicional almoço 
no Salão Paroquial.

As comemorações pelo dia da 
padroeira do município de Pinto 
Bandeira foram encerradas no do-
mingo, 11 de outubro com procis-
são pelas ruas, missa e benção das 
rosas. A festa reúne fiéis, comunida-
de e pessoas de municípios vizinhos.

A programação iniciou 6h da 
manhã com alvorada festiva, se-
guida de duas missas. Após hou-

ve recepção e bênção da Romaria 
dos Motoqueiros. Ao meio dia, 
tradicional almoço no salão pa-
roquial. Às 14h30min foi rezado 
terço, seguido de missa com bên-
ção do santuário, seguido de pro-
cissão e bênção das rosas. As mis-
sas foram celebradas pelos padres 
Luiz Antônio Mascarello e Roque 
Hilário Siebeneicher.

Geada, granizo e excesso de chuva 
prejudicam as lavouras da região
Muitos agricultores de Pinto Bandeira e São Pedro perderam quase toda a produ-
ção. Agora o excesso de chuvas prejudica a colheita das frutas e os tratamentos 
fitossanitários

Uma safra cheia de incertezas

M
arlove Perin

Santuário em Pinto Bandeira 
festeja centenário

Pinto Bandeira Festeja 
Nossa Senhora do Rosário 
de Pompéia

Inventários e contratos

conceitus.adv@hotmail.com

das na safra deste ano devem redu-
zir a produtividade dos pomares. A 
colheita das diversas variedades da 
fruta se estende de meados de ou-
tubro a janeiro. 

Já na propriedade do agricultor 
Rogério Marini da Linha Brasil, 
também de Pinto Bandeira as frutas 
colhidas na propriedade apresenta-
ram uma quebra de mais de 70% 
nos seis hectares plantados, devido 
ao excesso de chuvas durante a flo-
ração. “Colhi 1900 quilos das va-
riedades precoces, esperava colher 
10 mil quilos, comparado ao ano 
de 2014” lamenta.  Já nas varieda-
des tardias o produtor prevê uma 
quebra menor, em torno de 25%.  

No total Marini pretende colher em 
torno de 150 mil quilos.

 
Safra 2014

Segundo a Emater, em 2014 ha-
via uma área de 5.98 hectares para 
a produção de pêssegos destinados 
ao processamento e 4.530 hectares 
para consumo in natura, produzindo 
65.000 toneladas para a indústria e 
58.850 toneladas para o mercado in 
natura. Estão envolvidos 3.783 pro-
dutores. O Rio Grande do Sul é o 
maior produtor nacional de pêsse-
gos. Pinto Bandeira é reconhecido 
como a capital brasileira do pêssego, 
com a colheita de aproximadamente 
20 milhões de quilos/ano.

Foto: M
arcelino Pavan
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A Educação complementar nas 
escolas tem um enorme valor, pois 
proporciona aos alunos e profes-
sores experiências diversas. Estu-
dar história é muito importante, 
e ter a oportunidade de conhecer 
um lugar histórico também, refle-
tir sobre práticas para o meio am-
biente é bom, e melhor que isso é 
conhecer empresas que praticam 
sustentabilidade, demonstrando 
como é possível. 

O Projeto Educação Patrimo-
nial e Ambiental é desenvolvido 
desde 2012 na Escola Estadual 
Professor José Pansera, em Pin-
to Bandeira, nele os alunos e os 
professores passam por contínuas 
experiências vivenciais e de com-
plementaridade ao ensino formal.

Os alunos do ensino fundamen-
tal, foram conhecer os Caminhos 
de Pedra, um dos principais rotei-
ros culturais da região, ali vivencia-
ram conhecimentos do início de 
um grande legado que os imigran-
tes italianos deixaram. Os alunos 
de ensino médio realizaram visitas 
as empresas Salton e Paema, para 
conhecer os processos de gestão e 
a gestão ambiental praticadas por 
estas empresas.

 Cursos em diversas áreas do 
conhecimento acontecem duran-
te todo o ano; gastronomia, dic-
ção e oratória, educação ambien-
tal, hospitalidade e atendimento, 
entre outros. “Com o curso de dic-
ção e oratória consegui aprimorar 
meus conhecimentos nessa área. 
Aquela tarde foi muito produtiva 
para todos os envolvidos, pois a 
professora proporcionou a opor-
tunidade de nos conhecermos e 
nos expressarmos melhor, através 
de dinâmicas, brincadeiras, deba-
tes sobre o assunto e troca de ex-
periências vividas. Espero partici-
par de mais trabalhos como esse, 
que auxiliam na minha vida pes-
soal e futuramente irão colaborar 
com minha vida profissional”. Ca-
roline Trevelin, aluna do segundo 
ano do Ensino Médio.

Os professores, principais agen-
tes do projeto na Escola, são sub-
metidos a novas experiências, den-
tre elas a Capacitação em inícios de 
semestre, participam de eventos 
nas aberturas de ano letivo, janta-
res harmonizados, e cursos de li-
derança, gestão de conflitos, rela-

Na foto os professores na Casa do Artesão, onde acontece o 
tradicional Filó de Vila Flores

Educação Patrimonial e Ambiental em 
Escola de Pinto Bandeira

ções interpessoais, reflexões sobre 
valores e a importância do humano 
nos processos educativos.

Relato do professor Bruno Sil-
va, que ministrou pelo Projeto, as 
capacitações para os professores: 
“Os encontros em Pinto Bandeira 
foram momentos de muita troca 
de experiências e confrontação da 
zona de conforto. Como o conteú-
do ministrado era sobre liderança, 
gestão de conflitos e relações inter-
pessoais, todas as atividades foca-
ram no desenvolvimento pessoal, 
consequentemente profissional, de 
cada participante. Foram realiza-
das dinâmicas de grupo e análises 
introspectivas, ajudando cada um a 
se entender como líder, assim co-
mo suas atitudes e responsabilida-
des com seus seguidores. Ao final 
dos três encontros, o resultado foi 
uma vivência aprofundada sobre 
as relações humanas, transforman-
do cada dia em um momento de 
aprendizado e integração”.  

“Participar da formação conti-
nuada como professora me pro-
porcionou enriquecimento da mi-
nha prática pedagógica em sala de 
aula e aprimorou conhecimentos 
para minha vida diária”. Joçane 
Vestena Pozzatti, professora da 
área das Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias”. 

Ainda, tratando-se de Formação 
continuada, recentemente em co-
memoração ao seu dia, os profes-
sores da escola E.E.E.M. Professor 
José Pansera tiveram como pre-
sente, uma atividade in loco, para 
as cidades de Veranópolis, quan-
do visitaram a Vinícola Simonetto, 
Torre, Igreja Matriz e Gruta Nossa 
Senhora de Lourdes. Em Vila Flo-
res, a visita aconteceu ao Artesana-
to em argila L’Arte Ceccato, Pou-
sada dos Capuchinhos, Mascaron 
e Vila do Pão e o encerramento foi 

o filó na Casa do Artesão.
Ao final do ano os professores 

receberam certificado de capacita-
ção, contemplando 30 horas.

Conforme Teresinha De Bona 
De Toni, colaboradora da esco-
la “Participar do Filó Italiano em 
Vila Flores, fez-me recordar do 
meu passado e valorizar minhas 
origens. Provamos das delícias da 
gastronomia italiana, conhecemos 
lugares maravilhosos e nos diver-
timos muito”. 

Para Vanda De Bortoli Sa-
wczuk, vice-diretora do Ensino 
Médio “Somos gratos a Proamb 
pela parceria e empenho dedica-
dos a nossa escola neste ano de 
2015. A E.E.E.M. Professor José 
Pansera em toda a sua esfera edu-
cacional, vivenciou experiências 
riquíssimas que contribuíram pa-
ra a formação de todos. Quando 
acreditamos que a educação trans-
forma pessoas, enquanto gestores, 
temos o compromisso de propor-
cionar a todos os envolvidos no 
processo, um ambiente que favo-
reça a aprendizagem e dê conta das 
reais necessidades de nós seres hu-
manos em constante construção”.

O projeto é mantido, coorde-
nado e pensado pela Fundação 
Proamb. Que tem como missão 
promover conhecimento, construir 
um mundo melhor para as pessoas 
e pessoas melhores para o mundo.  
Oportunizando crescimento pes-
soal e profissional. Coordena esse 
projeto a Pedagoga, Psicopedagoga 
e Mestre em Ciências Sociais, Pro-
fessora Beatriz Paulus, juntamen-
te à equipe da Fundação Proamb 
e demais profissionais para aten-
der as especificidades da comuni-
dade, dos temas e das necessida-
des da Escola.

Texto por Aline Scatolin Co-
municação | Fundação Proamb

Proporção Áurea
A “fórmula” da beleza

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

Proporção é definida nos 
dicionários como “a relação 
das partes de um todo entre 
si, ou entre cada uma delas e 
o todo, quanto a tamanho e/
ou quantidade”.

Assim, a harmonia de algo 
pode ser estabelecida pelo 
equilíbrio das dimensões de 
cada parte que o constitui.  

A relação de medidas cha-
mada como “Proporção (ou 
razão) Áurea” é estabeleci-
da quando um determina-
do segmento é 61,8% maior 
que o outro. Ou seja, se um 
segmento apresenta um cen-
tímetro (ou metro), o outro 
deve apresentar 1,618 centí-
metros (ou metros) para que 
seja obedecida a “propor-
ção áurea”.

Essa proporção está presen-
te nas dimensões de muitas 
coisas naturais que são consi-
deradas bonitas, seja um rosto 
humano ou uma paisagem, 
por exemplo. Muitas estrelas 
de cinema possuem rostos 
considerados “perfeitos” por 
apresentarem dimensões fa-
ciais e corporais que seguem 
essa proporção áurea. 

Isso explica a atração que 
muitas pessoas sentem por 
determinadas pessoas consi-
deradas “ ícones de beleza”. 
Seus rostos e/ou corpos apre-
sentam medidas proporcio-
nais e frequentemente essa 
proporção é muito próxima 
da razão áurea.

A Proporção Áurea repre-
senta uma agradável propor-
ção entre dois segmentos ou 
duas medidas, e essa diferen-
ça de medidas é uma procu-
ra constante entre pintores e 
escultores visando harmonia 
e beleza. Leonardo da Vinci, 
por exemplo, foi um estudioso 
dessa diferença de medidas 
ideais e muitas de suas obras 
são baseadas na proporção 
áurea. Foi também utilizada 
por arquitetos na construção 
de muitos monumentos históri-
cos considerados patrimônios 
da humanidade.

Buscar uma aproximação a 
essa proporção em algumas 
medidas de um rosto ou cor-
po, quando possível, é uma 
maneira de tentar alcançar 
algo considerado universal-
mente como belo.
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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.

Aproximadamente 268 Kg de 
alimentos não perecíveis, arreca-
dados durante o 4º Campeonato 
de Futsal 2015 de Pinto Bandeira, 
foram entregues na quarta-feira, 
14 de outubro à Apae – Associa-

ção de pais e amigos dos excep-
cionais de Bento Gonçalves.

 A ação foi realizada pela Pre-
feitura de Pinto Bandeira através 
da Secretaria de Assistência So-
cial, Habitação e Trabalho e Se-

cretaria de Educação, Esporte e 
Lazer. A secretária de Assistên-
cia Social Vaneli Trevelin fez a 
entrega das doações para a dire-
tora da Apae, Bernadete Carra-
ro Bertuol.

Os buracos da VRS-855, trecho 
que liga Bento Gonçalves a Pinto 
Bandeira estão cada vez mais pre-
sentes e preocupando os condutores 
que transitam pelo local. Recente-
mente houve uma operação tapa-bu-
racos, porém a ação teve interrupção 
por falta de material asfáltico, o DA-
ER não esta mais repassando para a 
Prefeitura de Pinto Bandeira.

Imagens recentes mostram o esta-
do de calamidade da estrada, o asfal-
to todo esburacado. Seguidamente, 
veículos estão parados no acosta-
mento trocando pneus que são da-
nificados pelos buracos, rodas que 
quebram e sérios riscos de aciden-
tes. Em dias de chuvas, alguns bura-
cos se tornam invisíveis.

Apae recebe alimentos doados pela 
Prefeitura de Pinto Bandeira  

Situação de calamidade na VRS-855

Em dias de chuvas, alguns buracos se tornam invisíveis podendo vir 
ocasionar acidentes

M
arlove Perin

Ingredientes
1,5kg de coelho;
500 ml de vinho tinto;
1 cenoura grande;
1 cebola grande;
Salsinha;
Cebolinha;
Alecrim;
Tomilho;
500 ml de caldo de legumes;
30 g de farinha de trigo;
50 g de manteiga;
Sal e pimenta a gosto;
 
Modo de Preparo
Vamos começar pela marinada, 
misture em um recipiente o coe-
lho cortado em pedaços do ta-
manho que desejar, a cenoura e 
a cebola em rodelas não muito 
finas, os temperos verdes, o sal, a 
pimenta a gosto e o vinho tinto. 
Deixe na geladeira por no míni-
mo 12 horas.

Passado esse tempo escorra os pe-
daços de coelho e em uma pa-
nela de fundo grosso coloque um 
fio de óleo e doure bem a carne, 
quando estiverem bem douradas 
acrescente os pedaços de cenou-
ra e cebola que estavam na ma-
rinada e deixe refogar por mais 5 
minutos em fogo alto. Baixe o fogo 
e acrescente o vinho da marinada 
e o caldo de legumes deixando 
cozinhar ate que o coelho esteja 
macio em torno de 2 horas for pre-
ciso acrescente um pouco mais 
de água. Pique os temperos ver-
des da marinada e reserve. Quan-
do o coelho estiver macio acres-
cente a farinha aos poucos para 
que o molho engrosse um pouco 
e logo após a manteiga e os tem-
peros verdes reservados, misture e 
esta pronto! Sirva com aipim cozi-
do na água e decore com um ra-
mo de tomilho. Bom apetite!

Coluna do Chef Coelho ao 
molho de 
vinho tinto

Chef Giordano Tarso

A redação do Jornal entrou em 
contato com a Assessoria de Im-
prensa do DAER que afirmou es-
tar negociando preços dos deriva-
dos do asfalto.

“Queremos dar mais segurança 
a essa estrada, que é o único aces-

so a Pinto Bandeira, por isso só es-
tamos aguardando o material asfál-
tico fornecido pelo DAER. Temos 
dois caminhões que podem buscar 
a matéria-prima em qualquer lugar 
do Estado” diz João Pizzio Prefeito 
de Pinto Bandeira.
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Na terça-feira, 13 de outubro 
a Prefeitura de Pinto Bandeira 
através da Secretaria de Edu-
cação, realizou uma confrater-
nização com os educadores 
da rede municipal em home-
nagem ao dia do professor, ce-
lebrado no dia 15 de outubro.

Secretaria de Educação 
realiza confraternização pelo 
dia dos professores

Comunicado
A Prefeitura de Pinto 

Bandeira, por meio da 
Secretaria de Educação, 

Esporte e Lazer comunica 
que o período de matrícu-

las e rematrículas para 
as Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental Barão 
de Mauá e Emílio Meyer 

será realizado de 03 a 13 
de novembro de 2015 

para alunos do Pré A até o 
5º ano, junto à direção das 

escolas no horário das 
13h às 17hs. Para 
matrículas novas é 

necessário certidão de 
nascimento, comprovante 

de endereço CPF e RG dos 
pais e responsáveis.

O evento foi marcado com 
um belo jantar, onde cerca 
de 20 educadores participa-
ram do encontro. O Prefei-
to o João Pizzio aproveitou 
o encontro para agradecer o 
empenho dos educadores e a 
dedicação e o carinho desti-

nados às crianças e adolescen-
tes do município. O Secre-
tario de Educação Antônio 
Gilson de Brum também pa-
rabenizou todos os professo-
res pela passagem de seu dia 
e agradeceu o profissionalis-
mo e a dedicação de todos. 

Quem também recebe o carinho pelo aniversário é a aluna Júlia  Bono, 
a Professora Joçane Pozzatti e aluna Tainara Filomeno da Escola José 
Pansera 

Franciele Mocelin, Taís De Toni, Camila Pelisser, Juliano Sonaglio, 
Andreik Salini e Lair Luiz Pastorelo, alunos da Escola Estadual José 
Pansera comemoram aniversário este mês

A Escola Estadual José Pansera parabeniza os alunos Fabricio Erthal, 
Otávio Foresti, Felipe Marchiori, Caroline Erthal, Barbara Paese, Roberta 
Sachet e a professora Cleonice Prestes Braga pela troca de idade

A Diretora Marisa Ferrari da Escola Estadual José Pansera juntamente 
com os alunos Guilherme Oliveira da Silva, Amanda Pagno, Lilian Justi, 
Giovana Pozza, Luana Rigon e a professa Odete Fabricio Detoni recebem 
o carinho pelo aniversário comemorado esse mês

Quem também comemora a tro-
ca de idade é a professora Tatiane 
Batiste, que aproveitou a festa de 
Halloween para festejar

A Escola Municipal  Barão de Mauá parabeniza os alunos Cintia 
Salvatti, Carolina Santin Lopes e Larissa Salvati dos Santos que 
estão de aniversário esse mês

A professora Josiane Rigon acompanhda 
do filho Vicenzo recebe o carinho pelo 
aniversário no próximo dia 12

Aniversariantes

Fotos: D
ivulgação

Foto: D
ivulgação

Fotos: D
ivulgação

Professores, funcionários, Secretário de Educação Gilson de Brun e o Prefeito João Pizio comemorando 
o dia dos Professores
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Quer perder medidas até o verão?

Não perca mais tempo.

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

Matricule-se já!

Rua Atílio Pompermayer nº 164 - B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS - B. Botafogo

Fone: (54) 3055.3848

Organização 
e trabalho em equipe
para a consultoria 
que o cliente merece.

A partir de 1º de dezembro, 
40% dos lugares em eventos ar-
tísticos, culturais e esportivos se-
rão reservados à meia-entrada. Até 
lá, leis municipais e estaduais que 

tratam do tema seguem valendo. 
A determinação está no Decreto 
8.537/2015, publicado pelo gover-
no no início deste mês para regula-
mentar a concessão do benefício. 

Pinto Bandeira teve o 3º Encon-
tro de Carros Antigos do município 
no dia 11 de outubro em progra-
mação paralela à Festa em Honra a 
Nossa Senhora do Rosário de Pom-
péia. Aproximadamente 30 carros 
antigos participaram do encontro. 
Devido ao mau tempo este ano não 
houve premiação.

Para Hadair Ferrari um dos or-
ganizadores do evento o encontro 
tem o objetivo de reunir carros e 
caminhonetes antigas, bem como 
a participação de colecionadores 
e apreciadores de veículos antigos. 

Os produtores costumam adquirir 
diesel em galões para abastecer mo-
tosserras, equipamentos de irrigação 
e, principalmente, as máquinas agrí-
colas, como tratores e colheitadeiras, 
que estão nas propriedades. E para 
facilitar o trabalho dos produtores, 
desde 2006 a Barracão Diesel faz a 
entrega de combustível na proprie-
dade. São comercializados container 
de 1000 litros e bombona 200 litros.

Altair Casagrande, proprietário 

Encontro reúne 
aproximadamente 30 carros 
antigos em Pinto Bandeira

A pedido

As regras para meia-
-entrada vão mudar

Barracão Diesel entrega 
combustível na propriedade rural

Convocação
Acontece neste sábado, 

dia 07 de novembro, às 19h 
a Assembleia do Clube Ro-
sário de Pinto Bandeira. O 
presidente, Inácio Nicchet-

ti de Campos convoca to-
dos os sócios, em dia com 
as suas mensalidades, a par-
ticipar do encontro, na sede 
do clube.

da Barracão Diesel diz que a maior 
vantagem do produtor é que não fi-
car sem combustível, uma vez que a 
maioria dos empresários rurais possui 
mais de uma máquina agrícola. Um 
exemplo disto é o produtor Jandir 
Rigon, 54 anos, da Linha Jacinto de 
Pinto Bandeira que possui quatro tra-
tores. “Faz quatro anos que comprei 

o container de 1000 litros. É um óti-
mo investimento, principalmente nes-
ta época de tratamento fitossanitário 
em que usamos o maquinário todos 
os dias” explica Jandir que possui 20 
hectares de plantações de frutas. Li-
gue e solicite  mais informações e or-
çamento para o fone (54) 3453 9565 
ou 9983 0139.

(054) 3451 6960 - 3451 7494 | www.ferrarivalvulas.com.br
“Sua confiança é a nossa maior conquista.”

Adorei Casali - Assessor do Governador Sartori, Ricardo Balestreri, 
Hadair Ferrari, Juarez Santinon diretor Presidente 
da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social 

Foto: D
ivulgação
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A Vinícola Cave Geisse de 
Pinto Bandeira conquista o prê-
mio Ouro Destaque com o es-
pumante Cave Amadeu Brut/ 
Tradicional. O prêmio foi re-

cebido no Concurso do Espu-
mante Brasileiro promovido pe-
la ABE – Associação Brasileira 
de Enologia, realizado em Ga-
ribaldi.

Elenco da novela 
Além do Tempo grava cenas 
da nova fase em Pinto Bandeira

Vinícola Don Giovanni conquista 
Grande Medalha Ouro no

A Serra Gaúcha é cenário pa-
ra mais uma produção da Globo. 
Parte do elenco de Além do Tem-
po esteve novamente em território 
gaúcho. Dessa vez, Rafael Cardoso 
e Louise Cardoso rodaram na Viní-
cola e nos Vinhedos da Cave Geis-
se, em Pinto Bandeira, cenas da no-
va fase da novela, em que Louise 
interpreta a dona de uma empresa 
de enoturismo e Cardoso, um pro-
dutor de vinhos em busca do espu-
mante perfeito.

Para o diretor da Geisse,  Daniel 
Geisse o fato de terem escolhido 
Pinto Bandeira como um dos ce-
nários mais encantadores para ser 
a região criada para a novela Além 
do tempo, sem dúvida é uma opor-
tunidade incrível e muito importan-
te para o desenvolvimento do turis-
mo da região e um destaque para 
os espumantes, pois um dos temas 
principais da novela é justamente 
o interesse do personagem princi-
pal (Rafael Cardoso) em elaborar o 
melhor espumante do Novo Mun-

do, que coincide com o reconheci-
mento que os espumantes de Pinto 

Bandeira vêm conquistando a nível 
nacional e internacional.

Fábio Rocha/D
ivulgação, Reprod

ução/Instagram

Concurso do Espumante Brasileiro

A Vinícola Don Giovanni lo-
calizada em Pinto Bandeira con-
quistou o prêmio Grande Me-
dalha Ouro no IX Concurso do 
Espumante Brasileiro, organiza-
do pela Associação Brasileira de 

Enologia realizado em Garibaldi, 
que avaliou 264 amostras de 70 
vinícolas de 10 regiões produto-
ras do Brasil. O espumante Stra-
vaganzza obteve nota excelente 
(acima dos 92 pontos). 

Cave Amadeu Brut/ Tradicional 
da Vinícola Cave Geisse 
conquista Ouro Destaque

Secretaria de Agricultura segue com 
inscrições para horas/máquina

Projeto de Lei nº 39/2015 que autoriza o 
Poder Executivo a realizar suplementação 
no orçamento do município é aprovado com 
emenda supressiva

A Prefeitura de Pinto Ban-
deira, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento da Agri-
cultura, informa aos agriculto-
res interessados na utilização 

de horas/máquinas terceiriza-
das, que as inscrições seguem 
até  a sexta-feira, dia 13 de no-
vembro. Mais informações pe-
lo fone: (54) 3452 0185.

Na sessão do dia 03 de no-
vembro a Câmara de Vereado-
res de Pinto Bandeira aprovou 
o Projeto de Lei nº 039/2015 de 
origem do Poder Executivo que 
autoriza a realização da suple-
mentação no orçamento do mu-
nicípio que dispõe de alterações 
contábeis para pagamento do 
Convênio com o CISGA - Con-
sórcio Internacional e, contra-
tação de uma estagiária na Pro-
curadoria Geral do Município, 
como também um projeto técni-
co para instalação de monitora-

mento de câmeras de vigilância 
na área central da cidade.

O projeto já teve dois pedi-
dos de vistas, o primeiro soli-
citado pelo Vereador Adair Ri-
zzardo na Sessão do dia 06 de 
outubro e o outro no dia 20 so-
licitado pelo vereador Adilson 
Antônio Salini.

A emenda supressiva, que al-
tera as parcelas a reduzir e su-
plementar, com a seguinte re-
dação. Art. 1° Fica o Executivo 
autorizado a realizar as seguin-
tes suplementações:

Reduzir
99 Reserva De Contingência 
99 Reserva De Contingência
Proj/Ativ 9.999 Reserva De Con-
tingência
9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Re-
serva De Contingência E Reser-
va De Rps...R$15.500,00 
Cod.red. 22

Suplementar
02 Gabinete Do Prefeito
01 Gabinete Do Prefeito
Proj/Ativ. 2.005 Atividades Do 
Gabinete Do Prefeito

3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Ou-
tros Serviços De Terceiros-Pes-
soa Jurídicor$9.000,00
Cod.red.17

09 Sec.desenv.econ.urban.ind.
com.cul.turismo
02 Indústria, Comércio E Ser-
viços
Proj/Ativ. 2.049 Desenvolvimen-
to Urbano
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Ou-
tros Serviços De Terceiros-Pes-
soa Jurídico..R$6.500,00
Cod.red.219
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