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Em Pinto Bandeira, os pomares de pêssego estão 
carregados. O clima ideal para o cultivo animou quem 
vive da atividade. Segundo a Emater, a safra de pêssego 
deve chegar a 123 mil toneladas em 2016

PLANTÃO 24H

(54) 3453 1411

www.asprovinho.com.br

Venha nos visitar

Ninguém 
conhece 
melhor
esta terra

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

Sua Vida 
com mais prazer...



Terça-feira, dia 22
18h - Missa Matriz
19h - Formação para Pais e 
Padrinhos de Batismo – Matriz

Quarta-feira, dia 23
18h - Missa Matriz

Quinta-feira, dia 24 
20h30min - Missa Capela 
Anunciata

Sexta-feira, dia 25
18h - Missa Matriz

Sábado, dia 26
14h30min - Encontro com pais 
e catequizandos da Matriz - Sa-
lão Paroquial

Programação das missas de Novembro
16h - Missa Matriz
18h30min - Capela Nª Sra. 
do Carmo
19h - Casamento Matriz

Domingo, dia 27
9h - Missa Matriz
17h - Conselho regional 
de Pastoral - Monte Belo do Sul
18h - Missa Matriz

Terça-feira, dia 29
18h - Missa Matriz

Quarta-feira, dia 30 
18h - Missa Matriz
20h30min - Missa Capela 
Santa Cruz
Missas novembro 

a) Terça, Quarta e sexta-feira 
sempre às 18h;
b) Sábado às 16h;
c) Domingo: 9h e 18h;
d) Todas as quintas-feiras às 
18h terço na matriz.
e) Todo dia 07 do mês missa 
votiva às 18h.

Ano II - nº 14 - Novembro/2016 - Pinto Bandeira/RS 2
Gazeta de

Pinto Bandeira

O Ano Santo da 
Misericórida – A Porta 

da Misericórdia

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

Na bula Misericordiae Vul-
tus, do Papa Francisco, lemos: 
O Ano Santo abrir-se-á no dia 
09 de dezembro de 2015, So-
lenidade da Imaculada Con-
ceição e encerrar-se-á, no dia 
13 de novembro de 2016 – XX-
XIII Domingo do Tempo Co-
mum nas Basílicas de Roma e 
nas Dioceses e no dia 20 de 
novembro de 2016 – Festa de 
Nosso Senhor Cristo,  Rei do Uni-
verso, na Basílica de São Pedro 
em Roma com o fechamento 
da Porta Santa.

O tema da porta é men-
cionado inúmeras vezes pe-
los evangelistas para indicar 
uma passagem significativa 
ou a entrada em uma nova 
maneira de viver. No Antigo 
Testamento destaca-se a por-
ta da tenda, especialmente a 
tenda da reunião (EX 33,8-10; 
Nm 12,5), como lugar de estar 
diante do Senhor (Nm 16,17-
18). Ali se oferecem sacrifícios 
(Ex 29,10), realizam-se as refei-
ções sagradas (Lv 8,31) e são 
tomadas decisões importan-
tes para a vida da comunida-
de (Nm 10,3; Dt 31, 14; Js 19,51). 
Tais atribuições foram assumi-
das pela porta da cidade (Dt 
22,24; Jó 5,4) e pela porta do 
templo (1Re 6,31; Ez 40,1-47).

No Novo Testamento, o se-
guimento de Jesus é significa-
do com a imagem da passa-
gem pela porta que é, antes 
de tudo, estreita (Lc 13,24). Em 
Apocalipse 4,1 se fala de uma 
porta aberta no céu. Enfim, o 
próprio Jesus se apresenta co-

mo a porta: “Eu sou a porta das 
ovelhas; se alguém entrar por mim 
será salvo; entrará, sairá e encon-
trará pastagem (Jo 10,7-9). A por-
ta por excelência é o próprio Jesus. 
Somente por esta Porta se pode 
chegar ao mistério da plena recon-
ciliação com Deus, consigo mesmo 
e com os irmãos.

A Porta Santa, não se define co-
mo um lugar, mas como um limite 
entre um lugar e outro, entre o den-
tro e o fora, entre o interno e o ex-
terno, entre a liturgia celebrada e 
a liturgia vivida no testemunho das 
bem-aventuranças. Pode-se com-
preendê-la como chave ou cami-
nho para acessar uma nova rea-
lidade. Este é o chamado feito a 
cada um de nós.

Ao vivenciarmos no domingo, 13 
de novembro de 2016, a Celebra-
ção Conclusiva do Jubileu Extraor-
dinário não acontecerá o fecha-
mento das “Portas da Misericórdia” 
como acontecerá em Roma, Na 
Basílica de São Pedro, na Festa de 
Cristo Rei.

A Igreja considera e compreen-
de ser extremamente significativo 
e simbólico o fato de que as “Por-
tas da Misericórdia” se mantenham 
abertas depois do ano jubilar. Pri-
meiro, porque é a porta central do 
templo; depois, para manifestar 
que o ano da misericórdia a con-
duz a assumir uma atitude acolhe-
dora a todos aqueles que nela se 
arrisquem a entrar.

E, acima de tudo, que a abertu-
ra permanente das portas seja um 
convite a todos aqueles que cre-
em a não fecharem as portas do 
coração à Misericórdia.
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Com o objetivo de propiciar 
maior comodidade aos seus pa-
cientes, a Duo Clínica Geral Odon-
tológica firmou convênio com a Co-
operativa Aurora e São João, com 
descontos de até 20% em toda tabe-
la de procedimentos.   

Neste período de safra, a Clínica 

ainda oferece promoção em proce-
dimentos rápidos como: limpeza e 
clareamento dentário.

O complexo de saúde é composto 
pelos cirurgiões-dentistas Marcelo Luís 
Fleck Carraro, Mário Antônio Ozela-
me Pedroso e Cristian Bruschi, espe-
cialista em tratamento de canal e apa-

relhos dentários.
Para os interessados, a clínica fica na 

Av. Sete de Setembro, 484, Sala 101, 
Centro de Pinto Bandeira em cima do 
Banrisul. Mais informações – como 
tabela de preços dos procedimentos 
pode ser obtida pelos fones (54) 3468 
0206 e wthasapp (54) 99946 4441. 

Duo Clínica Odontológica oferece 20% 
de desconto a filiados a Aurora e São João
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Delicias de Pêssego

Ingredientes:
Açúcar em pó;
250gr de farinha;
500g de pêssegos;
200gr de queijo creme;
200ml de margarina.

Modo de preparo
Pré aqueça o forno a 200º. 
Deite a farinha, o queijo cre-
me e a margarina. Estenda a 
massa em círculos.Corte os 
pêssegos em meias luas. Co-
loque um pequeno pedaço 
de pêssego em cada círculo 
de massa.
Pegue nos biscoitos e colo-
que-os num tabuleiro de for-
no. Leve-os ao forno até que 
fiquem dourados.
No final cubra com açúcar 
em pó.

Safra de pêssego deve chegar a 123 toneladas 
em 2016 no RS, diz Emater

Gilmar Rigon durante a colheita de pêssego da variedad precoce Chimarrita

No ano passado, fruticultores tiveram quebra na safra. Este ano, eles estão otimistas com bom clima e pomares carregados

A safra do pêssego começa com 
otimismo para os produtores e 
para as indústrias de conserva no 
Rio Grande do Sul. Isso porque, 
de acordo com Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural - 
Emater, 123 mil toneladas da fru-
ta devem ser colhidas no estado.

Em Pinto Bandeira a colheita 
de pêssegos segue com as varieda-
des precoces. A expectativa é que 
durante a safra, 25 milhões de to-
neladas sejam colhidas. A área 
produzida é de aproximadamente 
1200 hectares.

Os produtores de pêssego e nec-
tarina estão otimistas este ano. Com 
o bom clima, os pomares ficaram 
carregados. Eles esperam recuperar 
os prejuízos que tiveram com a sa-
fra de 2015. Esta época é o auge da 
colheita de pêssego e nectarina na 
região. Na propriedade dos produ-
tores Gilmar e Jucimar Rigon a ex-
pectativa é colher 220 mil quilos de 
pêssego e nectarina. “Está uma exce-
lente safra, frutos bons, bem doces”, 
resumiu o produtor Gilmar. Até o 
momento foram colhidos mais de 
sete mil quilos de pêssegos da va-
riedade precoce Chimarrita. No to-
tal são nove hectares de frutas entre 
pêssegos e ameixas das variedades 
Charme, Chimarrita Chiripá, Era-

gil e Fortune.  
 

Bom clima
O inverno frio e prolongado favo-

receu a floração e o desenvolvimen-
to inicial dos frutos. O sol garantiu 
a cor avermelhada e também pêsse-

gos bem mais doces.
“Nós estamos aqui com uma ex-

pectativa de uma ótima produção, 
pois ao contrário de anos anteriores 
ocorreram chuvas de granizo, geada 
e mau tempo “, disse Gilmar.

A produtividade deve ajudar os 

fruticultores a recuperar o prejuízo 
da safra passada, quando o clima não 
ajudou. Para se manter no topo, os 
produtores investem em novas va-
riedades da fruta, mais resistentes a 
variações climáticas e também mais 
produtivas.

Foto: M
arlove Perin



Ano II - nº 14 - Novembro/2016 - Pinto Bandeira/RS 4
Gazeta de

Pinto Bandeira

O evento, que recentemente 
passou a integrar o calendário ofi-
cial do Estado, será realizada de 
08 a 18 de junho de 2017. Duran-
te o lançamento, foi apresentada a 
diretoria dos trabalhos da Expo-
Bento 2017: Roger Bellé assume 
a coordenação dos trabalhos, na 
condição de Diretor Geral. Sob 
sua liderança, também estão Da-
niel De Toni, Diretor de Serviços 
e Alimentação; Gabriel Poletto 
Luchese, Diretor Jurídico; Gian-
franco Bellé, Diretor de Projetos; 
José Carlos Zortéa, na Comercia-
lização; Leocir Glowacki, Diretor 
de Eventos; Alexandro Barreto, 
Diretor de Marketing e Caroli-
ne Morás Basso, Executiva-Finan-
ceira. O time de apoio conta com 
a auxiliar Administrativo, Patrícia 
Ferri; o assessor Industrial, Felipe 
José Trucolo, assessoria de Proje-
tos, Beatriz Noskoski Carvalho; de 
Eventos e Serviços, Vânia Moura; 
de Comunicação e imprensa, Vi-
viane Somacal e Bárbara Salvat-
ti; de Publicidade e Propaganda, 
Aliandro João Consoli.

Para o diretor geral, o grande 

Lançada a Expobento 2017

Jeferson Sold
i Fotografia

Diretoria da Expobento de 2017

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.

Um encontro prestigiado por inúmeras autoridades e convidados, realizado na sede do Centro da Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC), foi o ponto de partida para a realização da ExpoBento 2017

desafio é realizar uma ExpoBen-
to ainda mais exitosa que a edição 
anterior. “Não falamos apenas em 
números absolutos, mas em exce-
lência. Temos o compromisso de 
oferecer um encontro de negócios 
de qualidade e gerador de resulta-
dos para os expositores. É nosso 
objetivo formatar uma feira mui-
to mais rica em atrativos para o vi-
sitante, que surpreenda pelo bom 
atendimento e pelo acolhimento. 
Tudo isso para contribuir com o 
desenvolvimento de Bento Gon-
çalves e de nossa região, por meio 
do estímulo da economia, do turis-
mo, da geração de oportunidades 
de emprego e de renda para a co-
munidade”, declarou.

Neste ano, a feira gerou cerca 
de R$ 40 milhões em negócios e 
envolveu mais de 200 mil pessoas 
com sua programação, consolidan-
do-se como importante instrumen-
to de promoção que estimula o 
desenvolvimento dos setores pro-
dutivos, geradores de renda e men-
tores do desenvolvimento na re-
gião, na avaliação do presidente do 
CIC-BG, Laudir Miguel Piccoli.

 Campanha interativa
Uma das novidades da campa-

nha é o uso de emoticons – ícones 
gráficos utilizados para expressar 
emoções, frequentemente aplica-
dos na comunicação digital. Esses 
símbolos aparecem com destaque 
nas peças publicitárias, associados 
às sensações experimentadas com 
as atrações da feira: a alegria de 
reencontrar amigos, o prazer de 
apreciar a gastronomia típica, a di-
versão proporcionada pelos shows 
e a satisfação de fazer boas com-

pras, por exemplo. Completando 
a mensagem transmitida por essas 
ilustrações, os materiais de comu-
nicação reservam espaço para exi-
bir imagens de alguns dos mais 
expressivos diferenciais da feira, 
permitindo a rápida identificação 
e reconhecimento visual do que o 
visitante encontrará.

A proposta dessa campanha está 
sendo aplicada nos canais de comu-
nicação digitais da feira (site e redes 
sociais) e ganhará, também, versões 
impressas nos materiais promocio-

nais e de divulgação, que em breve 
estarão circulando por todo o país. 

Comercialização
A comercialização de espaços 

para quem quiser expor está aberta 
desde setembro de forma exclusiva 
para expositores de Bento Gonçal-
ves. Desde 11 de outubro, entretan-
to, já está aberta a demais interessa-
dos. A feira ocorrerá entre os dias 
08 e 18 de junho de 2017 e o telefo-
ne para contatos é o 54 2105 1966. 
Ou no site www.expobento.com.br
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O prefeito eleito, Adenir José 
Dallé (PMDB) do município de 
Monte Belo do Sul e Hadair Fer-
rari (PMDB) de Pinto Bandeira, 
participaram do Seminário Novos 
Gestores 2017-2020, organizado 
pela Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) que reuniu Os 
prefeitos eleitos do Paraná, do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. 
O evento, que aconteceu entre os 
dias 7 e 9 de novembro, em Brasí-

lia, reuniu mil prefeitos.
Os temas abordados no evento 

foram: “Os Desafios da Gestão Lo-
cal e as Políticas Públicas”, “A Pau-
ta do Municipalismo Brasileiro” e 
“As Orientações Jurídicas de Início 
de Mandato”.

Na ocasião os gestores tiveram a 
oportunidade de participar de deba-
te sobre ferramentas inovadoras que 
podem ajudar na gestão local. Inte-
grantes da equipe técnica da Con-

federação Nacional de Municípios 
(CNM) e especialistas apresentaram 
alguns desses instrumentos, como 
por exemplo: Contabilidade, Con-
sórcios intermunicipais, Rede Mu-
nicipalista Urbem e MuniCiência.

Com o objetivo de sensibilizar e 
capacitar para uma gestão de qua-
lidade, o seminário propicia capa-
citações técnicas em diversas áre-
as, apresenta lições bem-sucedidas, 
dados e conquistas alcançadas, pro-

move painéis de debates sobre as-
suntos dos setores jurídico, desen-
volvimento social, saúde, educação, 
meio ambiente, agricultura e mobi-
lidade, além de mostrar um panora-
ma geral da administração pública.

O prefeito eleito de Pinto Ban-
deira, Hadair Ferrari, disse que o 
evento foi importante para que os 
prefeitos possam iniciar os manda-
tos sabendo os caminhos que pre-
cisam percorrer. 

Fotos D
ivulgação
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Novas tarifas, definidas 
pela Aneel, começam a 
valer em 22 de novem-
bro. Redução faz parte da 
quarta revisão tarifária da 
concessionária gaúcha

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) apro-
vou uma redução média de 
16,28% para as tarifas de ener-
gia da Companhia Estadual de 
Distribuição de Energia Elétrica 
(CEEE), distribuidora que aten-
de a 1,6 milhão de unidades no 
Rio Grande do Sul. A redução 
será aplicada a partir de 22 de 
novembro. Até lá, contas virão 
com parte do consumo com a 
tarifa atual.

Para os consumidores de al-
ta tensão, os industriais, a que-
da será de 13,12%, na média. Já 
para os consumidores residen-
ciais, ela será de 17,87%, tam-
bém na média.

Prefeitos eleitos de Pinto Bandeira e Monte Belo do Sul 
participam do Seminário Novos Gestores, em Brasília

Conta luz vai 
ficar quase 18% 
mais barata para 
clientes da CEEE

PAGNO 
CONSTRUÇÕES- Projetos arquitetônicos

- Projetos estruturais
- Projeto Elétrico
- Projeto Hidráulico
- Projeto de jardim
- Construções residenciais, 
prediais e industriais

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

Execute sua obra conosco !

Comodidade, segurança, 
con�ança total é conosco.

 Entregamos sua obra 
100% pronta 

Construtora Pagno: obras personalizadas
para realizar todos os seus sonhos.

- Reformas residenciais e industriais
- Pinturas internas e externas
- Acabamentos
- Elétrica
- Hidráulica
- Fornecimento dos materiais necessários
- Execução de todas as etapas

Rua 7 de Setembro, 196  Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS  |  54 9932 5249  |  54 9617 0153

pagnoconstrutora@hotmail.com

facebook.com/Pagno-Construções

Hadair Ferrari, Prefeito eleito de Pinto Bandeira
Álvaro Manzoni, Presidente da Câmara de Vereadores de Monte Belo, Deputado Estadual Vilmar Zan-
chin, Vereador Luciano Bobassaro, Ministro Ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha e Adenir José Dallé
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Hadair Ferrari, Prefeito eleito 
de Pinto Bandeira comemorou 
aniversário no dia 07 

Heleno Facchin esteve de 
aniversário dia 15

Daniel Sganzerla comemora 
aniversário ao lado da 

espoda Beatriz

Regina Ferrari comemorou 
aniversário dia 16

Parabéns à Elida Maria Tarso

Parabéns a professora Tatiane 
Batisti que esteve de aniversá-
rio dia 03

Parabéns aos gatinhos Caroli-
ne Lopes, Cíntia Salvati, Isadora 
Basso, Larissa Dos Santos e Bre-
no Paese

Parabéns aos alunos aniversariantes da tarde Lilian Nichetti Giusti, 
Giovana Guisso Possa, Camila Manica Pelisser, Caroline Erthal, Bárba-
ra Paese, Taís Foresti, Felipe Marchioro, Fabricio Erthal e Lair Patorello

Parabéns aos alunos do turno da noite Tainara 
Andréia Filomeno, Otávio Augusto Masutti e Júlia 
Roberta Bono

Parabéns aos alunos Luane Rigon, Amanda Suelen 
Pagno e Guilherme Oliveira Da Silva

Parabéns a Vice-diretora Joçane Pozzatti e a professora Odete Detoni  

Parabéns as professoras 
Cleunice Braga e Sandra Cislaghi

Fotos: D
ivulgação
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Casa ficou completamente destruída após incêndio

Fotos C
láud

io Fossa

Incêndio destrói casa 
em Pinto Bandeira

Pensão por morte
Dra. Fabiana M. Benedet OAB-RS 62.047
Dra. Simone M. Lunelli OAB-RS 61.068
advogadas 

A pensão por morte é um 
benefício pago aos depen-
dentes do segurado do INSS 
que vier a falecer ou, em ca-
so de desaparecimento, tiver 
sua morte presumida declara-
da judicialmente.

Atualmente a pensão por 
morte tem duração máxima 
variável, conforme a idade 
e o tipo do beneficiário. Ve-
jamos:

Para o(a) cônjuge, o(a) 
companheiro(a), o(a) côn-
juge divorciado(a) ou 
separado(a) judicialmente ou 
de fato que recebia pensão 
alimentícia:

• Duração de 4 meses a 
contar da data do óbito: 

o Se o óbito ocorrer sem 
que o segurado tenha realiza-
do 18 contribuições mensais à 
Previdência ou;

- Se o casamento ou união 
estável se iniciou em menos 

de 2 anos antes do falecimen-
to do segurado;

• Duração variável confor-
me a tabela abaixo: 

- Se o óbito ocorrer depois 
de vertidas 18 contribuições 
mensais pelo segurado, ou no 
caso do pequeno agricultor, 
que possua talão de produ-
tor por igual período, e pe-
lo menos 2 anos após o início 
do casamento ou da união 
estável; ou

- Se o óbito decorrer de aci-
dente de qualquer nature-
za, independentemente da 
quantidade de contribuições 
e tempo de casamento/união 
estável.

Para o cônjuge inválido ou 
com deficiência:

• O benefício será devido 
enquanto durar a deficiência 
ou invalidez, respeitando-se 
os prazos mínimos descritos na 
tabela abaixo.

Áreas de atuação
Direito Trabalhista
Direito Previdenciário/INSS
Direito do Consumidor
Direito de Família e de Propriedade
Causas Cívis em geral

Rua Marechal Deodoro, 230, sala 503 - Torre Wall Business Center
(entrada pelo Shopping Bento Gonçalves) - Centro - Bento Gonçalves - RS
Fones: (54) 3055 3939 / 9605 8676 / 9957 8733 | lunellibenedet@ig.com.br

Dra. Fabiana M. Benedet
OAB-RS 62.047

Dra. Simone M. Lunelli
OAB-RS 61.068

Advogadas

Uma casa de dois pisos, mis-
ta (madeira e alvenaria), foi atingi-
da por um incêndio por volta das 
16h30min da quarta-feira do dia 26 
de outubro, na Linha Silva Pinto 
Norte em Pin to Bandeira.

Os bombeiros foram chama dos 
e 1 mil litros de água foram utili-
zados no combate ao sinistro. Nin-
guém ficou ferido.

Previna-se! 
Faça o exame de próstata. 

Faça exames regularmente.

Novembro Azul pela 
Saúde do Homem. 
Mês de Luta contra 
o câncer de próstata. 

A prevenção
é o melhor tratamento.
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Vinícola Aurora 
conquista dois ouros 
no Uruguai

Na edição 2016 do concurso in-
ternacional Tannat al Mundo, re-
alizada no Uruguai a Vinícola Au-
rora conquistou duas medalhas 
de ouro. Os premiados foram os 
vinhos La Hacienda Reserva Tan-
nat 2014 e Solar del Passo Reser-
va Tannat 2014, ambos elabora-
dos pela Aurora Uruguai e que 
estão disponíveis em diversos esta-

dos brasileiros. O Tannat al Mun-
do avalia vinhos elaborados com 
a uva Tannat do mundo todo. O 
enólogo André Peres Jr., da Viní-
cola Aurora, foi um dos jurados e 
representou a Associação Brasilei-
ra de Enologia nessa realização, ao 
lado de Dirceu Scottá, presiden-
te do Ibravin - Instituto Brasileiro 
do Vinho.

Lideranças das entidades que re-
presentam produtores de uva, coo-
perativas e indústria vinícola chega-
ram a consenso e definiram o preço 
mínimo em R$ 0,92 centavos ao 
quilo da variedade Isabel a 15 graus.  
A previsão é de que seja publicado 
no Diário Oficial até o final de no-
vembro. Na safra 2015/2016 o pre-
ço mínimo foi fixado em R$0,78.

D
ivulgação

Na foto, da esquerda para a direita: Dirceu Scottá, presidente do 
Ibravin, José Lez, presidente do Tannat al Mundo, André Peres 
Jr., ABE e Vinícola Aurora, e Fernando Pettenuzzo, presidente da 
Asociación de Enólogos del Uruguay

Preço mínimo da uva para próxima safra deve ser de R$ 0,92 
A expectativa é que a decisão seja oficializada até o final de novembro
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