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Prefeitura assume
obras VRS-855

Geada, pouco frio e
muita chuva comprometem
safra de frutas e uvas
Fotos Marlove Perin

Em acordo com o Daer, operação
tapa-buracos na estrada é feita por servidores
da prefeitura de Pinto Bandeira com material
da autarquia estadual

Página 3

Festa em honra a Nossa Senhora do
Rosário de Pompéia neste domingo
Página 2

Em Pinto Bandeira estima-se uma perda em torno de 30% no total das frutas, segunda dados da Emater. Na propriedade do agricultor Antoninho Lorenzatti, cerca de 50% da plantação de uvas e pêssegos foi perdida. Página 9

São Marcos
vence São José
e conquista
bicampeonato

Sua vida com
mais prazer...

Câmara de Vereadores de Pinto
Bandeira não teve gasto com
diárias para vereadores

Página 6

3º

11/10/2015

Encontro de carros antigos

de Pinto Bandeira

Após às 14h haverá troféus.
Veículos com mais de 30 anos em bom estado de
conservação, caso estiver chovendo o evento será cancelado.

Página 13
Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa | BG | RS
(54) 3453-5503

Informações: 9966.8888 | 9972.2238 | hadair@ferrarivalvulas.com.br

Gazeta de

2

Ano I - nº 1 - Outubro/2015 - Pinto Bandeira/RS

Pinto Bandeira Festeja Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia

Programação das missas de outubro
das paróquias de Pinto Bandeira
Marlove Perin

No próximo domingo, 11
de outubro a comunidade de
Pinto Bandeira promove fes
ta em homenagem a sua pa
droeira, Nossa Senhora do
Rosário de Pompéia.
A programação inicia 6h da
manhã com alvorada festiva.
Às 8h missa seguida da cele
bração religiosa às 10h30min.
Às 11h30min acontece a
recepção e bênção da Ro
maria dos Motoqueiros. Ao
meio dia, tradicional almo
ço no salão paroquial. Às
14h30min será rezado o ter
ço no santuário, seguido de
missa com bênção do santu
ário e, às 16h acontece pro
cissão e encerramento do dia
festivo com bênção das rosas.
Mais informações pelo fone
(54) 3468 0000.

Sexta-feira, dia 09
19h30min - 8º Dia - Novena da
Padroeira - Matriz

20h30min - Missa Santo Antônio
Quarta-feira, dia 21
18h - Missa Matriz
20h30min – Missa Misericórdia

Sábado, dia 10
19h - 9º Dia - Novena da Padro
eira – Matriz e Crisma

Quinta-feira, dia 22
18h - Terço Matriz
17h30min – Caminhada pedindo
proteção contra as intempéries –
Capela Anunciata
19h30min – Missa Anunciata

Domingo, dia 11
113 ª Festa da Padroeira – Missa
e terço – Matriz
Procissão das Rosas e encerra
mento festivo

Sexta-feira, dia 23
18h - Missa Matriz
20h – Formação Ministros da Eu
caristia

Terça-feira, dia 13
18h - Missa Matriz
19h30min - Missa Santa Cruz

Sábado, dia 24
16h - Missa Matriz
18h30min - Missa Nossa Senho
ra do Carmo

Quarta-feira, dia 14
18h - Missa Matriz
19h – Formação Catequistas
Quinta-feira, dia 15
18h – Terço Matriz
19h30min – Missa São Luiz

Domingo, dia 25
09h – Missa Matriz
Terça-feira, dia 27
18h – Missa Matriz

Sexta-feira, dia 16
18h - Missa Matriz
10h30min – Missa São Marcos

Matriz de Pinto Pandeira recebe fiéis para a celebração das
festividades no próximo domingo

Programação da novena
09/10 – Sexta-Feira
Tema “Maria Mãe e si
nal do amor Eternol”
19h30min – Missa
Organização: Setor 2 –
Comunidade Nossa Se
nhora do rosário (5ª Se
ção), São Marcos, Linha

Pinto Bandeira

Marcolino Moura, Li
nha Silva Pinto Norte e
Linha Liberdade.
10/10 – Sábado
Tema “Maria Mãe, rai
nha e servidora”
19h – Missa da Crisma

Organização: Catequese
11/10 – Domingo
Tema “Maria Mãe do
Rosário de Pompeia em
Jesus, chegamos a Gló
ria”
Festa da Padroeira

Linha 28 de Pinto Bandeira festeja
Nossa Senhora do Rosário No domingo, 18 de outubro a
comunidade da Linha 28 de Pinto
Bandeira promove festa em home
nagem a seu padroeiro, Nossa Se
nhora do Rosário.
Às 10h30min haverá missa fes
tiva cantada pelo coral da comuni
dade, seguido de almoço. No car
dápio tem sopa de capeletti, lesso,
maionese, recheio, churrasco, gale
to, leitão, salada verde, refrigerante,
vinho e café.

Quarta-feira, dia 28
18h – Missa Matriz
20h30min – Missa São Gabriel

Sábado, dia 17
16h - Missa Matriz
17h30min – Missa Santo André
18h30min – Missa Marcolina
Moura Baixa

Quinta-feira, dia 29
18h - Terço Matriz
Sexta-feira, dia 30
18h - Missa Matriz
20h30min – Missa Linha silva
Pinto Norte

Domingo, dia 18
09h Missa Matriz
18h Missa Matriz
10h30min – Missa Festa Associa
ção Nossa Senhora do Rosário

Sábado, dia 31
16h - Missa Matriz
17h30min – Finados Missa Cape
la Nossa Senhora do Carmo

Terça-feira, dia 20
18h - Missa Matriz
19h30min – Palestra Santo An
tônio

Projeto tem pedido de
vistas aprovado
O Projeto de Lei Nº 039/2015,
teve pedido de vistas aprovado na
sessão do dia seis de outubro na
Câmara de Vereadores de Pinto
Bandeira.
O Vereador e Presidente da
Câmara Adair Rizzardo (PP-RS),
pediu vistas ao projeto de Lei Nº
039 que dispõe alterações contá
beis no orçamento do município,
como para pagamento do Convê
nio com o CISGA - Consórcio
Internacional que gerirá as gran
des licitações do município co
mo medicamentos, por exemplo.

Outra necessidade é o pagamen
to de uma estagiária na PGM. E
outra necessidade é a realização
de um projeto técnico para ins
talação de monitoramento de câ
meras de vigilância na área cen
tral da cidade como medida de
segurança.
“Pedi vistas ao Projeto por
que sou contra a contratação de
mais funcionários. Por isso pe
ço ao Executivo que encaminhe
os Projetos separadamente”, jus
tifica Adair Rizzardo no pedido
de vistas.
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Operação tapa-buracos

Pinto Bandeira assume obras de
responsabilidade do DAER, na VRS-855
Em acordo com o Daer, operação tapa-buracos na estrada é feita por servidores da prefeitura com material da autarquia estadual
um acordo de cooperação para os
serviços. O Daer repassa o material
asfáltico e servidores da prefeitura
realizam o trabalho, em uma extensão de 13 quilômetros da rodovia.
“Queremos dar mais segurança
a essa estrada, que é o único acesso
a Pinto Bandeira”, destaca Pizzio.
Segundo o prefeito, nenhuma
manutenção havia sido realizada
na rodovia desde o início do ano.
O acordo com o Daer prevê que
a prefeitura continue realizando a
manutenção da estrada mesmo depois desse primeiro tapa-buracos
emergencial.
“O mais importante é que a ideia
é de continuidade. Conforme a necessidade, faremos o trabalho a cada 15 dias ou um mês. Essa é uma
rodovia de mais de 20 anos que
nunca teve uma manutenção efetiva. Por isso, chegou a esse estado”,
diz o prefeito.
Estão atuando 15 servidores da
prefeitura, com a supervisão de um
funcionário do Daer. O serviço de

manutenção de estradas do interior do município está sendo dei-

xado de lado nesse momento para
priorizar a VRS-855, pelo fato de a

equipe da prefeitura ser pequena,
finaliza Pizzio.
Marlove Perin

A prefeitura de Pinto Bandeira
iniciou na sexta-feira, 02 de outubro
a operação tapa-buracos na VRS855, estrada que liga Bento Gonçalves a Pinto Bandeira de responsabilidade do Daer. Ainda na quarta
foram iniciados os serviços de roçada, limpeza das laterais da estrada
e drenagem.
A ação em um primeiro momento não teve a aprovação do
prefeito João Pizzio, por entender que a responsabilidade da
manutenção e da conservação
desta estrada é do governo do Estado, porém, diante do excessivo
número de buracos que estão inviabilizando o tráfego no local, a
única alternativa encontrada foi
ceder ao pedido da estatal para
evitar maiores transtornos, além
de riscos às pessoas que trafegam
no trajeto.
Segundo o prefeito João Pizzio,
como o órgão estadual não fazia
a manutenção há muito tempo, a
prefeitura propôs a assinatura de

A recuperação da VRS - 855 inclui a manutenção, drenagem, limpeza e roçada das laterais da pista

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.

Gazeta de

4

Ano I - nº 1 - Outubro/2015 - Pinto Bandeira/RS

O que devo saber
antes de realizar um
tratamento médico?

2. Procure informações sobre o tratamento proposto.
A internet é um facilitador
no que diz respeito a encontrar informações, por isso, assista a vídeos de cirurgias,
acesse sites de médicos, descubra tudo que você puder.
Essa é uma ferramenta, porém, que disponibiliza informações das mais variadas
fontes, muitas delas escritas
por pessoas leigas no assunto. Converse com seu médico sobre qualquer dúvida em
relação ao seu tratamento,
lembre-se que se você escolheu um profissional devida-

mente habilitado, seus apontamentos são baseados em
conhecimento médico cientificamente embasado.
3. Qualquer tratamento médico envolve algum risco, por
menor que seja.
Como tudo na vida, tratamentos médicos também
apresentam riscos. Durante
sua consulta, o médico irá lhe
explicar quais os possíveis riscos envolvidos e os meios utilizados para amenizá-los ou
evitá-los.
4. Não decida apenas pelo
preço ou propaganda ou por
comodidade.
É difícil não ser influenciado
por ofertas, mas todo o tratamento médico envolve sua
saúde. Não se trata de um
produto à venda no comércio. Certamente você preferirá ter sua saúde garantida
por uma escolha segura a se
vangloriar por ter aproveitado
uma promoção.
5. Procure entender os resultados possíveis.
Em relação à tratamentos estéticos, por exemplo,
em hipótese alguma faça
um determinado tratamento
(ou cirurgia) para ficar igual
a alguém que você admira.
Compreenda que cada pessoa tem sua própria constituição corporal e, desta forma,
é irreal tentar imitar o resultado de outra pessoa.
6. Se for fazer uma cirurgia,
programe seu período de recuperação.
Tão importante quanto todas essas informações é o
entendimento de que todas
as cirurgias exigem um período de recuperação. Um
pós-operatório adequado é
muito importante para o resultado final, por isso, siga corretamente as orientações de
seu médico.

O 3º Encontro de Carros Antigos de Pinto Bandeira acontece no
próximo domingo, 11 de outubro,
em programação paralela à Festa
em Honra a Nossa Senhora do Rosário de Pompéia.
O evento deverá reunir cerca

de 150 veículos, de expositores de
Bento Gonçalves, Caxias do Sul,
Flores da Cunha, Veranópolis, Garibaldi, Nova Prata, São Marcos,
Guaporé, Novo Hamburgo, entre
outros municípios. O público poderá prestigiar o evento das 8h às
Divulgação

1. Converse detalhadamente com seu médico.
É fundamental discutir e
compreender os motivos da
indicação de determinado
procedimento assim como
esclarecer todas as suas dúvidas. Seu médico deve lhe
transmitir a segurança devida
a esse momento de decisão.
Além disso, você deve ter
informações sobre quem é
esse profissional, sua capacitação e sua competência
em determinada área de especialização. A maneira mais
fácil de saber se o profissional
tem habilitação para exercer
determinada especialidade
médica é pesquisar nos sites
das sociedades médicas de
cada área de atuação ou do
conselho regional de medicina de cada estado (no caso
do Rio Grande do Sul, o CREMERS disponibiliza em seu site
- www.cremers.com.br - um
link para pesquisa de médicos ativos)

3º Encontro de Carros Antigos
acontece em Pinto Bandeira
Evento acontece no próximo domingo, 11 de outubro em programação paralela à Festa em Honra a Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

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

A tomada de decisão de
realizar um determinado tratamento médico sempre deve estar acompanhada de
informações precisas. Seja esse tratamento em virtude de
alguma enfermidade ou por
motivo estético, algumas considerações são essenciais:

Pinto Bandeira

Os participantes devem confirmar presença até sábado, 10 de outubro

18h. Às 14h haverá premiações dos
carros destaque. Aos expositores
será cobrada uma taxa de inscrição
de R$ 20,00 que dará direito a um
Kit com Camiseta, suco e kit anti-furto para válvula. Os organizadores da exposição irão premiar com
troféus as seguintes categorias de
automóveis: eleito do público, hot
rod, utilitário, esportivo, mais original, mais antigo, Fusca, Opala, Chevette, Corcel, duas rodas, distância
percorrida e original Pinto Bandeira. Os participantes devem confirmar presença até sábado, 10 de outubro para organização do espaço.
Mais informações com Hadair
Ferrari, (54) 9966 8888 ou pelo e-mail: hadair@ferrarivalvulas.com.
br ou com Valter Poloni, (54) 9972
2238 , e-mail: autopoloni@bol.
com.br.

Encontro da Família Santolin
acontece em Outubro em Dois
Vizinhos, no Paraná
O Ctg Saudades Do Pago sediará,
nos dias 17 e 18 de outubro, o II Encontro Nacional dos Descendentes de Santo
Santolin e Colomba Durante Santolin e
V Encontro da Família Santolin no município Dois Vizinhos, no Paraná. Estarão reunidos os descendentes de Santo
Santolin e Colomba Durante Santolin.
Haverá ônibus saindo de Pinto Bandeira na sexta-feira, dia 16 de outubro, ás
13hs com retorno dia 18.
Reservas: Angelita Pavan Santolin - Pinto Bandeira - Fone (54)

9935 0506; Valdir Coghetto - Pinto
Bandeira - Fone: (54) 9981 1826 e,
Hadair Ferrari - Bento Gonçalves Fone: (54) 9966 8888. Mais Informações com Avelino Andreatta Santolin - Dois Vizinhos - PR - Fone:
(46) 3536 6378 / (46) 9978 6473 Nelson Santolin - Erechim - RS - Fone:
(54) 3321 3461, ou pelo e-mail familiasantolin@hotmail.com. Para facilitar a entrega dos convites e ingressos,
os mesmos serão enviados para um
representante de cada região.

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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A pedido

Partido Progressista promove evento de integração em Pinto Bandeira
nicípio e já destinou uma emenda
no valor de R$ 250 mil para construção de um Pórtico e Centro de
Informações na entrada de Pinto
Bandeira.
Na oportunidade também foi
anunciada a filiação ao Partido Progressista (PP) do técnico da Emater e ex-secretário de Agricultura
de Bento Gonçalves, Thompson
Didoné, juntamente com outras filiações.
“A festa foi muito linda e conseguimos, de fato, integrar a comunidade num momento que
uniu o melhor da nossa gastronomia com música de boa qualidade e pessoas que realmente querem o progresso de Pinto
Bandeira sem ter que necessariamente levar alguma vantagem.
Em resumo, trabalhar pelo bem
da comunidade”, enfatiza Heleno Faccin.

Fotos Divulgação

Na noite do sábado, dia 12 de setembro, aconteceu o jantar de confraternização do Partido Progressista de Pinto Bandeira. Cerca de
300 pessoas estiveram reunidas no
evento, que teve objetivo de reunir
e confraternizar as pessoas da comunidade e cidades vizinhas.
Entre as autoridades, estavam
presentes, o presidente do PP do
Rio Grande do Sul, Celso Bernardi;
o deputado federal Afonso Hamm,
o deputado estadual Sérgio Turra;
o presidente do Diretório Municipal do PP de Pinto Bandeira, Heleno Facchin, o Prefeito de Bento
Gonçalves Guilherme Pasin, a vereadora Teresinha Paese, o vereador progressista Gerson Odorcick
e o Presidente da Câmara de Vereadores Adair Rizzardo, entre outras
lideranças regionais.
O deputado federal Afonso
Hamm tem sido parceiro do mu-

Deputado federal Afonso Hamm, deputado estadual Sérgio Turra, presidente do PP do Rio Grande do Sul Celso Bernardi, Daniel Pavan Vice Presidente do PP, Vereador Adair Rizzardo, Presidente do Diretório Municipal do PP de Pinto Bandeira Heleno Facchin e o Vereador Gerson Odorcick

Vilma Paese, Heleno Facchin, Carmen Zamiani, Vânia Nichetti, Vilma Sonaglio, Dolores Paese, Nelso Paese, Afonso Hamm, Marlene das Neves e
Marisa Rizardo

Andreia Volpini, Alexandre Berton e deputado federal Afonso Hamm

Lenice Nery, Cleusa Frainer, Solange Pavan, Marlene Aimi, Andreia Volpini, Mariangela Leopoldina e Aiala Premaor

Vereador Adair Rizzardo com o deputado federal Afonso Hamm

Daniel Pavan, Solange Pavan, Fabiano Feltrin, Carla Facchin e
Heleno Facchin

Presidente do PP do Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, deputado estadual Sérgio
Turra, Presidente do Diretório Municipal do PP de Pinto Bandeira Heleno Facchin e
deputado federal Afonso Hamm

Autoridades e lideranças estiveram reunidas no evento de integração do PP em Pinto Bandeira

Secretário de Governo de Bento Gonçalves Ênio De Paris, Procurador Sidgrei Machado Spassini, deputado estadual Sérgio Turra, Thompson Didoné técnico da
Emater, Prefeito Guilherme Pasin de Bento Gonçalves, Presidente do Diretório Municipal do PP de Pinto Bandeira Heleno Facchin e Celso Bernardi presidente do PP
do Rio Grande do Sul
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Câmara dos Deputados
aprova o projeto de lei
facilitando acesso a
recuperação judicial aos
produtores rurais
Conrado Dall´Igna (OAB/RS 62.603)
Advogado da Área de Governança e Recuperações de Empresas do escritório Scalzilli.fmv Advogados e Associados S/S

De Janeiro a Março de 2015, o
PIB teve baixa de 0,7%, e conforme recentemente pesquisa do
IBGE, o PIB brasileiro teve uma
redução de 1,9% no segundo
trimestre, se comparado aos últimos três meses, e o Brasil, por diversos fatores, infelizmente, viu-se
oficialmente mergulhado numa
recessão técnica, quadro este
que vem a tempos empurrando empresas para um cenário
de crise, e para o produtor rural,
o cenário de recessão e dificuldades, infelizmente é o mesmo.
Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o produtor rural é quem movimenta o
agronegócio, a grande mola
propulsora da maioria dos estados, pois geram receitas fiscais e
empregos, movimentando a atividade econômica, desde o fornecimento de matérias primas
para o setor alimentício em geral
e fomentando a circulação de
bens e serviços, desempenhando um papel estratégico fundamental para a economia e para
a sociedade brasileira.
Perante este cenário de crise, o produtor rural que optou
em fazer parte do regime empresarial, ou seja, comprovando que está regularmente registrado na Junta Comercial a dois
anos, pode pedir Recuperação
Judicial, pois estará equiparado
a todas as obrigações e outros
benefícios previstos para os em-

presários.
Em decorrência dessa atual
exigência da Lei de Recuperações Judicial e Falências (Lei nº
11.101/2005), aquele produtor
rural que não optou pelo regime empresarial, mesmo diante
da mais dura dificuldade financeira, não pode pedir Recuperação Judicial.
Mas uma boa notícia vem de
Brasília/DF, onde no último dia
26 de Agosto, a Câmara dos
Deputados, por meio da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
(CDEIC), deu uma nova esperança a muitos produtores rurais
que encontram-se em dificuldades, pois aprovou o Projeto
de Lei nº 6.279/2013, no sentido
de alterar Lei nº 11.101/2005, para que a comprovação da atividade de produtor rural possa ser
feita por meio da apresentação
da declaração do Imposto de
Renda de Pessoa Física.
Agora, o próximo passo da
tramitação do Projeto de Lei nº
6.279/2013 é o envio à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC), para análise e adequação com os princípios da Constituição (análise de
constitucionalidade), e posteriores desdobramentos legais para aprovação de uma lei, onde,
desde já torcemos pela sua rápida tramitação, sanção e promulgação.

Pinto Bandeira

Câmara de Vereadores de Pinto Bandeira
não teve gasto com diárias para Vereadores
Desde que Pinto Bandeira foi diplomada em 2013, a Câmara Municipal de Vereadores do município não teve gastos com diárias de
Vereadores.
Em Pinto Bandeira a Câmara
tem nove vereadores. E quem entra aqui não encontra um prédio
público todo movimentado e cheio
de assessores. Muito pelo contrario
a estrutura é adaptada de um antigo
salão de festas é mantida com ajuda de três funcionários e o atendimento a população não e feito em
gabinetes e sim em uma sala de
reuniões.
A política do não uso de diárias
foi um consenso entre todos os ve-

readores e o Presidente da Casa. Os
trabalhos exercidos pelos legisladores em viagens, reuniões e cursos
foram custeados por eles mesmos,
sem ajuda de custo.
O dinheiro que o vereador deixa de gastar com diárias ou sessões extraordinárias faz diferença
na vida da comunidade. Em 2013
voltaram R$ 237.346,92. para os
cofres da prefeitura de Pinto Bandeira. No ano passado voltaram R$
152.515,20.
O Rio Grande do Sul tem 26 municípios que não tiveram despesas
de vereadores com diárias para viagens no ano passado, como mostra
reportagem do RBS Notícias.

Gastos

Mais de R$ 16 milhões foram
gastos por vereadores no Rio Grande do Sul em diárias de viagens
do ano passado, aponta levantamento feito pelo Ministério Público de Contas (MPC) com o mapa
das despesas em todo estado. Boa
parte das viagens foi para cidades
turísticas, onde funcionários e vereadores alegaram ter feito cursos
de qualificação. Entre as 10 Câmaras que mais gastaram, estão ainda
Santo Ângelo, Imbé, Caçapava do
Sul, Erechim, São Gabriel, Gravataí, Rosário do Sul, Uruguaiana e
Carazinho.

Senadora Ana Amélia participa de Encontro
na Câmara de Vereadores de Pinto Bandeira
zer pessoas que influenciam nas decisões para conhecer a realidade local e assim pleitear as demandas do
que ficar gastando em diárias que até
o momento não trouxeram nenhum
benefício significativo ao município
como tem ocorrido até agora em Pinto Bandeira”, finaliza.
Durante a reunião, a parlamentar
ouviu relatos de perdas de até 40 %
na produção de uva e pêssego no município por conta das intempéries, e
na condição de presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
do Senado, comprometeu-se em trabalhar para que haja um seguro para
a situação de emergência que possa
beneficiar fruticultores e viticultores
prejudicados na região.

A Senadora Ana Amélia também foi nominada no evento como a Senadora de Pinto Bandeira
por Heleno Faccin e fez jus ao título, onde na Tribuna do Senado
fez menção a Pinto Bandeira destacando suas belezas naturais e a vocação para elaboração de vinhos e
frutas de altíssima qualidade.
Juntamente com a reunião, a
Senadora aproveitou para conhecer também o Centro Tecnológico da Cooperativa Vinícola Aurora, a Igreja de Nossa Senhora
do Rosário de Pompéia e a Vinícola Geisse, onde nesta última
a parlamentar foi recebida pelos
diretores Rodrigo Geisse e Carlos Abarzua.
Marlove Perin

A Senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS) foi recepcionada no
dia 28 de setembro, na Câmara de
Vereadores de Pinto Bandeira para um café da manhã com lideranças partidárias, vereadores, empresários locais e demais pessoas da
comunidade.
No encontro, a Senadora recebeu um ofício do Presidente da
Câmara de Vereadores do município, Adair Rizzardo, em que solicita o apoio para melhorias nas vias
de acesso ao município de Bento Gonçalves, Farroupilha e também para pavimentação asfáltica
das vias locais. A parlamentar falou
aos presentes que se compromete
a fazer uma emenda para obter recursos para demandas que sejam
de importância para a comunidade e discutidas junto com o Partido Progressista.
Ainda durante o encontro, a Senadora reafirmou apoio às demandas municipalistas e destacou o esforço dos produtores rurais e dos
empreendedores para vencer as
dificuldades atuais. Participaram
da reunião, entre outras lideranças,
o Presidente do Diretório Municipal do PP de Pinto Bandeira, Heleno Facchin.
Segundo Heleno, este foi um
momento histórico para Pinto Bandeira, haja vista, ser a primeira visita de um Senador da República ao
município. “É muito melhor tra-

Senadora Ana Amélia recebendo de Adair Rizzardo, Presidente da Câmara de Vereadores, um ofício solicitando apoio para as estradas
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“A música é o remédio da alma” já dizia Platão
Divulgação

A música já é uma velha conhecida dos pesquisadores, ela e seus
inúmeros benefícios. Desenvolver
a mente, ajudar na concentração,
desenvolvimento intelectual, raciocínio e principalmente por proporcionar um estado de bem-estar. Esse bem estar está diretamente
relacionado ao fato da endorfina
(neuro-hormônio do prazer) ser liberada no decorrer deste processo.
Tudo isso ajuda no enriquecimento
social do indivíduo.
Aprender e estudar música também é para qualquer idade, para a
criança que está em processo de formação de suas capacidades, para o
adulto que tem a necessidade de ampliar seus horizontes físicos e mentais e para a terceira idade, vez que
agrega mais qualidade de vida numa
atividade que é fisicamente benéfica
e ao mesmo tempo prazerosa.
Os projetos sociais que envolvem música são crescentes, e as
mudanças comportamentais são visíveis dos que praticam. Lair Luis
Pastorelo tem 12 anos, pratica aulas de música: “Acho bom uma vez
por semana sair de casa para aprender uma coisa diferente. Desde que
eu estudo musica já melhorei meu
pensamento sobre várias coisas e
espero aprender mais nos próximos
tempos”. Segundo o pai de Lair, depois de começar o curso de música
até as notas no colégio melhoraram:
“Parece que a música o ajudou a ter
mais disciplina, se concentrar no
que faz, torço pra continue aprendendo e gostando.”
A partir de 2012 todas as escolas,
públicas e privadas, foram obrigadas a incluir a música em seus currículos escolares na educação básica. Muito mais que formar músicos
a Educação Musical contribui para a sociabilidade e democratiza o
acesso à arte.
Para Renata Manara De Toni
que também participa do projeto,
o curso diminui o peso do dia a
dia, e já supera suas expectativas:
“Eu já imaginava que ia ser assim, e
acho o máximo essa história de ler
a música na partitura, gosto de estudar. Isso me despertou curiosidade
pra aprender outras coisas, ter mais
curiosidade sobre outros assuntos.
O curso é bem aceito pela comunidade, a maneira de ensinar é óti-

Foto de uma aula de música, por Beatriz Paulus

ma. É uma boa oportunidade de
sair um pouco da rotina das tarefas
na roça que não são fáceis, as vezes
a falta de tempo e cansaço atrapalham, mas não é toda hora que uma
iniciativa dessas acontece e quando
acontece a gente precisa valorizar.”
Muitas pessoas começam a estudar música como forma de terapia,
tudo ao nosso redor inspira música, seja em uma festa em nossa casa
com familiares e amigos, na televisão, jogos de futebol (vale lembrar

que mesmo no cinema mudo, ele
não tinha fala mas tinha música).
O Professor Jorge Luis de Oliveira conta sobre sua experiência:
“Desde o primeiro momento em
que fui convidado pela Fundação
Proamb a participar deste projeto
em Pinto Bandeira, soube que seria um desafio importante, trabalhar
com um grupo diferente, que nunca havia tido contato com música,
especialmente com teoria musical,
algo que só se aprende em faculda-

Inventários e contratos

conceitus.adv@hotmail.com

des de música e que está entregue a
domicílio para a comunidade. Percebo por parte deles que há uma
vontade grande de aprender e descobrir coisa novas, diferentes do
seu cotidiano na roça, que é trabalhar, trabalhar e trabalhar todo
o dia, eles não têm o privilégio de
descansar ao final de semana, pois
precisam pensar em trabalho toda
a hora, então esta oportunidade de
sair de casa uma vez por semana e
fazer algo, diferente de sua rotina,

com base no que ouvi de alguns, isso lhes faz felizes, o fato de ultrapassar esta fronteira entre o cotidiano
de trabalho duro e a possibilidade
de aprender, estar em contato com
arte, seja da dança recreativa, ginástica ou música, cria um novo universo de possíveis acontecimentos,
isso lhes faz descobrir capacidades
que talvez nem acreditassem que
teriam, podendo inclusive passar
como exemplo de vivência a família que assiste os seus entes participarem deste novo momento de
sua comunidade, trazendo a eles
mais momentos de satisfação. De
tudo isso que presencio na comunidade, posso garantir sem medo
de errar que o ganho mais importante é a maior valorização do lado
humano. Para finalizar, gostaria de
agradecer aos alunos, gosto muito
daquele grupo e a Beatriz Paulus da
Fundação Proamb.”
A Fundação Proamb desenvolve
na comunidade de Pinto Bandeira,
além do projeto de aulas de música, o projeto de atividades físicas laborais. A entidade busca com estes
projetos contribuir para o bem estar
da comunidade, estimulando o convívio dos moradores locais.
Ainda há tempo de se inscrever!
As inscrições podem ser realizadas pelo telefone no 54 96275087
com Beatriz Paulus ou bia@serra
gaucha.com.
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Pinto Bandeira paga última parcela
do 13º em setembro
A Prefeitura de Pinto Bandeira pagou no dia 25 de setembro, sexta-feira, a segunda
e última parcela do 13º salário.
A primeira parcela já fora paga
no mês de junho, antecipando
assim o pagamento deste beneficio do funcionalismo municipal, uma vez que o Regime
Jurídico da categoria diz que
o pagamento da primeira parcela pode ser até outubro do
ano em curso, e o pagamento

da segunda parcela deve ocorrer até dia 20 de dezembro do
mesmo ano.
“Fizemos uma avaliação sobre o cumprimento das metas
administrativas e, apesar de analisarmos um cenário de dificuldades sobre o repasse tanto do
Estado quanto da União em alguns casos, não medimos esforços para preservar essa relação
de respeito e confiança construída, que é fundamental para va-

lorizarmos e estimularmos ainda
mais os nossos servidores municipais, já beneficiados com o
cumprimento rigoroso da tabela
anual de pagamento; o pagamento - muitas vezes, antecipado dos
seus vencimentos mensais, além
de outras iniciativas que demonstram o respeito e a concretização de metas destinadas a oferecer o máximo de dignidade aos
que trabalham no quadro municipal”, explica Pizzio.

Barracão Diesel entrega
combustível na propriedade rural
Os produtores costumam adquirir diesel em galões para abastecer motosserras, equipamentos
de irrigação e, principalmente,
as máquinas agrícolas, 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 propriedade. São comercializados
container de 1000 litros e bombona 200 litros.
Altair Casagrande, proprietário da Barracão Diesel diz que
a maior vantagem do produtor é
de não ficar sem combustível na
propriedade, 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 Bandei-

Há quatro anos, Jandir Rigon tem um container de 1000 litros de diesel para abastecer as máquinas agrícolas

ra que possui quatro tratores.
“Faz quatro anos que comprei
o container de 1000 litros. É
um ótimo investimento, principalmente nesta época de tra-

tamento fitossanitário em que
usamos o maquinário todos os
dias. Antigamente tínhamos um
trator, agora temos quatro.” explica Jandir, que possui 20 hectares de plantações de frutas e
uva. Para mais informações, ligue para (54) 3454 9565 / 9983
0139 e solicite orçamento..

Pinto Bandeira

Promoção “30 Anos Juntos - Sicredi Serrana”

Sicredi de Pinto Bandeira
realiza novo sorteio
Na tarde da quinta-feira, 24
de setembro, foi realizada a segunda apuração da campanha
“30 Anos Juntos - Sicredi Serrana” na Unidade Sicredi de Pinto Bandeira.
Luiz Antônio Mascarello, pároco do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompéia,
foi o responsável pela retirada
dos cupons, que premiou dois
clientes com uma SmartTV 40”
e um Notebook. De 04 de maio
até 24 de setembro a Unidade
de Atendimento do município

recebeu, desde o início da promoção - em 04 de maio, até esta data aproximadamente 35 mil
cupons.
A promoção encerra no dia 30
de outubro, às 10h, quando acontece o sorteio de três automóveis
Hyundai HB20 0KM, no centro
da cidade de Carlos Barbosa, sede da Sicredi Serrana.
Ganhadores em
Pinto Bandeira:
Notebook – Fabio Longo
TV – Avanir Migon Terres

Secretaria Municipal da
Saúde têm programação
para o Outubro Rosa
O Outubro Rosa é um movimento que tem a finalidade de
sensibilizar e conscientizar as
mulheres sobre a prevenção e
diagnóstico precoce do câncer
de mama. Neste mês todas as
mulheres entre 40 a 69 anos de
idade são estimuladas a fazer o
exame mamográfico. De acordo com o Instituto Nacional
do Câncer, o câncer de mama
é o segundo tipo mais frequente no mundo e é mais comum
entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a
cada ano.
Diante dessa importante campanha, a Secretaria Municipal de
Saúde de Pinto Bandeira, intensificou durante todo o mês de
outubro, uma programação direcionada a saúde da mulher,
focada na detecção precoce do
câncer de mama.

Programação:
Quarta-feira: 14/10/2015,
às 14h – Prevenção do Câncer de Mama – Palestrantes,
enfermeiras da ESF – Salão
da Comunidade Linha 32 –
Grupo Emater
Sábado: 17/10/2015, às
14 – Mulher que se Ama, se
Cuida e se Toca – Palestrante Simone Reali – São Paroquial – Comunidade em
Geral
Terça-feira: 20/10/2015,
às 14h - Prevenção do Câncer de Mama – Palestrantes,
enfermeiras da ESF - São
Paroquial – Grupo 3ª Idade

Secretaria de
Agricultura abre
inscrições para
horas/máquina
A Prefeitura de Pinto Bandeira, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento da Agricultura, informa aos agricultores interessados na utilização
de horas/máquinas terceirizadas, que as inscrições seguem
até o dia 13 de novembro, sexta-feira. Mais informações pelo
fone: (54) 3452 0185.
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Agricultura

Geada tardia causa danos em até
50% de plantações na Serra Gaúcha
Uva Precoce e pêssego são as culturas mais atingidas pelas baixas temperaturas que atingiram vários locais em setembro

Agropecuária
Ferragens
Casa

Em Pinto Bandeira estima-se uma perda em torno de 30%
no total das frutas. São produzidos 1100 hectares. As localidades mais atingidas pela geada
foram a Linha 28, Linha 47, Linha Amadeu, Linha Palmeira,
de acordo com dados fornecidos
pelo técnico da Emater, Thompson Didoné.
Os dias mais quentes em julho
e agosto anteciparam a brotação
das uvas precoces, como a Chardonnay e algumas americanas para suco. Antoninho Lorenzatti,
produtor da Linha 32, interior
de Pinto Bandeira teve perdas
na produção de uvas e pêssegos.
“Nunca vi uma geada tão forte
em setembro, perdemos em torno de 50% da plantação da uva
e 1500 enxertos de uva Moscato
Gialo” lamenta o produtor.
Após a ocorrência da geada, o
trabalho foi cansativo na propriedade de Antoninho. O produtor
intensificou as atividades do manejo dos vinhedos e pessegueiros
danificados.
Na ocorrência de geadas, o
produtor que tiver recursos ao
seu alcance pode tomar algumas
medidas de prevenção, como:
• Efetuar um molhamento da
cultura utilizando irrigação por
aspersão com equipamento específico (taxa de 1 a 2 mm/hora).
• Realizar aplicação de neblina artificial (nebulização) sobre a
cultura para evitar a perda de calor do solo. Pode ser feito com
o aquecimento do ar próximo à
superfície do solo, por exemplo,
com queima de serragem salitrada em pontos estratégicos.
• Utilizar a máquina TPC para o Thermal Pest Control, o jato de ar quente sobre as videiras
pode elevar a temperatura evitando a ação da geada na lavoura.

Comércio de
Produtos
Agrícolas

Agricultura
Fertilizantes

Defensivos
Agrícolas
Jardim
Sementes

Rua Sete de Setembro, 452
Pinto Bandeira | RS
9613 3772 / 8434 6847

54 3452 0401
dalleagro@bol.com

Marlove Perin

Depois de dias de calor em
pleno inverno, o período de frio
e a geada que ocorreu no final de
semana dos dias 12 e 13 de setembro no Estado trouxe impactos para a produção agrícola em
diversas regiões. As condições de
pouco frio já não estavam favoráveis à viticultura, da forma que a
videira precisa. Com as temperaturas acima da média, a brotação
dos parreirais aconteceu de forma mais precoce. Conforme nota divulgada pela Embrapa Uva e
Vinho, a última semana de agosto de 2015 foi a mais quente nos
últimos 75 anos, além de ter registrado apenas 46% do volume
de chuva esperado para o período. O total de horas de frio também foi abaixo de 7,2ºc.
De acordo com o pesquisador
da Embrapa Uva e Vinho, Henrique Pessoa dos Santos, já é possível estimar danos em 40% das
propriedades da Serra Gaúcha,
30% na Região da Campanha, e,
no Norte do Estado, próximo à
região de Vacaria, os efeitos do
tempo chegaram a atingir cerca
de 50% da plantação de viticultura, comprometendo a safra de
vinho 2016.
Henrique também lembrou
que muitas plantas anteciparam
a brotação devido ao inverno
quente. Plantações de pêssego e
caqui, por exemplo, já estavam
no período de floração e, por isso, foram mais prejudicadas com
a geada. “Tivemos um inverno muito quente, só para terem
uma ideia, normalmente ocorrem 400 horas de frio e, neste
ano, tivemos em torno de apenas 100 horas abaixo ou próximo de 7 graus”, disse. No entanto, a qualidade da plantação que
resistiu aos impactos do tempo
não deve ser atingida.

O produtor rural Antoninho Lorenzatti exibe a variedade de uva Moscato Gialo queimada pela geada que ocorreu no dia 12 de setembro

Chuva acima da média
nos próximos meses
A precipitação deve ficar acima da média no Rio Grande do
Sul por pelo menos três meses,
conforme o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet). Em outubro, deve chover cerca de 50mm
a mais do que a média mensal
nos municípios do Sul, e aproximadamente 100mm no Norte do RS.
O El Niño indica que deve
chover bastante até a metade do
ano que vem, mas a tendência é
de que a chuva perca intensidade

nos últimos meses – afirma o meteorologista, Rogério Rezende.
Entenda os fenômenos El
Niño e La Niña
O fenômeno El Niño é o aquecimento anormal das águas do
oceano Pacífico Equatorial. Já
o La Niña é o oposto, o resfriamento das mesmas águas. Todo
o planeta sente os efeitos dessas
anomalias, mas a região sul da
América do Sul, que inclui o sul
do Brasil, a Argentina, o Chile, o
Uruguai e o Paraguai, é uma das
mais afetadas por eventos de El

Niño e La Niña.
Eventos mais fortes
De acordo com o Centro de
Pesquisas Espaciais e Estudos
Climáticos (CPTec), eventos de
El Niño e La Niña têm uma tendência a se alternarem de três
a sete anos. O El Niño mais intenso já observado mar ocorreu nos biênios de 1982/1983 e
1997/1998.
Episódios mais fortes do La
Niña ocorreram nos anos de
1988/1989, em 1995/1996 e em
1998/1999. Nas últimas décadas
foi registrado os fenômenos. O
destaque vai para o El Niño Modoki de 2004/2005. A diferença
de um El Niño Modoki é que
o aquecimento do oceano não
acontece de forma simultânea e
completa, como em episódios
do El Niño clássico, ou Canônico, como também é chamado. Em 2009/2010, houve um
El Niño clássico que, por ser
mais intenso, garantiu chuvas
regulares e acima da média durante o período de duração do
fenômeno sobre o Sul do Brasil, e falta de chuva no Nordeste. Já em 2004/2005, o país foi
atingido pelo El Niño Modoki,
agravado pelas águas mais frias
do oceano Atlântico, trazendo
chuvas irregulares para a região
Sul a partir da primavera. O verão de 2005 foi regido por uma
forte estiagem, principalmente
os meses de fevereiro e março,
frustrando os produtores e causando a maior quebra de safra
da história.
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Pinto Bandeira

Aniversariantes

Educação

Secretaria de Educação realiza
reunião mensal com professores
A Secretaria de Educação,
Esporte e Lazer realiza mensalmente reunião de trabalho com
os professores das escolas de
Pinto Bandeira. O encontro trata assuntos referentes à Educação e ao Plano Político Pedagógico das escolas do município.
De acordo Secretário de Educação, Antônio Gilson de Brum são
abordados as diretrizes e os instrumentos a serem adotados na ques-

tão de ensino aprendizado, destacando a implantação do novo
modelo de escola proposta - Escola de Vida Ativa e Solitária – EVAS.
Ele ressalta ainda que nesses
encontros tem a oportunidade
de ouvir os professores e tomar
conhecimento das necessidades
das escolas, além de conversarem sobre as compras realizadas, a aprendizagem dos alunos,
a parte pedagógica e o funcio-

namento em geral das unidades
escolares. As professoras aproveitaram a oportunidade para
destacar o bom trabalho realizado pela secretária.
“A reunião foi realizada na
praça para que todos os professores pudessem entender o sentido da mesma, isto é, praça local público onde são debatidos
os problemas da cidade” explica Gilson.

A Escola Municipal Barão de Mauá parabeniza os alunos aniversariantes do mês, Wesley Vieira dos Santos, Rillary Ane Carrer, Patrik Moreschi, Luana Iovino de Oliveira e Rogério Foresti

Educação de PB cadastra
interessados em fornecer
alimentos para merenda escolar
A Secretaria de Educação
Pinto Bandeira está cadastrando os produtores rurais, cooperativas e associações interessados em fornecer alimentos
para a merenda escolar do município.
O processo de inscrição segue a normas do Programa

Nacional de Alimentação Escolar, que é obrigatório em todos os municípios do país. O
objetivo do programa, segundo o Secretário de Educação
de Pinto Bandeira, Antônio
Gilson de Brum, é valorizar
o agricultor familiar, adquirindo parte de sua produção,

e também oferecer alimentos
de melhor qualidade para o
consumo dos alunos nas escolas do município. Os interessados devem entrar em contato pelo fone (54) 3468 0063,
de segunda a sexta-feira pelo
turno da tarde, com a nutricionista Juliane Ferrari.

Quem também comemora aniversário na Escola Municipal Barão de
Mauá são os alunos: Andressa Civardi, Eduarda Comiotto, Carla Luize
Lerin, Sabrina Giacomoni e Victor Dondoni

Definidos os conselheiros
tutelares de Pinto Bandeira
Estão definidos os nomes
dos cinco conselheiros tutelares de Pinto Bandeira. A votação ocorreu dàs 7h30min
às 17h30min. As urnas localizadas em quatro pontos de
votação contabilizaram 349
votos. Destes, três foram nulos. O cargo é remunerado
e os conselheiros eleitos no
domingo, 05 de outubro, assumem em janeiro de 2016 e

receberão R$1.012,00. Foram eleitos: Marlene Aimi (81
votos), Maria Inês Pagno (80
votos), Magda Regina Palma
(65 votos), Patrícia M. da Silva (59 votos) e Noeli da Rocha Pegoraro (27 votos). Foram também definidos dois
suplentes, que podem assumir no lugar do titular em caso de imprevistos. São eles:
Marilei Neuberger (19 vo-

tos) e Mariangela Leopoldina (15 votos).
Entre as principais atribuições de um conselheiro tutelar, estão zelar pela garantia e
defesa dos direitos da criança
e adolescente, retirar meninos
e meninas de situações de negligência, além de monitorar
e cobrar políticas públicas direcionadas à população infanto-juvenil.

A Escola Municipal Emílio Meyer parabeniza Gabriely Da Rosa e
Caroline Magnaguagno
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Divulgação

Fotos Marlove Perin

Social

mande sua foto para:
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Heleno Facchin e Ana Amélia Lemos

Presidente da Câmara de Vereadores de Pinto Bandeira Adair Rizzardo com o Presidente da Cooperativa Vinícola Aurora Itacir Pedro Pozza

Prefeito de Pinto Bandeira João Pizzio com
a esposa, Fabiana Bueno

Daniel Panizzi, gerente da vinícola Don Giovanni com o secretário de Obras, Saneamento e Trânsito, Daniel Sganzerla

Diretora de Esportes Sabrina de Toni
com Iliane Maria Ceccon Tondo –
gerente do Sicredi de Pinto Bandeira

Roberto Bonno, Gilmar Arcari e Migue Brum prestigiando a final do Campeonato de Futsal de Pinto Bandeira

Senadora Ana Amélia Lemos e Daniel Pavan

Presidente do Clube Rosário Inacio Nicchetti de Campos, Secretário de
Educação Gilson de Brun e Hermes Ferrari
Divulgação

Divulgação

Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto com o Prefeito João Pizzio durante a Feira do Livro de
Pinto Bandeira

Beatriz Dreher Giovannini e Ayrton Giovannini no laçamento
do espumante Dona Bita 70 meses, da Vinícola Don Giovanni

Rua da Emancipação | Junto ao Posto Charrua
Centro | 95717-000 | Pinto Bandeira-RS | 54 3455.7484
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Coluna do Chef

Recheio
1,5kg de pêssegos;
1 xícara de açúcar refinado;
Suco de 2 limões;
1 colher de sopa de canela em
pó;
2 colheres de sopa de amido
de milho.
Massa
3 xícaras de farinha de trigo;
1 colher de chá de sal 200g de
manteiga;
2 ovos;
1 colher de sopa de açúcar cristal.
Modo de Preparo
Comece descascando os pêssegos, cortando-os em quatro
gomos e misturando com uma
xícara de açúcar, o suco dos limões (para impedir que escureça), a canela em pó e duas
colheres de sopa de amido de
milho, mexa bem e reserve.

Aurora Pinto Bandeira Extra Brut
Método Tradicional é vice-campeão
Torta
da Terra do
Pêssego
ga em temperatura ambiente e
um ovo. Mexa sem sovar muito
ate desmanchar os grumos de
manteiga e a massa ficar homogênea, divida em duas partes,
uma um pouco maior que a outra, e deixe a massa gelar por uns
30 minutos na geladeira. Abra a
parte maior de massa com ajuda de um rolo, (faça isso sobre
o papel manteiga, pois a massa
é muito frágil) se necessário use
um pouco de farinha Acomode-a com cuidado em uma forma
de fundo falso de 18 cm, disponha o recheio e tampe com a
outra parte da massa, dobrando as bordas bem apertadas
para fechar bem a torta, faça
alguns furos com um garfo para
que o vapor possa sair, pincele
com ovo batido e polvilho, açúcar cristal para dar mais cor e sabor. Asse em forno pré-aquecido
à 220ºC por cerca de 40 minutos,
ou ate que fique dourada. Sirva ainda morna com uma bola
generosa de sorvete de creme.
Bom Appetit!

O espumante com Indicação
de Procedência Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Método Tradicional acaba de receber a medalha de
prata na degustação TOP, realiza-

da por experts, durante o Festival
de Espumantes da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho de São
Paulo, realizado na capital paulista. Foi uma avaliação especial, de

Sérgio Queiroz , Mário Paulo Silva, José Pértile (vice-presidente Cooperativa Vinícola Aurora) e Marcelo Copello

rótulos que as próprias
produtoras apostaram
como sendo os seus
melhores espumantes.
Recente no mercado, o espumante Aurora Pinto Bandeira Extra
Brut Método Tradicional foi lançado em
abril deste ano. É elaborado com as uvas
cultivadas na Aurora Pinto Bandeira,
em área de terroir
da vinícola localizada nesse município, a cerca
de 730 metros
de altitude, com
excelência para variedades como
Chardonnay, Pinot Noir e Riesling
Itálico, as três que entram na composição desse espumante top de linha da Aurora.

23ª Avaliação Nacional de Vinhos

Cabernet Franc da Vinícola
Valmarino, entre os mais
representativos da Safra
A Avaliação Nacional de Vinhos
2015 apresentou no último sábado, 26 de setembro, as 16 bebidas
mais representativas da safra durante evento realizado em Bento Gonçalves. Entre as amostras (confira a
lista abaixo) esta o Cabernet Franc
da Vinícola Valmarino de Pinto
Bandeira.
Investimento
A Vinícola Valmarino amplia estrutura de sua área de vinhedo neste ano em aproximadamente 2,5
hectares, replantando variedade já
existentes como: Cabernet Sauvignon - Clone R5, Tannat - Clone 717

Divulgação

Massa
Misture a farinha, o sal, a mantei-

Festival de espumantes da Sbav-SP

Divulgação

Chef Giordano Tarso

Pinto Bandeira

O Diretor proprietário, Enólogo e Eng. Agrônomo da Vinícola Valmarino,
Marco Antônio Salton exibindo mudas de vinhedos

e Merlot Clone R3 ambas sobre o
porta-enxerto Paulsen 1103. Apostando em novas variedades para a

região de Pinto Bandeira estão sendo plantadas também as variedades
Shiraz e Petit Verdot.

As 16 amostras selecionadas
Categoria Vinho Base para
Espumante
Chardonnay – Domno do Brasil
(Garibaldi)
Chardonnay/PinotNoir/Riesling Itálico – Chandon do Brasil (Garibaldi)
Pinot Noir/Rosé – Casa Valduga
(Bento Gonçalves)

Chardonnay – Basso Vinhos e Espumantes (Farroupilha)

Categoria Branco Fino Seco
Não Aromático
Riesling Itálico – Luiz Argenta Vinhos Finos (Flores da Cunha)
Chardonnay – Cooperativa Vinícola Nova Aliança (Flores da Cunha)

Categoria Tinto Fino Seco Jovem
Merlot – Vinícola Salton (Bento
Gonçalves)

Categoria Branco Fino Seco
Aromático
Sauvignon Blanc – Vinícola Santa
Augusta (Videira-SC)
Moscato Giallo – Vinícola Don
Guerino (Alto Feliz)

Categoria Tinto Fino Seco

Cabernet Franc – Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira)
Merlot – Vinícola Perini (Farroupilha)
Merlot – Vinícola Miolo (Bento
Gonçalves)
Ancellotta – Cooperativa Vinícola
Garibaldi (Garibaldi)
Teroldego – Vinícola Monte Rosário/Vinhos Rotava (Bento Gonçalves)
Tannat – Cooperativa Vinícola Aurora (Bento Gonçalves)
Tannat – Dunamis Vinhos e Vinhedos (Dom Pedrito)
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Esporte

Campeonato Municipal de Futsal de Pinto Bandeira

Torneio de Bisca reuniu 41
duplas no clube Rosário de
Pinto Bandeira

São Marcos vence São José
e conquista o bicampeonato

O Clube Rosário de Pinto
Bandeira promoveu em agosto,
o 15º Torneio de Bisca. O objetivo foi reunir os apreciadores
do “esporte” e promover uma
maior integração entre as pessoas do município.
O evento, que iniciou por volta das 18h e foi até às 3h da manhã reuniu 41 duplas das mais
diversas comunidades do município e cidades vizinhas. O Torneio contou também com jantar.
Para um dos organizadores do
evento, Valdir Gohetto que participa do esporte há mais de 10
anos é um orgulho manter a tradição do jogo e poder unir a comunidade.

A equipe de São Marcos, da Linha Brasil, conquistou o bicampeonato ao vencer o 4º Campeonato
de Futsal 2015 de Pinto Bandeira.
Na sexta-feira, 25 de setembro, o
time de São Marcos venceu o São
José da Linha Busa pelo placar
de 3x1. Com o resultado, o clube
de São Marcos repete o feito de
2014 diante da apaixonada torcida da cidade.
Um público superior a 500 pessoas compareceu para prestigiar e
aplaudir as equipes participantes no
Ginásio do Clube Rosário de Pinto Bandeira. No total, a competição
teve 17 rodadas.
O torneio reuniu oito equipes
na categoria Livre, e seis times na
categoria Veteranos, evento promovido pela Prefeitura de Pin-

Valdir Goghetto, um dos organizadores participa há
mais de 10 anos do torneio
de bisca

to Bandeira, através da Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Na ocasião foram arrecadados
268 Kg de alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para sePremiações
Categoria Livre
Disciplina: São Marcos - Linha
Brasil;
Defesa menos vazada: São Marcos
- Linha Brasil;
Artilheiro: Leandro Mauri - São
Marcos, Linha Brasil.
Categoria Veteranos
1º lugar: Campeão - São Gabriel,
Linha 40;

te famílias carentes do Município e
para a APAE Bento Gonçalves. A
Ação foi organizada pela Secretaria
de Assistência Social, Habitação e
Trabalho, coordenada pela secretária Vaneli Trevelin.

2º lugar: Clube Rosário;
3º lugar: Nacional - Linha 28;
Premiações
Categoria Veteranos
Disciplina: São Marcos - Linha
Brasil;
Defesa menos vazada: São Gabriel
- Linha 40;
Artilheiro: Cleomar Sobierai - São
Marcos, Linha Brasil.

Marlove Perin

Ganhadores
1º lugar – Alcides Marini e Maurício Longo
2º lugar – Valdir Pedro De Toni Valdemar Rigotti
3º lugar – Anselmo Rigon e Jurandir Detoni
4º lugar – Arcelino Gheno e Adelino Molon
Perdedores
1º lugar – Olivar Bettoni e Sérgio Bottin
2º lugar – Justino Ferrari e Roberto Trivelin
3º lugar – Dácio Rubbo e Antenor Balestrin
4º lugar – Geraldo Possa e Célio Marquetto
Repescagem
1º lugar - Alciro Parisoto e João Carlos Ferrari
2º lugar - Vitalino Marqueto e Antenor Formaglioni
3º lugar - Darci Paese e
Vilson Ceccon
4º lugar - Claudino Volpini e Henrique Basso
Mais de 500 pessoas prestigiarama final do Campeonato Municipal de Pinto Bandeira

Projeto Escolinhas Desportivas desenvolve atividades com alunos
Modalidades de recreação, futebol/futsal e ginástica são oferecidas aos jovens e crianças
Com o intuito de trabalhar o esporte, integrando as dimensões da
ação educativa, afetiva e social nos
alunos, a Secretaria de Educação,
Esporte e Lazer do município de
Pinto Bandeira deu inicio o Projeto Desporto na Escola, desde 2014.

Neste ano, foi inserida nas atividades a ginástica artística. No total
são 70 alunos que fazem parte do
projeto. O professor Marcio Ebert
é responsável pelas aulas de futsal/
futebol e recreação, a professora
Renata Marini pela ginástica artís-

tica. Podem participar do projeto
crianças e jovens entre cinco a quinze anos, divididos em turmas e respeitando a faixa etária.
Para a diretora de Esportes e
Lazer Sabrine De Toni, investir
em educação é fundamental para

a formação da personalidade. “O
exercício melhora a autoestima e
prepara o caminho para a aprendizagem. Oferece vantagens para a mente e para os estudos. Se
a pessoa se sentir bem com ela
mesma, ela ficará mais confiante,

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

terá mais vontade de aprender e
consequentemente o seu rendimento escolar será melhor” explica Sabrine.
Ainda há vagas para matrículas,
mais informações pelo fone (54)
3568 0063.
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