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Dos 2.297 votantes, 1.409 elegeram Hadair Ferrari. João Pizzio perdeu por 
uma diferença de 807 votos

João Carlos Ferrari já iniciou a colheita do pêssego. 
Perdas não são grandes e a expectativa é de uma 
ótima safra. O Rio Grande do Sul  é o maior produtor 
de pêssego do Brasil. Segundo a Emater são  123 mil 
toneladas por ano. Na Serra gaúcha, acontece 82% 
da produção

PLANTÃO 24H

(54) 3453 1411
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Peregrinos de Pinto Bandeira 
visitaram o Santuário 

M
arcelino Pavan

5ª Peregrinação a AparecidaDiscípulos e Missionários

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

Além do Santuário os peregrinos também visitaram o Capital Carioca

Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida

Santuário é escola de fé e, par-
ticularmente, os santuários maria-
nos oferecem a cada um de nós a 
experiência particular da fé sob o 
exemplo e a intercessão materna 
de Maria. Com este objetivo, na 
sexta-feira, dia 16 de setembro, um 
grupo de quarenta e quatro pere-
grinos, após a bênção de envio no 
Santuário Nossa Senhora do Ro-
sário de Pompeia – I Santuário 
Mariano do Rio Grande do Sul, 
iniciou sua viagem com destino a 
Aparecida – São Paulo.

As peregrinações do Santuá-
rio de Pinto Bandeira ao Santuá-
rio Nacional Nossa Senhora Apa-
recida iniciaram em setembro de 
2012. Realizou-se neste ano a quin-
ta edição. O evento foi idealizado 
pelo Pároco e Reitor, Pe. Luiz An-
tônio Mascarello – CP, que acom-
panha anualmente o grupo.

O mês de outubro é o mês 
das missões. E o Documen-
to de Aparecida nos con-
vida a todos para o traba-
lho missionário. A Igreja no 
mundo de hoje vive o desa-
fio da evange-lização dian-
te de um mundo seculariza-
do e dessacralizado. Por isso, 
o anúncio do Evange-lho su-
põe conhecimento da reali-
dade desse mundo em que 
vivem as pessoas. A Igreja 
Missionária sente a necessi-
dade de ir ao encontro das 
pessoas que se afastaram ou 
ainda não conhecem Jesus. 
Além disso, procura ajudar as 
pessoas que se dizem cristãs 
a cresce-rem sempre mais 
de acordo com a pessoa de 
Cristo.  

O missionário deseja “que 
todas as pessoas tenham vi-
da plenamente (Jo 10,10). 
Recebemos a missão de 
Cristo de ir a todo o mun-
do e anunciar o Evangelho 
a toda a cria-tura (Mt 28,18). 
Com olhar profético, capta-
mos nos sinais dos tempos as 
causas da aflição e angústia 
das pessoas em suas necessi-
dades humanas e religiosas. 
A Igreja se preocupa com 
as pessoas humanas e leva 
o Cristo como resposta para 
os problemas que envolvem 
a humanidade.

A ação missionária visa 

despertar o Deus que mora no 
coração de cada um. O Deus se-
pultado no fundo do ser humano 
deve reaparecer e conformar-se 
ao Evangelho que pregamos. Pa-
ra pregar o Evangelho, é neces-
sário que o pregador seja um dis-
cípulo, um fiel seguidor de Jesus, 
para que apresente a verdadei-
ra imagem de Deus pela Pala-
vra e pelo testemunho. Trata-se 
de levar o próprio Cristo, porque 
não anunciamos a nós a mes-
-mos. Cristo se constitui como o 
Salvador e como centro de nos-
sa mensagem. JESUS É O MISSIO-
NÁRIO DO PAI. Ele veio ao mun-
do para “visitar e resgatar o seu 
povo” (Lc 1,68). Ele ensinou e 
pregou a boa notícia do Reino 
de Deus (Mt 4,23). Depois enviou 
seus discípulos, dois a dois, para 
proclamarem a misericórdia e o 
amor do Pai (Mc 6,7). 

Como discípulos de Jesus, te-
mos responsabilidade de dar tes-
temunho de nosso Salvador e 
comunicar a todos a Sua men-
sagem. Nossos irmãos têm o di-
reito  de conhecer a pessoa de 
Jesus e seu plano de libertação. 

Que Deus nos conceda um no-
vo espírito, cheio de esperança e 
fé, para que te-nhamos um pro-
ceder missionário cheio de fer-
vor e vida. Que Deus aumente a 
nossa fé, que anda muito fraca e 
às vezes comprometida em ativi-
dades e ações não condizentes 
com o Evangelho. 
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No sábado, dia 17 de setembro, 
os peregrinos participaram da mis-
sa das 9h, na Basílica. A celebração 
foi presidida pelo Bispo de Goiâ-
nia Dom Washington Cruz, mis-
sionário da Congregação Passio-
nista. Pe. Mascarello foi um dos 
concelebrantes.

Durante o dia, os peregrinos 
tiveram a oportunidade de apro-
fundar sua experiência de fé, co-
nhecendo os diversos locais que 
compõem o complexo do Santu-
ário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida. Dentre eles, o bondi-
nho que liga a Basílica ao Morro 
do Cruzeiro, a Capela das Velas, a 
Sala de Promessas, o Museu Nos-
sa Senhora Aparecida na torre do 
Santuário, a Via Sacra, o presépio, 
o Centro dos Romeiros e a Basílica 
Antiga, cujo trajeto é realizado pela 

“Passarela da Fé” com 392 metros 
de extensão.

A viagem estendeu-se até a capi-
tal carioca, onde no domingo (18) 
de tarde e na segunda-feira o gru-
po visitou os principais pontos tu-
rísticos: Santuário Nossa Senhora 
da Penha, Cristo Redentor, Pão de 
Açúcar, praias, Catedral Metropo-
litana, igreja da Candelária, Arcos 
da Lapa, entre outros. As belezas 
da cidade maravilhosa encantaram 
e reencantaram a todos.

Na praça da igreja da Cande-
lária foi possível visualizar a pira 
Olímpica/Paralímpica.
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O domingo, dia 9, foi marca-
do pela 114ª Romaria e Festa em 
Honra a Nossa Senhora do Rosá-
rio de Pompéia, em Pinto Bandei-
ra. Com o tema “O rosto miseri-
cordioso de Maria, Senhora e Mãe 
do Rosário de Pompéia”, milhares 
de fiéis celebraram a  padroeira.

A programação iniciou com Al-
vorada Festiva, seguida de Missas, 
Recepção e Bênção na 17ª Roma-
ria dos Motociclistas, seguido de 
almoço.

O Santuário Nossa Senhora do 
Rosário de Pompéia é o 1º Santuá-
rio Mariano do Rio Grande do Sul.

Pinto Bandeira celebra Nossa 
Senhora do Rosário de Pompéia

17ª Romaria dos 
Motociclistas

Fotos D
ifusora

Quero agradecer a confiança em mim 
depositada e prometo trabalhar em 
prol dos interesses do povo de Pinto 

Bandeira. Meu trabalho começa 
agora, agradecendo os 174 votos que 
recebi nas urnas para trabalhar por 

uma cidade melhor.

Obrigado Pinto Bandeira!

Vereador

Adilso Antônio Salini

Eleito o vereador 
mais votado do PMDB

Quero agradecer a todos que colocaram sua confiança em 
minha candidatura. Deixo aqui meu compromisso de estar 

trabalhando pelo nosso município com todo esforço e com 
a responsabilidade de um "Pinto Bandeira para Sempre".

Vereador
Daniel Sganzerla

Muito Obrigado!

129
votos
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O 3º Encontro Nacional dos 
Descendentes de Santo Santolin e 
Colomba Durante Santolin ocor-
reu no sábado e domingo (15 e 
16), no salão paroquial da cidade 
de Pinto Bandeira e reuniu cerca 
de 600 participantes de vários mu-
nicípios e de outros estados.  

 O evento, desenvolvido em 
um clima de muita alegria e con-
fraternização, iniciou no sábado às 
19h, onde servido o jantar-filó ita-
liano seguido de apresentações ar-
tísticas e shows. Domingo, às10h-
30min, teve missa e, logo após, 
um almoço.

 Hadair Ferrari um dos organi-
zadores do evento destacou a im-
portância do encontro da família, 
no sentido de conhecer melhor 
sua história e manter laços de afe-
tividade.

 

Evento teve como características, a alegria e confraternização 
entre municípios e estados

Prefeito de Barrão Cláudio Ferrari com a esposa Neide e a filha Carolina 
(E) e Hadair Ferrari com a esposa Sandra e a filha

Vânia Nichetti e Vera dos Santos

Agradecemos o empenho de todos 
os filiados do PMDB e partidos 
coligados, coordenadores da 

campanha, candidatos a 
vereadores e a toda a população 

de Pinto Bandeira pelo apoio 
prestado a nossos candidatos: a 

prefeito, vice e a vereadores.

Obrigado
Pinto Bandeira

A vida é uma constante missão...
Minha eterna gratidão aos familiares, amigos, 
irmãos de caminhada, en�m, a todos que 
compreenderam, incentivaram e apoiaram, para 
que este sonho se concretizasse. Estou muito feliz 
pelo carinho e pelo apoio recebido. Agradeço 
imensamente pelo voto de con�ança que cada um 
de vocês conferiu à minha candidatura. Quero 
agradecer a Deus que me deu saúde e serenidade 
para percorrer esse caminho. E, agora meus amigos 
de Pinto Bandeira vamos juntos con�rmar o voto e, 
a partir de 2017 serei mais que uma vereadora, 
serei uma amiga da minha gente!!! Muito Obrigada! 
NOSSO PARTIDO É PINTO BANDEIRA!

Obrigada Pinto Bandeira!

107 votos

 Vereadora
Silvana Ceccon Burlini

Encontro nacional dos Santolin

História
Santo nasceu em Volpago del 

Montello, em Treviso, Itália, em 

1848. Com quatro anos, foi mo-
rar no Canadá, onde permane-
ceu até os 29 anos. No início de 
1878, estabeleceu-se no lote nú-
mero 11, na Linha Silva Pinto, 
hoje cidade de Pinto Bandeira, 
como agricultor. 

No mesmo ano, casou-se com 
Colomba Durante, nascida em 
1859, em Venegazzu, Treviso, Itá-
lia. O casal teve nove filhos: José, 
Tereza, Angela, Eustacchio Luigi, 
Ludovico, Caetano, Antônio, Ma-
tilde e Elisabetha.

Mais uma vez o povo de Pinto 
Bandeira me conduziu à Câmara de 
Vereadores. Assumirei o 2º mandato, 

sempre voltado aos interesses do 
Município! Sou muito grato 

aos meus amigos. 
Foram 143 votos sinceros. 

A toda população o 
meu muito obrigado.

143 votos

Vereador

Adair Rizzardo

Quero agradecer a todos os 
Pinto-Bandeirenses que 

acreditaram e depositaram a 
sua confiança em mim. Vou 
trabalhar junto com nosso 
município para que juntos 
possamos transformar uma 

cidade ainda melhor.

Obrigado Pinto Bandeira!

Vereadora
Solange Nichetti 

Comiotto

109 votos

Anuncie aqui! gazetadepintobandeira@gmail.com
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Ferrari eleito prefeito 
de Pinto Bandeira

Rádio Difusora promove 
o 1º Debate Eleitoral da 
história de Pinto Bandeira 

Roubo à residência 
é registrado

Diferença para João Pizzio, atual prefeito foi de 807 votos

D
ivulgação
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Dos 2.297 votantes, 1.409 elegeram Hadair Ferrari. João Pizzio perdeu por uma diferença de 807 votos

Nosso sincero agradecimento a cada um dos cidadãos que depositaram sua 
confiança no nosso projeto de governo e nos deram a oportunidade de trabalhar 
pelo desenvolvimento e mudança de Pinto Bandeira!
Iniciaremos nossa caminhada com fé, trabalho e união para que nossa 
comunidade floresça e se ilumine na amizade e na determinação.
Agradecemos, de forma especial, a toda a equipe que tanto se empenhou pela 
vitória, às nossas famílias e a todo cidadão orgulhosamente pinto-bandeirense, 
com um caloroso abraço!

Obrigado Pinto Bandeira!

Vamos juntos fazer uma nova história!
Prefeito 
Hadair Ferrari
Vice 
Daniel Pavan

Hadair Ferrari do PMDB é o 
novo prefeito de Pinto Bandei-
ra. Com 66,37% dos votos válidos 
(1.409) venceu a disputa com João 
Pizzio, atual Prefeito.

João Pizzio do PDT ficou na se-
gunda colocação com 807 votos e 
Damasco Pavan do PSB com 112 
votos.  O município tem 2.297 
habitantes, sendo 1183 homens 
e 1.114 mulheres, 28 analfabetos.

Com a vitória de Hadair Fer-
rari em Pinto Bandeira, a base de 
apoio do governo do legislativo do 
município passa a ter a maioria. 
Em chapa coligada com o PP, de 

A Rádio Difusora 890 AM de 
Bento Gonçalves, realizou no dia 
16 de setembro, o primeiro De-
bate Eleitoral da história de Pin-
to Bandeira, desde sua reinstala-
ção em 2013.

Sem a presença do candidato 
do PSB, Dâmaso Pavan, que op-
tou em não participar, o confron-
to de propostas resumiu-se aos 
candidatos João Pizzio (PDT), 
que buscava à reeleição, e Ha-
dair Ferrari (PMDB).

O debate foi dividido em cin-
co blocos, com apresentação e 
encerramento, além de três blo-
cos de perguntas de candidato 

para candidato.
Em cada resposta o candidato 

teve uma tolerância de dez segun-
dos além do tempo estipulado. 
Cada candidato contou com dois 
assessores durante a realização.

A emissora realizou ainda De-
bates com os candidatos de San-
ta Tereza, Monte Belo do Sul 
e Bento Gonçalves, buscando 
cumprir o seu papel no pleito. 
No dia da Eleição, 2 de outu-
bro, foram 15 horas de cobertu-
ra levando todos os detalhes pa-
ra os ouvintes, até a repercussão 
pós apuração com os candida-
tos eleitos.

Na noite da quarta-feira, 13, 
foi registrado um roubo a resi-
dência em Pinto Bandeira por 
volta das 20h15min, na Rua 
Sete de Setembro, e Policiais 
Militares foram acionados com 
a informação que um veículo 
Gol, preto, foi utilizado por 
quatro homens para o assalto. 
Através dos celulares das víti-
mas, com rastreador, foi infor-
mado que o carro estaria na 

Rua Caxias do Sul em Bento 
Gonçalves.

Três suspeitos foram cha-
mados e abordados. No inte-
rior do veículo foram encon-
trados um moletom, peça que 
foi reconhecida por uma das 
vítimas. Os três foram condu-
zidos até a Delegacia de Po-
lícia. Foram roubados ainda 
uma quantia em dinheiro e ou-
tros objetos.

Vereadores eleitos

Candidato                    Partido                Votação

Adilso Antônio Salini   PMDB          174
Igor Pietrobon   PDT   154
Adair Rizzardo   PP   143
Ivo De Toni   PMDB   138
Daniel Sganzerla   PDT   129
Marlova    PMDB   112
Solange    PMDB   109
Silvana Ceccon Burlini  PP   107
Gerson Odorcikc  PP  107

seu vice Daniel Pavan, o novo che-
fe do executivo contará com o su-

porte de sete dos nove parlamen-
tares eleitos na Cidade.
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Escola Municipal Emílio Meyer organizou 
concurso de Roupas Ecológicas

Alunas da Escola José Pansera participam 
da Copa Bento de Ginástica Artística

As alunas da Ginástica Artística com a Professora Renata Marini

As alunas ganhadoras do concurso Milene Angheben (1º lugar), Nicole Júlia 
Sganzerla ( 2º lugar), Priscila Pastorelo (3º lugar) com a diretora da escola 
Beatriz Marchetto Sganzerla

Fotos D
ivulgação
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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.

O destino de muitos nas 
mãos de políticos...

Juliano Pagno
Empresário e Administrador

Em meio a críticas, princi-
palmente através de redes 
sociais, o congresso nacional 
que nunca se importou com 
as criticas feitas pela minoria 
do povo está prestes a apro-
var a PEC 241.

Apenas para familiarizar to-
dos ao assunto PEC 241 limita 
os gastos públicos ao orça-
mento do ano anterior acres-
cido da inflação do ano.

Até aí não parece má ideia, 
pois as contas do governo po-
dem entrar nos eixos. O pro-
blema desta Emenda Cons-
titucional é que ela limita os 
gastos entre outros, também 
nos setores de saúde e edu-
cação. E cá entre nós, estes 
dois setores já carecem de in-
vestimentos desde sempre. A 
educação é o alicerce pa-
ra que a evolução de tecno-
logias e cidadões bem infor-
mados não parem. E quanto 
a saúde nem se fala. Nosso 
sistema de serviço publico  é 
uma miséria.

Para não alongar muito o 
assunto existem varias manei-

ras de fechar as torneiras de 
gastos públicos. Vejamos al-
guns: 

Salário de R$ 33.763, auxí-
lio-moradia de R$ 4.253 ou 
apartamento de graça pa-
ra morar, verba de R$ 92 mil 
para contratar até 25 funcio-
nários, de R$ 30.416,80 a R$ 
45.240,67 por mês para gas-
tar com alimentação, alu-
guel de veículo e escritório, 
divulgação do mandato, en-
tre outras despesas. Dois sa-
lários no primeiro e no último 
mês da legislatura como aju-
da de custo, ressarcimento 
de gastos com médicos. Es-
ses são os principais benefí-
cios de um deputado fede-
ral brasileiro, que somam R$ 
168,6 mil por mês. Juntos, os 
513 custam, em média, R$ 86 
milhões ao contribuinte todo 
mês. Ou R$ 1 bilhão por ano. 
R$ 1 bilhão por ano me pa-
rece um bom número para 
cortar. Precisamos de refor-
ma política urgente! Ou ja-
mais acabaremos com a fes-
ta em Brasília. 

Na sexta-feira, 15, a escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental 
Emílio Meyer organizou o primei-
ro concurso de Roupas Ecológicas 
“Lixo ao Luxo” com apoio do Si-
credi Serrana. Os alunos participa-
ram da competição usando  rou-
pas feitas com materiais recicláveis 
confeccionadas por eles mesmos e 
com a ajuda dos pais e tutores só-
cios, também chamados de “din-
dos da escola”.

As alunas Isabele Ceccon, Helena 
Pavan Moroni, Heloisa Ferrari, Ra-
quel Manara, Letícia Pegoraro Cec-
con,  Heloisa Marchetto, Caroline 
Betoni Trivelin, Ana Luísa De Toni, 
Eduarda Paese Ceccon, da escola de 
Ensino Medio Professorar José Pan-
sera participaram da I Copa Bento 
de Ginástica Artística no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes em Bento Gon-
çalves. O projeto desenvolvido pela 
Secretaria da Educação, Esporte e 
Lazer, através Escolinha de Despor-
tos do município é coordenado pela 
professora Renata Marini.



Inicia colheita do pêssego

João Carlos Ferrari inciou a colheita do pêssego com a variedade precoce PS

Alteração repentina no clima preocupa produtores da Serra gaúcha. 
Estado produz 123 mil toneladas por ano, segundo a Emater

Agricultura

M
arlove Perin

Ano II - nº 13 - Outubro/2016 - Pinto Bandeira/RS 7
Gazeta de

Pinto Bandeira

www.asprovinho.com.br

Venha nos visitar

Ninguém 
conhece 
melhor
esta terra

O Rio Grande do Sul  é o maior 
produtor de pêssego do Brasil. Se-
gundo a Emater são  123 mil tone-
ladas por ano. Na Serra gaúcha, 
acontece 82% da produção de pês-
sego do estado. Em Pinto Bandei-
ra a área fica em torno de 1000 
hectares. A produtividade normal 
dos pomares tem oscilado entre 
18 a 26 toneladas por hectare. No 
município os produtores rurais já 
começaram a colher as primeiras 
frutas dos pessegueiros com as va-
riedades precoces.

Na propriedade do agricultor 
João Carlos Ferrari, na Linha Silva 
Pinto Sul já foram colhidos três mil 
quilos da variedade PS. No Total 
Ferrari possui sete hectares de pês-
segos das cutivares PS, Chimarrita, 
Kampai e Chiripá Vermelho.  “Es-
tamos otimistas com a safra. Ainda 
não temos uma previsão de colheita, 
tudo vai depender de como o tempo 
vai se comportar nos próximos dias. 
Tivemos um raleio normal, agora es-
peramos tempo firme” diz Ferrari.

O número de horas de frio (leia-
-se temperaturas abaixo de 7,2ºC) é 
o destaque, até agora, da safra des-
te ano. Conforme dados da Em-
brapa foram contabilizadas mais de 
600 horas até o momento. “É um 
volume extraordinário. O frio foi 
constante, sem veranico nenhum 
no meio, o que é muito importante 
porque garante um desenvolvimen-
to melhor para todo o ciclo produto 
da planta” avalia Ferrari.

 Outro benefício que o frio ge-
rou é a redução de aplicação de 
agrotóxicos. Conforme Ferrari, no 
ano passado a aplicação de trata-
mentos foi maior, enquanto neste 
ano, até o momento, metade.

O que o viticultor deve fazer 
pelo seu vinhedo após as últi-
mas chuvas intensas que caí-

ram no Rio Grande do Sul?
Lucas da Ressurreição Garrido, pes-
quisador da Embrapa Uva e Vinho

 As diversas cultivares de videi-

ras plantadas no Rio Grande do 
Sul encontram-se na fase que an-
tecede a floração; em algumas re-
giões mais quentes e nas cultivares 
precoces já se observa a presença 
das flores abertas. De um modo 
geral, chuvas continuadas durante 
a floração favorecem o desavinho 
climático, ou seja, a queda de flo-
res não polinizadas. As chuvas, ao 
impedirem a expulsão do “capuz” 
da flor, acabam impedindo a poli-
nização. Da mesma forma, o de-
savinho fisiológico, que resulta da 
baixa fotossíntese realizada pelas 
folhas da videira, também contri-
bui para a queda dos botões florais. 
Já a queda de baguinhas resulta de 
todo fator que diminua a germina-
ção do grão de pólen ou a fecun-
dação do óvulo. Outro fator que 
pode ocasionar a queda de botões 
florais ou provocar danos à inflo-
rescência, é a mistura de produtos 
como por exemplo fungicidas e 
adubos foliares. Antes da aplicação 

da mistura ou de novos produtos, 
o produtor deve realizar um teste 
em alguma planta para verificar se 
não ocorrerá alguma fitotoxicidade 
na inflorescência.

Na fase atual de desenvolvi-
mento das plantas algumas doen-
ças fúngicas tornam-se importantes 
e, caso não sejam controladas ade-
quadamente, sérios danos pode-
rão ocorrer. A antracnose (varola) 
e a escoriose são doenças de início 
de ciclo que aparecem nas folhas, 
ramos, inflorescências e cachos. 
Os danos desses fungos às folhas 
ocasionam a redução da área fo-
tossintética, diminuindo a síntese 
de açúcares e outras substâncias, 
bem como a translocação para 
outros órgãos da planta. O ataque 
sobre a inflorescência e o cacho 
também provoca redução na pro-
dução. Nesse estádio, os produtos 
recomendados para a prevenção e 
controle são à base dos seguintes 
ingredientes ativos: dithianona, di-

feconazole, imibeconazole, metco-
nazole ou mancozeb.

Outras doenças de grande im-
portância, principalmente em pe-
ríodos de molhamento foliar, co-
mo o observado atualmente, são 
o míldio e a podridão-cinzenta 
(Botrytis). O míldio, também co-
nhecido por mufa, pode aparecer 
em todos os órgãos da planta, ex-
ceto tronco e raízes. Na parte aé-
rea ocasiona a desfolha, enquanto 
na inflorescência e no cacho pre-
judica o vingamento e provoca a 
quedadas flores, podendo ainda 
provocar o surgimento de grão-
-preto e a queda de baguinhas, 
além de tornar a extremidade da 
inflorescência curvada, em forma 
de gancho. A fase de maior sus-
cetibilidade da videira ao míldio é 
a fase de floração, contudo o pro-
dutor não deve desprezar outros 
estádios do desenvolvimento das 
plantas, a fim de não comprome-
ter a produção, a qualidade final 
do produto e o vigor das plantas 
para a safra seguinte. Recomen-
da-se, após a parada da chuva, lo-
go que seja possível,a aplicação de 
fungicidas para a prevenção e con-
trole. Entre os produtos sugeridos 
destacam-se aqueles à base de: ci-
moxanil + mancozeb, metalaxil + 
mancozeb, dimetomorfe, famoxa-
done + mancozeb, fosetil alumínio, 
piraclostrobin + metiram e captan. 
Os fosfitos de potássio também po-
dem ser empregados sozinhos ou 
em mistura. Já no caso da podri-
dão-cinzenta, causada pelo fungo 
Botrytis, o ataque no botão floral 
ocasiona a sua queda, pois o fungo, 
ao infectar o ovário, impede que 

o capuz seja desprendido da flor, 
prejudicando a polinização As tem-
peraturas acima de 20°C e alta umi-
dade são condições favoráveis para 
o ataque do Botrytis. Nessa fase de 
floração, recomenda-se a pulveri-
zação comBacillus subtilis, boscali-
da + cresoxim metílico, iprodione, 
pirimetanil ou promicidona.

Já em vinhedos com histórico 
da podridão-da-uva-madura (Glo-
merella), o fungo pode infectar e 
colonizar as flores, ocasionando a 
sua queda, ou permanecer em es-
tado latente até a fase de maturação 
da uva. Para a prevenção e con-
trole, o produtor deverá realizar a 
primeira aplicação no estádio da 
floração plena e os produtos reco-
mendados são à base de: piraclos-
trobin + metiran ou tebuconazole, 
entre outros.

Vale ressaltar que qualquer 
agrotóxico que o produtor utili-
zar deve ser aplicado corretamen-
te, ou seja, o pulverizador dever 
ter passado por manutenção pe-
riódica; os bicos devem estar em 
boas condições; não deve haver 
vazamento em mangueiras; o ma-
nômetro deve estar funcionando 
adequadamente; o jato deve ser di-
recionado para o alvo e a pressão e 
velocidade do trator deve ser con-
dizentes para uma cobertura uni-
forme, sem deriva e sem contami-
nação ambiental. Destaca-se ainda 
que a aplicação não deve ser rea-
lizada com a parte aérea da planta 
molhada e, acima de tudo, o pro-
dutor deve utilizar o EPI em boas 
condições, a fim de proteger a sua 
saúde e não se expor a contamina-
ção pelos produtos aplicados.
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Saiba a importância 
de ir periodicamente 

ao dentista

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

A gente costuma buscar o den-
tista apenas em casos de extrema 
dor ou para resolver algum proble-
ma estético. Porém, os dentes me-
recem e precisam de muita aten-
ção! Pena que é com os dentes, 
que aparentamos maior despre-
ocupação, deixando de fazer as 
consultas de manutenção ou revi-
são, ou pior, achando que não são 
necessárias e que não devemos 
gastar ou nos preocupar com elas. 
Estas consultas são bem mais rápi-
das, normalmente durando cerca 
de trinta minutos.

Pensando nisso, nós da Duo Clin-
ca Odontológica criamos alguns tó-
picos para mostrar a importância 
de revisar sua saúde oral .

Prevenir: Através do exame cli-
nico e das orientações profissionais 
fica mais fácil prevenir cáries, doen-
ças periodontais (de gengiva) evi-
tando assim problemas futuros no 
cuidado com os dentes e gastos 
em longos tratamentos. Um check 
up periódico não deixa que os pro-
blemas se avolumem.

Manter os dentes claros e lim-
pos: Mesmo com uma higienização 

bem feita com escovação dos den-
tes e da língua, o uso de fio dental, 
para garantir a não formação da 
placa bacteriana, de cáries e cál-
culo (tártaro), a visita ao dentista é 
primordial para tirar as suas dúvidas 
e verificar se esta fazendo todos os 
procedimentos de maneira correta. 
Já existem muitas técnicas para cla-
rear as diversas manchas nos den-
tes. O seu dentista irá realizar o tra-
tamento indicado para o seu caso

Perder o medo: Dentista não é 
mais sinônimo de dor. Hoje, o trata-
mento dentário é muito mais eficaz, 
rápido e indolor com a tecnologia 
disponível nos consultórios.

Não ter dor de dente: A melhor 
solução para a dor de dente é a 
prevenção. Visitas periódicas ao 
dentista, mesmo sem a existência 
de qualquer sintoma, podem de-
tectar o problema desde cedo, ga-
rantindo o sucesso do tratamento.

Evitar o mau hálito: Uma grande 
porcentagem das causas do mau 
hálito está na boca. Escovar os den-
tes e a língua é essencial para man-
ter um bom hálito. 

Prevenir o Câncer Bucal: Exa-
mes periódicos ajudam a identificar 
pequenas lesões que, se não trata-
das, poderão evoluir para alguma 
forma de câncer.

Manter a saúde do corpo: Uma 
boca bem cuidada reflete na saú-
de de todo o corpo. Uma má mas-
tigação ou mesmo uma mordida 
errada podem ocasionar desde do-
res de cabeça até problemas gás-
tricos.

Evitar problemas cardíacos: 
Quase ninguém sabe, mas algu-
mas bactérias presentes no meio 
bucal podem atacar o coração. A 
endocardite bacteriana, um tipo de 
problema cardiológico decorrente 
de processos infecciosos, pode ter 
origem na cavidade oral e causar 
a proliferação de bactérias nocivas 
ao organismo.

Reconquistar ou manter a auto-
-estima: Manter um sorriso saudável 
e harmonioso é uma boa maneira 
de você ficar bem consigo mesmo. 
Gostando mais de sua aparência, 
você estará mais segura para en-
frentar a vida.

O Partido Progressista de Pinto Bandeira 
agradece a família Progressista que saiu para as 
ruas, empunhou bandeiras e levou a proposta de 

um Município melhor para todos nós.

O Partido Progressista vem respeitosamente 
cumprimentar os candidatos e apoiadores, pelo 

trabalho desenvolvido durante a Campanha 
Eleitoral de 2016.

Heleno Facchin
Presidente do Diretório Municipal do PP de Pinto Bandeira

AbraçosAgradecemos o empenho e 
a parceria de todos!

Vereador
Valdir Antônio Cochetto

Obrigado às 95 pessoas que 
depositaram sua confiança no 
nosso trabalho! Agradeço à 
minha família, amigos e a todas 
as pessoas que abraçaram as 
propostas da minha campanha.

Muito Obrigado!

Chegamos ao fim de uma caminhada em que 
tantas mãos se estenderam a nós e nos deram a 
oportunidade de representá-los no parlamento 

municipal. Obrigado às 107 pessoas que 
depositaram sua confiança no nosso trabalho.

Muito obrigado pela confiança!

107 votos
Vereador

Gerson 
Odorcick
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Na categoria livre Rosário ficou com o título pelo placar de  4 a 1, invicto

Na noite da sexta-feira, 14, o 
município de Pinto Bandeira co-
nheceu os campeões do Campeo-
nato Municipal de Futsal, Rosário 
e São Gabriel levantaram o cane-
co. Mais de mil pessoas prestigia-
ram o evento no Clube Rosário.

Na categoria veteranos o gran-

de campeão foi a equipe do São 
Gabriel que goleou o Rosário pe-
lo placar de 4 a 1 ficando com o 
título, no jogo mais aguardado da 
noite na categoria livre o Rosá-
rio venceu o São Gabriel por 5 
a 3 ficando com o título do cam-
peonato.

Nas decisões do terceiro lu-
gar, pelos veteranos quem levou a 
melhor foi o Videira que venceu 
o Nacional do 28 pelo placar de 
5 a 1. Na decisão do terceiro lu-
gar pelo livre o Excluídos venceu 
nos pênaltis. 

Dalvino Paese, 77 anos foi 
encontrado sem vida no inicio 
da manhã da quarta-feira, 19, 
na Linha Jansen, interior de Pin-
to Bandeira. O filho encontrou 
o pai, em óbito, na cama. Não 
havia sinal de arrombamento 

na residência situada na Linha 
Jansen. 

A Brigada Militar foi acionada 
e isolou o local. O IGP – Institu-
to Geral de Perícias – também foi 
chamado, além da funerária para 
recolhimento do corpo.

Rosário é Campeão na categoria 
Livre e São Gabriel no Veteranos

Idoso é encontrado morto 
na Linha Jansen  

Campeonato Futsal 2016

PAGNO 
CONSTRUÇÕES

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

pagnoconstrutora@hotmail.com

- Projetos arquitetônicos
- Projetos estruturais
- Projeto Elétrico
- Projeto Hidráulico
- Projeto de jardim
- Construções residenciais, prediais e industriais
- Reformas residenciais e industriais
- Pinturas internas e externas
- Acabamentos
- Elétrica
- Hidráulica
- Fornecimento dos materiais necessários
- Execução de todas as etapas

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

Execute sua obra conosco e ganhe o 
projeto sem custos!

Comodidade, segurança, confiança 
total é conosco.

Entregamos sua obra 
100% pronta 

Estilos versáteis.
Projetos únicos.
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Aniversários

Fotos D
ivulgação

O gatinho Igor Luiz Rubbo
esteve de aniversário dia 22

Camile Longo, Bruna Caroline Belusso, Emanuel Ambrosi Lerin, 
Andrei Lerin, John Lenon Alves, Angélica Silveira, Bruna 
Vitória B. Martins, Marciane De Oliveira, Jenifer Raissa Thiesen, 
Letícia Manara, Sabrina Giacomoni e Alexander Ludwig come-
moraram aniversário

Parabéns a Caroline Magnoguagno 

Gabriella de Castro da Rosa co-
memorou aniversário no dia 20Alunas do Ensino Médio Politécnico: Tatieli Beatriz Vargas da Silva, 

Tainara Pinheiro e Alessandra Cervo

Parabéns aos alunos Sthefany 
Marini, Vitor Ambrosini e 
Priscila Pastorello

Parabéns aos alunos Nicolas Predebon, Luana Caron, Felipe 
Tonin Rigon, Gabriel da Silva Kaipper, Manuelly Eckartt, Leonardo 
Ferrari Rigon e Francieli Marchetto

Parabéns às professoras Sônia Maria Alves 
Martins e Analice Paese

Luana Soldi Bassani e Jorge Leandro 
Eckerleben também comemoraram aniversário

Quem também comemora ani-
versário este mês é Lídia apare-
cida Tarnoski Gurkievicz, Eduar-
da Naiara Comiotto, Carla Lerin 
e Victor Dondoni
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