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Confraternização
reúne 450 mulheres
em Pinto Bandeira
A próxima segunda-feira, 30 de abril, é o
Dia Nacional da Mulher. E para celebrar a
data, aproximadamente de 450 mulheres
dos municípios de Pinto Bandeira, Bento
Gonçalves, Santa Tereza e Monte Belo do Sul
participaram do Encontro Microrregional de
Mulheres Rurais.
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Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia - I Santuário
Mariano do Rio Grande do Sul

Oficina de Turismo debate as
novas ações em Pinto Bandeira
Foto: Marlove Perin

Maria na
Congregação Passionista
O Catolicismo é entendido sempre com a presença
de Maria, pois a presença do feminino e a participação
da mulher, na fé, são elementos fundamentais para uma
profunda experiência de Deus. Felizmente o catolicismo
reflete sobre o papel de Maria na história da salvação.
Aquela que as “gerações chamarão de bem-aventurada” (Lc 1,48). Não diminui a glória do Filho, pelo contrário,
seu testemunho de fé e de fidelidade certificam o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, que todo
o ser humano deve seguir, servir e amar.
Os santos encontraram em sua condição humana a
proteção, a presença, o amor de mãe e a intercessão de
Maria e são devotos, pois viram nela um modelo perfeito
de vocação cristã e um seguro abrigo para todas as necessidades. Foi o que aconteceu também com São Paulo
da Cruz, fundador dos Missionários Passionistas. Maria
sempre acompanhou Paulo da Cruz, quer seja quando
ele contemplava a cruz, como também em fatos marcantes de sua vida e para a Congregação Passionista.
Ainda criança aprendeu com a mãe terrena a imitar a
mãe do céu no amor a seu Filho Crucificado. Mais tarde
ele recomendará: “Nunca nos esqueçamos que ao pé
da cruz estava Maria Mãe de Jesus e nossa Mãe” e que
“do mar das dores de Maria se passa ao oceano infinito
do amor de Deus”.
Foi invocando a Mãe de Deus no monte Argentário,
Itália, que Paulo da Cruz sentiu a inspira-ção do lugar
onde deveria ser construído o primeiro convento passionista e que recebera o nome de Nossa Senhora da
Apresentação. Paulo da Cruz se preparava devotamente
para as festas marianas celebradas pela Igreja no seu
tempo.
Nossa Senhora da Apresentação (21/11) e Mãe da
Santa Esperança (09/07) fazem parte da espiritualidade
passionista. Nossa Senhora da Apresentação é um título
recolhido da tradi-ção da Igreja que recorda Maria,
ainda criança, consagrada ao serviço de Deus. Paulo via
nesse “fato” a realidade da nossa consagração batismal ao Senhor. Maria é um modelo a ser seguido. E Mãe
da Santa Esperança, a Virgem traz o Menino Jesus nos
braços. Ela tem a cruz sobre a mão esquerda e com a
direita apóia o Menino. Ele por sua vez sustenta a cruz e
parece se sentir consolado com a presença da Mãe na
sua Paixão. Esse título lembra que foi a virtude da esperança que manteve Maria firme ao pé da cruz. Algo viria
depois da morte... Em 1964 Nossa Senhora das Dores foi
eleita padroeira principal da Congregação Passionista e
em 1973, o papa Paulo VI confirmou esse título.
Esta foi uma das antífonas mais usadas por São Paulo
da Cruz: “Que a Paixão de Jesus e as dores de Maria estejam sempre gravadas em nossos corações”. Que Maria
a primeira discí-pula e missionária, nos ensine a viver e a
testemunhar o evangelho da Cruz.

Alavancar os esforços e as estratégias para desenvolver o turismo em Pinto Bandeira. Esse foi
o objetivo da palestra, seguida de
Oficina, para elaboração da Política Municipal do Turismo realizado no município no dia 18 de
abril, no Salão Paroquial. Coordenado pela consultora do Servi-
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ço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae-RS)
e Presidente da Associação Internacional do Enoturismo – Aenotur, Ivane Fávero, o encontro
teve uma programação referente à
área turístico cultural.
Contou com palestra, oficina
e contextualização da área do tu-

rismo, sendo destacadas as potencialidades turísticas culturais do
município. Ao todo, cerca de 60
pessoas participaram das atividades. As ideias levantadas e discutidas na oficina serão compiladas
e utilizadas para a reelaboração
do Plano Municipal de Turismo.
O documento serve como norte
para as próximas ações. O prefeito de Pinto Bandeira, Hadair Ferrari, participou das atividades e
lembrou que o turismo é feito pelos empreendimentos. “Precisamos da participação do comércio,
indústria, entidades e comunidade. Temos uma cultura extremamente forte, paisagens naturais e
história. O poder público tem o
dever de ajudar, mas nosso sucesso como destino turístico depende da união de todos”, explicou.
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Caqui

Safra está menor, mas com qualidade
Foto: Marlove Perin

Flávio De Toni produz caqui
na Linha Silvo Pinto, em Pinto
Bandeira. A colheita neste ano já
finalizou e a qualidade surpreendeu o produtor. No sítio da família, a produtividade de um hectare
rendeu bons frutos da variedade
fuyu. O produtor colheu 25 toneladas. Ele diz que a produção de
caqui normalmente oscila de um
ano para o outro e que, neste ano,
o clima colaborou.
De acordo com dados da
Emater, o início da colheita foi
marcado pela demanda de mercadoria de boa qualidade e preços
atraentes. Em toda a região de
Pinto Bandeira existem hoje 100
hectares cultivados com caqui por
40 produtores, segundo a Emater.
Em Caxias do Sul, a fruta é uma
das principais culturas do município, que possui cerca de 430
hectares plantados, com destaque
para a variedade fuyu, conhecida
como “chocolate branco”.
A Secretaria Municipal da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) informa que o pe-

ríodo de colheita do caqui já começou em Caxias do Sul. Daniel
Batista, engenheiro agrônomo da
Emater, estima que a colheita caia
entre 35% e 40% em relação ao
ano passado.
“A safra ainda está no início,
mas já podemos ter a estimativa
de que serão colhidas, em média,
6,5 mil toneladas de caqui em
todo o município. Este número é
bem inferior ao do ano passado,
quando foram colhidas 10,7 mil
toneladas, caracterizando uma
supersafra. A baixa produção
também é resultado de uma alternância da espécie frutífera, que
não consegue dar tantos frutos seguidamente”, esclarece.
José Taiarol, engenheiro
agrônomo da Smapa, pontua que
o clima do último inverno, com
pouco frio, também é responsável
pela baixa da produção. “Assim
como outras frutas, como a ameixa, o caqui também foi um pouco
prejudicado pelo clima atípico do
último inverno, resultando em
uma quebra de safra”, explicou.

A Serra Gaúcha cultiva cerca
de 26,4 mil toneladas anualmente nos 1,2 mil hectares plantados.
Segundo dados da Emater, Caxias
do Sul é o maior produtor de caqui da região, sendo responsável
por 40% da produção. A colheita
iniciou em março e deve seguir
até final de maio. As principais
variedades cultivadas em Caxias
são a fuyu, que já está sendo colhida, e a quioto, que deve chegar
ao pico de safra em abril.
Preços
A queda de safra também
influenciou o valor de comercialização da fruta. Atualmente, os
preços se mantêm mais altos do
que na safra anterior, variando
entre R$ 1,75 e R$ 2,25 o quilo.
No entanto, os valores podem
variar ao longo da colheita, já que
no período de pico de safra a tendência é que o preço caia. Porém,
a expectativa é de que os valores
permaneçam mais altos do que
no ano passado, principalmente
pela queda na produtividade.

Flávio De Toni produz um hectare de caqui da variedade fuyu
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Festival de Rock em Pinto Bandeira
Mais de 1500 pessoas marcaram presença no Pinto Stock que
aconteceu no domingo, dia 15 de
abril, em Pinto Bandeira. O evento é uma das principais atrações
da Semana do Município, em
comemoração a sua emancipação
política. As comemorações iniciaram com rústica, reunindo 180
participantes.
O Pinto Stock teve food trucks, espaço kids, chopp artesanal
da Basílico Casa Gourmet, exposição de carros antigos e de artigos
do 6ºBCOM (Batalhão de Comunicações), além do show de Nei
Van Soria, que encerrou a programação dos 22 anos de emancipação política do município.
A rua principal contou com
uma área coberta, que garantiu a
realização dos shows.
A recepção aos presentes foi
feita pelo prefeito Hadair Ferrari
e vice Daniel Pavan, além da equipe da Prefeitura de Pinto Bandeira. O evento foi promovido pela
Prefeitura de Pinto Bandeira,
com organização do músico Diego Soligo.
“O mais bacana de cada edição do Pinto Stock é quando os
músicos trazem seus filhos para
curtir os shows das bandas. Isso
é manter vivo o espírito rock and
roll”, declarou Soligo.
Confira clicks do evento.

Fotos: Marlove Perin
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reúne mais de 1.500 pessoas
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Sicredi Serrana encerra
assembleias e lança Fundo Social
O Período Assembleiar da Sicredi Serrana encerrou no dia 26 de abril,
com a realização da Assembleia Geral Ordinária, na cidade de Carlos Barbosa,
sede da Cooperativa. Ao todo foram realizados 39 eventos que compõem as
Assembleias 2018, reunindo mais de 12 mil participantes nos 23 municípios da
área de atuação da Cooperativa, representatividade de 10,7% do quadro social.
A grande novidade das assembleias deste ano foi a aprovação do Fundo
Social pelos associados da Sicredi Serrana. Agora, a Cooperativa passa a contar
com um recurso aprovado pelos associados para apoiar projetos de Educação
e Cultura na nossa região.
O Fundo Social é mais uma contribuição dos associados para a sociedade
e faz refletir sobre o papel de transformação social de uma Cooperativa de
Crédito. Deliberado em assembleia, está disponível para apoiar projetos de organizações sem fins lucrativos, como escolas, entidades e associações também
associadas à Sicredi Serrana.
A inscrição dos projetos será realizada através do site da Sicredi Serrana
(www.sicrediserrana.com.br) até o dia 30/06. Os projetos passarão pelos critérios de seleção e serão deliberados pelos Coordenadores de Núcleo. Em agosto, ocorrerá o evento
para a entrega dos
incentivos aos projetos selecionados. Para
saber mais, os interessados podem solicitar
o regulamento nas
agências da Sicredi
Serrana ou acessar o
site da Cooperativa
para conferir todas as
Presidente da Sicredi Serrana,
informações.
Marcos André Balbinot
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Vereadores recebem apoio
de gabinete de Sossella
O gabinete do deputado estadual Gilmar Sossella (PDT) auxiliou na quinta-feira (26) os vereadores de Pinto Bandeira, Daniel
Sganzerla e Igor Pietrobon, em
agendas na capital gaúcha. Eles foram acompanhados nos compromissos pelo assessor parlamentar
Luís Fernando Rosa.
A primeira reunião ocorreu
com o assessor da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Felipe
Pires. Em pauta, a solicitação de
aumento do efetivo da Brigada
para Pinto Bandeira. Na sequência eles estiveram reunidos com
o presidente da Corsan, Flávio
Presser. Foi solicitada a troca do
sistema de água da rede mestra da
cidade, pois os atuais canos são
ainda de amianto.
Eki28 conquista o 1º lugar da gincana de Pinto
Bandeira. Em clima descontraído grupo comemorou a conquista no
Empório Castalamari
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2º Ciclo de Encontros com Produtores Rurais da
Serra Gaúcha discutiu a defesa da propriedade rural
Profissionais e agricultores reuniram-se para discutir legislação, fiscalização e segurança da propriedade
No final da tarde de quartafeira, dia 18, dezenas de agricultores participaram do primeiro
evento do 2º Ciclo de Encontros
com Produtores Rurais da Serra
Gaúcha, no salão da Linha Paulina em Faria Lemos. No total
serão sete encontros com produtores, pesquisadores, arquitetos
e agentes de segurança para discutir a ‘Defesa da Propriedade
Rural – Legislação, Fiscalização e
Segurança. Para o presidente do
Sindicato Rural da Serra Gaúcha
“é de extrema relevância os encontros para questionamentos e o
andamento de ações de defesa da
propriedade rural. Queremos ter
um espaço para avaliar as dificuldades e gargalos existentes, que a
gente possa levar as autoridades
para a defesa dos agricultores na
legislação, fiscalização e segurança”, destacou Elson Schneider.
O engenheiro agrônomo,

doutor em Entomologia, chefe de
Transferência de Tecnologia da
Embrapa Uva e Vinho, pesquisador Marcos Botton – explanou
sobre: Qual a importância da rastreabilidade para os agricultores?
E destacou aspectos necessários
da rastreabilidade, com monitoramento contínuo e compartilhamento de dados, que garante mais
segurança no consumo de frutas,
legumes e verduras.
A arquiteta e urbanista, Vanja
Hertcert, que há 20 anos atua em
empreendimentos de agronegócio em várias regiões do Brasil e
é representante técnica do Conselho Distrital do Vale dos Vinhedos falou sobre a “Legislação para
usos e ocupações de áreas rurais”,
com foco no Plano Diretor. Ainda dentro da legislação em vigor
que atinge o zona rural o assessor
do setor do Meio Ambiente do
Sistema Farsul, Marcelo Camer-

Divulgação

delli Rosa, expôs a Resolução do
Consema 372/2018 – Atividades
Passiveis de Licenciamentos Ambientais no RS.
A médica veterinária, Rosane Collares Moraes – chefe do
Serviço de Educação Sanitária
de Agricultura e Pecuária do Rio
Grande do Sul explanou sobre a
importância da guia de trânsito
para os animais e do desconto de
até 80% nas multas decorrentes
de infrações na área animal, como
a falta de vacina ou de declaração
do rebanho, por exemplo, desde
que seja a primeira infração.
O comandante da Patrulha

Ambiental (Patram), sargento
Paulo César Rodrigues dos Santos, palestrou sobre a: “Fiscalização da Propriedade Rural”, onde
ponderou sobre a importância
dos proprietários buscarem informações junto aos órgãos competentes, quanto atuação de pessoas
impostoras que se impõem como
agentes de segurança na zona rural. Segundo o Sargento a Patram
pertence a Brigada Militar e tem
competência para atuar na área
ambiental, que fiscaliza de forma
preventiva e repressiva os crimes
de natureza ambiental.
Ao final do encontro o tenen-

te coronel da Brigada Militar e
assessor de Segurança da Farsul,
Jerônimo Ferreira Barbosa abordou a “Segurança na Propriedade
Rural”.
O Ciclo é organizado pelo
Sindicato Rural da Serra Gaúcha, com apoio institucional das
Prefeituras de Bento Gonçalves,
Garibaldi, Carlos Barbosa, Santa Tereza, Monte Belo do Sul e
Pinto Bandeira, IFRS, Emater e
Embrapa Uva e Vinho. Além dos
apoiadores: Ibravin, Governo do
Estado RS, Sicredi, Grupo L. Formolo, Sistema Farsul, Ace Fibras,
Magnojet e Scaldo Som e Luz.

Sindicato recebe Carta Sindical

Assessor do Ministério do Trabalho,Willis Taranger, com o
presidente do Sindicato, Elson Schneider

Agende-se
l 2 de maio - 18h
Salão paroquial de Monte
Belo do Sul
l 9 de maio - 18h
Salão paroquial de Pinto
Bandeira
l 16 de maio - 18h
Salão da comunidade
Graciema Baixa, Santa Tereza
l 23 de maio - 18h
Salão da comunidade de
Santo Antônio de Castro,
Carlos Barbosa
l 30 de maio - 13h30min
Encerramento no auditório
da Embrapa Uva e Vinho, em
Bento Gonçalves

O assessor do Ministério do
Trabalho, Willis Taranger, esteve na abertura do II Ciclo de
Encontros dos Produtores Rurais
da Serra Gaúcha, no dia 18, para
formalizar a entrega da carta sindical do Sindicato Rural da Serra
Gaúcha. O documento foi entregue ao senhor Anelino Moro e a
Leandro e Anderson Moro, marido e filhos da agricultora Clarice

Moro, uma das precursoras na
luta pela fundação do Sindicato.
O evento aconteceu no salão
da Linha Paulina, em Faria Lemos, e oficializou a existência do
sindicato que atua na representação da categoria econômica dos
empregadores rurais, integrantes
do plano da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil.
Com base em Bento Gonçal-

ves, o Sindicato engloba também
as cidades de Carlos Barbosa,
Garibaldi, Pinto Bandeira, Monte
Belo do Sul e Santa Tereza. Com
mais esta conquista, que iniciou
em 2013, o Presidente da entidade, Elson Schneider, destaca que
objetivo é facilitar a gestão através
de orientações, convênios, prestação de serviços técnicos e acessos
a novas tecnologias.
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Encontro reúne mulheres
de quatro municípios
O dia 30 de abril é o Dia Nacional da Mulher. E para celebrar
a data, mais de 450 mulheres dos
municípios de Pinto Bandeira,
Bento Gonçalves, Santa Tereza e
Monte Belo do Sul participaram,
na quarta-feira, 24, do Encontro
Microrregional de Mulheres Rurais. Essa 1ª edição do evento,
que será itinerante, aconteceu no
CTG Campo Velho, em Pinto
Bandeira.
A programação iniciou com
café da manhã e apresentação do
Coral Ricordo Del Paese, seguida
da abertura oficial, que contou
com a presença do gerente regional adjunto da Emater/RS-Ascar
de Caxias do Sul, Eloi Portolan,
da coordenadora regional da
Secretaria do Desenvolvimento
Rural, Pesca e Cooperativismo
(SDR), Lucimar Rodrigues, do
prefeito de Pinto Bandeira, Hadair Ferrari, e de representantes
das demais entidades promotoras
do evento. Lucimar parabenizou
as mulheres e lembrou que a
SDR é parceira do agricultor familiar, que trabalha de sol a sol

para colocar alimentos na mesa
das pessoas. “Para nós é muito
importante esse trabalho com a
mulher rural, batalhadora, que
está aí sempre à frente”, ressaltou o gerente adjunto da Emater/
RS-Ascar. Para o prefeito, esse foi
um dia para valorizar as mulheres
e fazer com que elas cresçam cada
vez mais.
Após a abertura, houve palestra com Vera Miranda, com o
tema “Mulheres de Atitude”, seguida de bênção e almoço. À tarde, a programação continuou com
apresentação de grupo teatral e do
grupo mirim do CTG, encerrando com música e café da tarde.
Também foi disponibilizado, em
uma unidade móvel, orientação
sobre os vários tipos de violência
contra a mulher.
O Encontro Microrregional
de Mulheres Rurais foi promovido pela Emater/RS-Ascar, Prefeituras de Pinto Bandeira, Bento
Gonçalves, Santa Tereza e Monte
Belo do Sul, Sindicato Rural da
Serra Gaúcha, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sicredi.
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