Foto: Giovani Faccenda

Vinícola Aurora inaugura fábrica
no Vale dos Vinhedos

No dia 1º de maio, a nova unidade será
inaugurada, com tecnologia de ponta e
certificados de sustentabilidade, absorvendo a
produção e envase de suco de uva. Página 3
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PÁSCOA DE
CRISTO.
NOSSA
PÁSCOA

Karla, Rubiane e Francine são eleitas
soberanas da V Festa do Pêssego
A nova corte da V edição da
Festa do Pêssego foi definida na
noite de 30 de março, em Pinto
Bandeira. O evento reuniu mais
de 1.500 pessoas no Ginásio de
Esportes do Clube Rosário. Fo-

ram eleitas: Rainha Karla Fabricio
e as Princesas Rubiane Da Campo Rubbo e Francine Foresti.
O evento integrou a programação da Semana do Município.
Dezessete candidatas concorre-

ram ao título, avaliadas pelo corpo de jurados. As novas representantes atuarão na divulgação da
Festa do Pêssego, que ocorrerá
nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de
2020, em Pinto Bandeira.
Foto: Marlove Perin

Páscoa, na língua hebraica
é pessach. Sua origem remonta
os tempos do Velho Testamento,
por ocasião do êxodo do povo
de Israel da terra do Egito. A Bíblia relata o acontecimento no
capítulo 12 do livro do Êxodo. O
Faraó, o rei do Egito, não queria
deixar o povo de Israel sair, então
muitas pragas vieram sobre ele e
seu povo. A décima praga, porém, foi fatal: a matança dos primogênitos - o filho mais velho seria morto. Segundo as instruções
Divinas, cada família hebréia,
no dia 14 de Abibe (cf. Êx13.4).
Abibe significa espigas verdes e
corresponde ao primeiro mês do
calendário hebraico. Durante o
exílio, este nome foi substituído
pelo nome babilônico Nisã, que
significa começo, abertura. Neste dia cada família deveria sacrificar um cordeiro e espargir o
seu sangue nos umbrais das portas de sua casa. Este era o sinal,
para que o mensageiro de Deus,
não atingisse esta casa com a
décima praga. A carne do cordeiro deveria ser comida juntamente com pão não fermentado e ervas amargas, preparando
o povo para a saída do Egito.
Segundo a narrativa Bíblica, à
meia-noite todos os primogênitos
egípcios, inclusive o primogênito
do Faraó foram mortos.
Em comemoração a este
acontecimento extraordinário,
cada família hebréia deveria
observar anualmente a festa da
Páscoa, palavra hebraica que
significa “passagem” “passar por
cima”. Esta festa deveria lembrar
não só a libertação da escravidão egípcia, mas também a
libertação da escravidão do pecado, pois o sangue do cordeiro
apontava para o sacrifício de
Cristo, o Cordeiro.
A Páscoa Cristã foi estabe-

lecida no Concílio de Nicéia, no
ano de 325 de nossa era.
Nosso Senhor Jesus Cristo
celebrou muitas vezes esta Festa
Judaica. Sua última e derradeira
Páscoa, Ele a quis celebrar com
seus Apóstolos, no Cenáculo. Foi
exatamente nesta celebração,
que deixou-nos instituída a Sagrada Eucaristia, alimento especial, Maná da vida eterna. Portanto, a Páscoa cristã enraíza-se
naquela que os judeus celebravam, no sentido de ter nela uma
“imagem” de sua realidade: nós
cristãos, na Páscoa, celebramos
a “passagem” de Jesus Cristo,
Nosso Senhor, da morte para a
vida, ou seja, a vitória definitiva
da Graça de Deus sobre o pecado. As trevas do pecado são
destruídas pela luminosa Luz que
é o Cristo Ressuscitado. “Com
sua morte, Ele destruiu a morte e
com Sua Ressurreição, deu-nos a
Vida”.
Assim, a celebração pascal
e o decorrente tempo pascal
são vividos com profunda alegria. A mensagem que a Igreja
proclama nestes dias é a mensagem da alegria, da esperança:
O Senhor venceu o pecado e a
morte. Exultemos de alegria!
Pelo Batismo, cada um de
nós começa a ter participação
neste processo salvífico de passagem da morte para a vida
definitiva. Nas águas batismais,
encontramos a fonte da regeneração para a vida eterna. Aí,
recebemos um novo destino: a
felicidade eterna com Deus, no
céu. Esta graça deve-se à entrega generosa de Cristo na cruz e
à sua vitória sobre o pecado e a
morte.
Cristo ressuscitou! Cristo venceu a morte. Ele está vivo, e não
nos abandona nunca. Uma Santa e Feliz Páscoa para todos.

Soberanas da V Festa do Pêssego

Ferrari participa da Marcha dos Prefeitos
O Prefeito de Pinto Bandeira, Hadair Ferrari, participou pela
1ª vez da Marcha dos Prefeito
em Brasília que aconteceu de 08
a 11 de abril de 2019. Segundo
Hadair, o encontro foi produtivo

com diversas conquistas em defesa dos municípios, entre elas: +1%
do FPM (Fundo de participação
dos municípios); isenção do PIS/
Pasep aos municípios que tem
RPPS; lançamento da Platafor-

ma + Brasil; avanços na Reforma
da Previdência, Pacto Federativo
(mais Brasil – menos Brasília), entre outros.
Além disso, o Prefeito trouxe
“em mãos” o contrato assinado
pelo Ministro da Cidadania, Osmar Terra, da emenda da Pavimentação para escoamento da
produção no município (Linha
Brasil).
Foto: Divulgação

Prefeito Hadair Ferrari na
Marcha dos Prefeitos
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Daer reafirma andamento da ação
demolitória contra Pousada Fornasier

Aurora inaugura fábrica
no Vale dos Vinhedos

Na terça-feira, 16, a Assessoria de Comunicação Social do
Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem (Daer) reafirmou a decisão de dar continuidade na ação demolitória contra
a Pousa Fornasier, localizada no
quilômetro 10 da VRS - 855, em
Pinto Bandeira. “O empreendimento está localizado na faixa de
domínio da rodovia, que precisa
estar livre para evitar acidentes
contra a estrutura e dar espaço
aos motoristas para recuperar a
condução do veículo, caso a percam. O assunto foi discutido pela
Justiça Estadual em uma ação
demolitória que resultou na determinação de retirada do imóvel
das margens da estrada”, posicionamento oficial do Daer.
Construída em 2000, pelo
então proprietário Antônio Fornasier, que cedeu parte da área
de terra ao Daer para realizar a
pavimentação da rodovia que liga
Bento Gonçalves a Pinto Bandeira. Após a construção, foram

A Cooperativa
Aurora o presidente da Aurora, Itacir Peinaurura a nova fábrica da viníco- dro Pozza.
la, localizada no Vale dos Vinhe“Importante destacar que
dos, no dia 1º de maio. A nova nossa matriz e demais unidades
unidade, prevista para iniciar ativi- da Aurora em Bento Gonçalves
dades no primeiro semestre,com continuarão funcionando, mais
tecnologia de ponta e certificados dedicadas às linhas de vinhos e esde sustentabilidade, deverá absor- pumantes finos”, explica Hermíver produção e envase de suco de nio Ficagna. “Estamos ampliando
uva, ampliando significativamente significativamente nossa capacidaa capacidade produtiva da viníco- de produtiva e de logística com
la.
essa nova fábrica, um fôlego para
“Estamos finalizando a obra mais 50 anos de crescimento conde uma fábrica modelo, com alta tínuo”, prevê o o diretor-superintecnologia, certificada como sus- tendente.
tentável, em pleno Vale dos ViFoto: Roali Majola
nhedos, que
vai absorver
a produção e
o envase dos
nossos sucos
de uva integrais.
Mais
uma vez, a
Aurora faz história no setor
vitivinícola do
Brasil”, afirma Prédio da Vinícola em Bento Gonçalves

constatados erros técnicos, pois a
rodovia foi construída próxima da
edificação, não sendo respeitadas
as metragens obrigatórias estipuladas em lei, para a faixa de domínio
e o recuo não edificante. Diante
da falha, o Daer ingressou na Justiça de Bento Gonçalves com uma
ação de demolitória, que prevê a
destruição de parte da pousada. O
Departamento teve êxito, na primeira ação sob alegação que parte
da Pousada Fornasier está construída sobre a faixa de domínio da
rodovia. Os atuais proprietários
do empreendimento recorreram

da ação junto ao Tribunal de Justiça e aguardam julgamento da ação
em segunda instância. Entre as
propostas sugeridas à Justiça, pelos proprietários, está a permuta
de uma área e a indenização, para
que se evite a demolição.
Conforme o vice-prefeito de
Pinto Bandeira, Daniel Marini
Pavan, a Prefeitura está intermediando um diálogo com a direção
do Daer e busca apoio político
na Secretaria de Transportes do
Estado, para que ambas as partes
entrem em acordo, a fim de evitar
a destruição da construção.

Foto: Divulgação

Pousada corre o risco de ser demolida
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Foto: Divulgação

Almanaque Rural
Ovo de colher de brigadeiro
INGREDIENTES
400 gramas de leite condensado
15 gramas de manteiga
l 60 gramas de chocolate em pó
l 200 gramas de creme de leite
l 1 casquinha de ovo de 350g
l granulado gourmet
l
l

Receita
elaborada pelo
docente do
Senac Bento
Gonçalves,
Lucindo
Truccolo
Junior

MODO DE PREPARO
Junte na panela o leite condensado, a manteiga, o
chocolate em pó e o creme de leite.
Misturar tudo bem antes de levar ao fogo. Levar
ao fogo mexendo sempre até engrossar.
Deixar esfriar, rechear o ovo e cobrir com o granulado gourmet.

Em busca de mãos perfeitas
Seu dia a dia é corrido? Limpar a casa, lavar
a louça, cuidar dos filhos, netos e família, ter
sua própria horta, etc. Com isso, nossas mãos
acabam por ficar ásperas, secas e com aspecto
envelhecido.
Abaixo seguem algumas dicas para fazermos
em casa:

Dicas da docente do
Senac Bento Gonçalves,
Jane Maria Dalpizzol
Ficagna

1. Esfoliar - Faça o creme de esfoliação conforme receita abaixo:

Creme natural
de canela
INGREDIENTES
2 colheres de sopa de
açúcar mascavo
l 1 colher de sopa de azeite
de oliva, ou de coco extravirgem
l 1 colher de chá de canela
l

Basta misturar o açúcar
mascavo com o azeite de
oliva e a canela, depois,
aplicar na pele com pequenos movimentos circulares
por uns 5 minutos e, então,
enxaguar.
2. Após a esfoliação faça
uma massagem com um
hidratante de sua preferência;
3. Use filtro solar para protegê-las.
Fonte:www.sitedebelezaemoda.com.br/maos-perfeitas/
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Rústica e Pinto Stock mobilizam comunidade
Fotos: Divulgação

Dentro da programação da Semana de Aniversário de Pinto Bandeira foi realizado na manhã do domingo, dia 7 de abril, a Rústica e
Caminhada, com a participação de mais de 200 atletas.
O resultado pode ser conferido no site da Chip Brasil através do
link: https://bit.ly/2UPSbBH.
À tarde foi realizado o tradicional Pinto Stock. Alegria, música e
gastronomia fizeram parte do evento, que contou com exposição de
carros antigos, shows, bazar, artesanato, entre outras atrações.

Mais de 200 atletas participaram da Rústica

PINTO STOCK

É no movimento
que sua vida ganha
mais saúde!
Aprenda a correr com a

Spadari Running
Programação e
planejamento
de treinos,
vantagens e
desvantagens de
quando, onde e
como correr, e
também calcular
e quantificar
a intensidade
do exercício
direcionado para
a corrida.

SUELEN SPADARI
CREF 021851 G/RS

(54)

9 9147 0976
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Abertas inscrições ao Conselho Tutelar
Estão abertas as inscrições para candidatos
à carreira de Conselheiro Tutelar de Pinto Bandeira. O salário é de R$ 1.321,00. As inscrições
vão de 17 de abril a 17 de maio de 2019. Mais
informações no site da Prefeitura de Pinto Bandeira ou pelo fone 54 3468.0210.

O presidente da Associação de Produtores de Vinho de Pinto
Bandeira, no uso de suas atribuições, convoca os associados, em dia com
suas obrigações, para se reunirem em Assembleia Geral no dia 06 de maio
de 2019, às 15h30, em primeira convocação e, não havendo quórum,
às 16h, em segunda convocação, na Vinícola Don Giovanni, em Pinto
Bandeira, a fim de deliberarem sobre o seguinte:
Ordem do dia:
1) Apresentação das contas
2) Relatório de atividades
3) Assuntos gerais
Pinto Bandeira, 06 de abril de 2019.
Marco Antônio Salton
Presidente Asprovinho

Pier, pioneira na
comercialização de postes
de luz em fibra de vidro
Em 2016, o empresário
Pércio Vinícius Barros Gonçalves fundou a Pier Projetos
e Instalações Elétricas, após
22 anos de experiência no
setor elétrico. Com sede em
Bento Gonçalves, a empresa
atende clientes em todo o Estado, é pioneira na comercialização de postes de luz em
fibra de vidro no Rio Grande
do Sul. As atividades da Pier
iniciaram com montagem e
distribuição de painéis com
caixas modulares para medição de energia padrão CPFL/
RGE e o desenvolvimento de
projetos de engenharia elétrica, além da distribuição de
postes de luz de concreto.
Informe através do www.
pierprojetos.com.br ou ligue
(54) 3452 9044 / 9 99373880.

Foto: Marlove Perin

Gestor de Processos, Rônes Grasselli, proprietário Pércio
Gonçalves e a Diretora Financeira, Ticiane Gonçalves
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Cães são destaque na Rústica
de aniversário de Pinto Bandeira

CONCILIAÇÃO
TRATA DAS
PERDAS NOS
PLANOS
ECONÔMICOS
Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584
A Justiça Federal da 4ª Região (Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina) está realizando audiências públicas direcionadas aqueles que possuem
ações judiciais questionando
as perdas de rendimento na
caderneta de poupança em
função dos planos econômicos
(Bresser, Collor, Verão, Verão I).
O objetivo é esclarecer dúvidas,
agilizar os processos e preparar
os envolvidos para realizar a
conciliação com a Caixa Econômica Federal.
O acordo poderá ser feito
totalmente online, por adesão,
encerrando o processo, com
recebimento do valor em até
30 dias úteis a partir da homologação. Serão pagas as diferenças inflacionárias relativas aos
referidos planos econômicos
nos contratos de depósito em
cadernetas de poupança de
poupadores que aderirem ao
acordo.
No Brasil, são quase 657 mil
processos questionando os chamados expurgos inflacionários
dos planos econômicos. Deste
montante, mais de 90 mil tramitam na Justiça Federal da 4ª
Região, envolvendo as poupanças da Caixa: cerca de 5 mil no
TRF4, 26 mil na JFRS, mais de 47
mil na JFSC e cerca de 14 mil na
JFPR.
Os poupadores que têm
ações em curso devem estar
atentos e discutir junto a seu
causídico os prós e contras da
proposta.

Recursos financeiros
para projetos sociais

Outro movimento relevante
da Justiça Federal é o Programa
de Penas Alterativas, promovido
pela 1ª Vara Federal de Bento
Gonçalves. A iniciativa visa a
beneficiar projetos de relevância social através da destinação
de recursos financeiros provenientes da aplicação de penas
pecuniárias ou como condição
de suspensão processual ou
transação penal. Podem enviar
propostas entidades públicas
ou privadas com destinação social, sem fins lucrativos, patronatos e conselhos de comunidade
e órgãos de execução penal de
Bento Gonçalves, Monte Belo
do Sul, Pinto Bandeira e região.
Mais informações podem ser
obtidas através do e-mail rsbgo01@jfrs.jus.br.

Reforma da
Previdência

Quanto à reforma da previdência, os últimos dias foram de
“bate-boca”, com a participação do ministro Paulo Guedes,
além da sinalização do governo para possível flexibilizações
no texto da emenda. Também
foi apresentado o Projeto de Lei
1645/2019, que trata das alterações previstas para os militares.
Pela proposta, o tempo mínimo
de serviço passará dos atuais
30 anos para 35 anos, para homens e mulheres, com novas
idades de transferência para a
reserva. Dados do Tribunal de
Contas da União indicam que,
em 2016, 88% dos que foram
para a inatividade tinham entre
45 e 54 anos de idade.
A idade limite para um general de Exército ir para a inatividade será aos 70 anos, ante
os atuais 66. Para um capitão, a
idade aumentará dos atuais 48
para 55 anos. Para um soldado,
de 44 para 50 anos. Em todos
os casos, a remuneração na
inatividade será igual ao último
salário, com reajustes iguais aos
dos ativos. Também está prevista uma regra de transição para
os atuais integrantes das Forças
Armadas. Eles terão de cumprir
um pedágio de 17% em relação
ao tempo que falta para atingir
o atual tempo mínimo de serviço (30 anos). Para os futuros integrantes, serão necessários os
35 anos.
Outra parte da proposta do
governo tratará de uma reestruturação das carreiras das Forças Armadas. A ideia é promover um aumento no efetivo de
temporários (hoje 55% do total),
ao mesmo tempo em que serão
ajustadas parcelas que incidem
sobre o soldo.
O texto cria um adicional
de disponibilidade militar, que
representará um máximo de
41% do soldo, para um general
de Exército, até um mínimo de
5% para os soldados. Já o adicional de habilitação, que corresponde aos cursos feitos ao
longo da carreira, terá um aumento escalonado até 2023 – e
passará, no caso dos altos estudos de um general de Exército,
equivalente ao doutorado, dos
atuais 30% para 73% do soldo.
Quando for para a inatividade
um general manterá ainda um
adicional de representação de
10% do soldo, hoje pago só aos
ativos. Seguimos de olho...

Centenas de participantes
prestigiaram a rústica de aniversário de Pinto Bandeira, com largada na praça central. O destaque
ficou por contas de três conjuntos
(é assim que são chamadas as duplas de corredor e cão que praticam canicross) que, comportados
e com uma alegria contagiante,
enfrentaram os oito quilômetros
subindo e descendo as lombas da
região.
Letícia Casonatto e a Pipoca,
Renato Silva e a Kim e André Pereira com a Honda são embaixadores do núcleo Serra da Cusco
Equipe de Canicross, que promove o esporte entre os amigos.
O canicross é uma corrida com
cachorro, com regras próprias,
cuidando tanto do tutor quanto
dos cães.
Ao término, as atuais campeãs gaúchas Letícia e Pipoca ainda
conquistaram um lugar no pódio.
O pessoal da Cusco convida,
você leitor, a conhecer o esporte
canicross e fazer parte da equipe
mais divertida e vitoriosa do Brasil. Informações 54-98134.9005
ou www.CuscoCanicross.com.

Foto: Tais Stuani

Três conjuntos enfrentaram os oito quilômetros da Rústica

Iniciam aulas de futsal
No dia 05 de abril, iniciaram
as aulas de futsal para crianças e
jovens dos 6 aos 18 anos.
Os treinos acontecem nas
sextas, das 13h às 17h, e aos sábados das 8h ao meio-dia, no
Ginásio do Clube Rosário com o
professor Giovani Rigatto Paese.
Até o momento, 70 crianças
e jovens participam das aulas que
são divididas por faixa etária.

Desejo que o sentimento de
renovação e amor estejam
presentes em sua família,
recheado de sorrisos e abraços
daqueles que te amam.

São os votos do Vereador

Daniel Sganzerla

Feliz
Páscoa!

Interessados podem se inscrever diretamente na Secretaria
de Educação, Cultura, Turismo,
Esporte, Lazer.
Foto: Divulgação

Aulas de futsal para crianças
e jovens dos 6 aos 18 anos

Seminário de
Pequenas Frutas

Interessados já podem fazer
a inscrição online (https://www.
embrapa.br/uva-e-vinho/sbpf/inscricoes) no 10º Seminário Brasileiro sobre Pequenas Frutas, que
vai acontecer nos dias 02 e 03 de
julho, em Vacaria. Até dia 31 de
maio, o valor da inscrição nas categorias profissionais, público em
geral e estudantes terá descontos
especiais. Os cem primeiros inscritos vão receber um exemplar
do livro “Morangueiro” publicado pela Embrapa.
O Seminário Brasileiro sobre Pequenas Frutas tem como
objetivo contribuir para a consolidação das pequenas frutas como
alternativas viáveis de incremento
de renda da agricultura familiar e
do médio produtor rural, através
da discussão dos principais fatores limitantes da produção destas
espécies.
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Agilidade Organizacional na Cooperativa Aurora:
Matriz e Unidades conectadas por link de fibra ótica
Em um mundo a cada dia mais modernizado, tornou-se indispensável
o uso de ferramentas tecnológicas nos meios corporativos
O setor de TI (Tecnologia
da Informação) se tornou um dos
elementos essenciais para o planejamento e desenvolvimento do
empreendimento, propiciando a
todos os setores maior agilidade
nos processos e qualidade nos resultados.
Com a informática aliada a
gestão, é possível criar suportes
que irão facilitar as atividades cotidianas, com otimização do fluxo
de materiais, gerenciamento dos
processos de serviços e custos,
criação de banco de dados para
auxiliar na coordenação da empresa, atualizações de recursos e
aplicativos bem como monitoramento de desempenho.
Com o trabalho desenvolvido
pela Tecnologia da Informação, a
Cooperativa Aurora ganhou em
agilidade no dia a dia. Foi efetivado a contratação do link de fibra
ótica que conecta a Matriz à Unidade II e à Unidade Vinhedos, o

que aumentou muito a velocidade
do tráfego de dados entre os estabelecimentos. Também proporcionou uma melhora nas atividades em rede dos computadores e
maior rapidez no atendimento ao
associado.
A área de TI da Cooperativa
é formada por quatro colaboradores, Evandro Josende, Gustavo Bucco, Giovani Faccenda e
Marcos Luvisa. Juntos eles são
responsáveis pelos equipamentos, softwares, relatórios, pelo
ERP (programa de gestão empresarial) e pela gestão da telefonia
dos associados e funcionários.
“É importante o engajamento e o
trabalho em equipe para alcançarmos os objetivos propostos pela
empresa. Termos preocupação
com os resultados futuros e visão
para antever os problemas, assim
alcançamos os resultados em curto espaço de tempo e reduzimos
custos” explica Evandro Josende,

supervisor da área que atua a mais
de 25 anos na empresa.
A aquisição de novos computadores trouxe melhorias no processamento, na disponibilidade e
na contingência das informações.
Na loja de vinhos da Aurora, a
equipe trocou o sistema que efetua as transações com cartões, gerando economia em mensalidade
e rapidez nas operações.
Na unidade Vinhedos está

em construção um novo Datacenter dentro das normas da ISO
27001, que trata da segurança no
acesso às informações das empresas, juntamente com o cabeamento estruturado necessário
para as instalações administrativas e industriais, totalmente em
fibra ótica e seguindo as últimas
tendências mundiais de rede de
dados. Conforme o Diretor administrativo Cleverson Koltz, está

sendo investido em torno de R$
800 mil reais nesta estrutura. Este
Datacenter vai espelhar os dados
do Datacenter da Matriz, que será
remodelado em 2019 também
dentro das normas da ISO 27001.
O novo Datacenter na Matriz vai
marcar a primeira etapa do Projeto de Cabeamento Estruturado,
que irá normatizar a rede de telefonia, energia, imagem e dados na
empresa.
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Giovani Faccenda, Marcos Luvisa, Evandro Josende e Gustavo Bucco

Carpe Vita Weekend
na Vinícola Marco Luigi

As belas paisagens da Vinícola Marco Luigi servirão de cenário
para a Carpe Vita Weekend no último final de semana de abril, dias
26 e 27. Os ingressos podem ser
adquiridos: https://www.ingresse.
com/ingressos-carpe-vita-weekend-2019. Pacotes de hospedagem:
contato@carpevita.art.br

