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Concerto de Natal
encanta comunidade

Cerca de 400 pessoas participaram do 1º Concerto Natalino do município, que reuniu vozes dos Coros de Canarinhos das cidades de Pinto Bandeira,
Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha e Barão. Página 5
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Curso Básico de
Elaboração de Vinhos
em Bento Gonçalves
A Embrapa Uva e Vinho realiza, de 28 a 31 de janeiro de 2019,
mais uma edição do seu já tradicional curso básico de elaboração
de vinhos. Realizado na Embrapa
Uva e Vinho (Rua Livramento,
515), o curso é destinado a pessoas interessadas em conhecer as
noções básicas sobre o processo

de elaboração de sucos e vinhos.
As inscrições estão abertas, o valor do curso é de R$ 150,00 e as
vagas são limitadas. Para conferir
a programação completa acesse:
https://bit.ly/2EiTWym. Para fazer a sua inscrição acesse o formulário disponível em https://bit.
ly/cursovinhos2019.

Inauguração de igreja e sala de velório
no Vila Nova II, em Bento Gonçalves
Obra no bairro Vila Nova II foi inaugurada e servirá exclusivamente para clientes
do Grupo L. Formolo e Capelas São José

Mais de cinco mil famílias católicas residentes em Bento Gonçalves, nos bairros Vila Nova II,
III e IV, concretizaram um antigo
anseio religioso com a inauguração da nova sede da Igreja Nossa
Senhora de Caravaggio, que aconteceu no dia 26 de novembro,
com a consagração e a realização
da primeira missa.
O pavimento superior comportará o santuário, com capacidade para 200 pessoas sentadas,
sacristia e três salas de catequese.
O pavimento inferior sediará o sa-

lão de festas, com copa, cozinha,
área de serviço e dois banheiros
com fraldário, além de uma capela mortuária.
A execução da obra, iniciada
em maio de 2017, foi coordenada
pela Paróquia Santo Antônio. A
nova igreja foi edificada no mesmo local da antiga, com investimento de cerca de um milhão e
600 mil reais.
O montante foi proveniente de destinações de resultados
financeiros das Festas de Santo
Antônio, edições 2016 e 2017, de

ações promovidas pelos moradores, como jantares e rifas, de doações de empresários e de recursos
próprios da Paróquia Santo Antônio.
Situada na rua Arlindo Menegotto, 480, bairro Vila Nova
II, em Bento Gonçalves, a capela
mortuária já está disponível para
utilização e servirá exclusivamente
para clientes do Grupo L. Formolo e Capelas São José. O espaço
conta com 110 metros quadrados,
dois banheiros e sala reservada
para os familiares.
Foto: Divulgação
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Vinícola Aurora mantém a
liderança no mercado brasileiro
Relação direta entre a área comercial, de logística e marketing são fundamentais
A Vinícola Aurora é líder no
mercado brasileiro, mantendo
a liderança na venda de suco de
uvas, vinhos finos e cooler. Um
dos setores responsáveis pelo
crescimento e liderança no mercado é a área comercial da cooperativa. O setor oferece produtos
aos clientes, buscando satisfazer
suas necessidades, traçando estratégias tanto da empresa como dos
produtos e/ou serviços, prospectando novos clientes e buscando
fidelizar os já conquistados. Naturalmente é possível visualizar
uma relação direta com a logística
e com o marketing, na medida
em que o marketing pensa em
produtos e serviços para atender
consumidores. E essa ligação se
percebe em vários momentos.
Segundo a Gestora em Vendas Flávia Gasparetto Martins,

que atua há 27 anos no setor
comercial, “conhecer o cliente
é importante e é um dos pontos
fundamentais na cadeia de relacionamento. É preciso compreender
as suas necessidades e expectativas com o objetivo de apresentar
as soluções que mais se adequem
à empresa”, afirma. “Somos uma
equipe de oito pessoas, formada
por jovens, pessoas maravilhosas
e comprometidas”, diz Flávia.
Flávia afirma que “preço e
qualidade caminham juntos na
Aurora para que nosso trabalho
no comercial e na logística não se
torne simplesmente commodity.
Hoje se entende a importância
da logística em relação ao planejamento e coordenação dos processos que integram o caminho
pelo qual o produto percorre até
a entrega aos consumidores finais,

juntamente com as metas empresariais de otimização total para
garantir a rentabilidade como um
todo. O interesse em fazer sempre o melhor, em entender este
processo e trabalhar na melhoria
contínua faz parte de uma sintonia entre nossa equipe e nos coloca como líder no mercado brasileiro” explica Flávia.
No segmento de Cooler, a
Aurora tem mais de 75% do mercado. É líder na venda de sucos
e vem buscando esforços para se
tornar líder também na venda de
espumantes, graças a um grande
esforço da área comercial e de
suas regionais.
Além de tudo, a Aurora tem
a seu favor as várias premiações
de seus produtos, fechando o ano
com 656, além de avaliações positivas de seus vinhos feitas por co-

Foto: Marlove Perin

Da esquerda para direita: Guilherme Sasso, Diego Pivotto,
Willian Finatto, Flávia Gasparetto Martins, Taís Capeletto e
Mateus Debiasi

lunistas da imprensa e formadores
de opinião. O Departamento Comercial e a logística de uma empresa não são uma simples área.

São o centro e a conexão com o
cliente indispensáveis para o crescimento da empresa. São a fonte
de confiança para os clientes.
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Vereadores aprovam sete
projetos no mês de dezembro
Sete projetos de lei foram
aprovados pela Câmara Municipal de Pinto Bandeira no mês de
dezembro. Todas as matérias são
de autoria do Poder Executivo.
Tomou posse na Sessão do dia 04
de dezembro, o vereador Maurício Pagno - PDT. O 1º suplente
convocado pela Câmara Municipal substitui o vereador Daniel
Sganzerla - PDT devido ao afastamento temporário de 30 dias.
Na Sessão Ordinária de 4
de dezembro, a primeira matéria

aprovada, por unanimidade de
votos, foi o PL nº 057/2018 de
autoria do Executivo Municipal.
A matéria autoriza o Executivo
a firmar convênio com o Estado
do Rio Grande do Sul, visando a
modernização da Unidade da Brigada Militar.
Em seguida, também aprovado por unanimidade de votos,
o PL nº 059/2018, de autoria do
Executivo Municipal. A matéria
acrescenta dispositivos na Lei
Municipal n° 252, de 07 de julho

Foto: Divulgação

de 2017, que trata da Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Pinto Bandeira.
Por fim, foi aprovado por
unanimidade de votos o PL
060/2018, enviado pelo Executivo
Municipal. A proposta cria cargo
no quadro de cargos da Lei Municipal n° 253, de 07 de julho de
2017 e acrescenta dispositivos.
Sessão Ordinária de
18 de dezembro
A primeira matéria aprovada,
por unanimidade de votos, foi
o PL nº 061/2018 de autoria do
Executivo Municipal. A matéria
dispõe sobre a Reforma Administrativa do CISGA, que envolve a
criação e regulamentação do pagamento de gratificação mensal
pelo exercício da função de pregoeiro, a criação de cargos de auxiliar administrativo e a redução
do montante do padrão remuneratório dos cargos em comissão,
já criados, de assessor executivo,
integrantes do quadro funcional
do CISGA.
Em seguida, também foi
aprovado por unanimidade, o PL
nº 062/2018, de autoria do Executivo Municipal, que aprova calendário de eventos para o ano de
2019 e feriados do município.

Vereador Maurício Pagno (PDT) assume como 1º Suplente

Também foi aprovado por
unanimidade de votos o PL
063/2018, enviado pelo Executivo
Municipal. A proposta autoriza a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público. Por fim, também
aprovado por unanimidade de votos, o PL 064/2018, enviado pelo
Executivo Municipal. A matéria

autoriza a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
A Sessão Ordinária é aberta
à participação da comunidade e
também pode ser acompanhada
pelo site da Câmara, www.pintobandeira.rs.leg.br.
Indicação
De autoria da Bancada do
MDB, solicita ao Poder Executivo a elaboração de projeto para
viabilização de recurso financeiro
e posterior execução da obra de
pavimentação da Rua Treviso, em
Pinto Bandeira.
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Concerto de Natal de Pinto
Bandeira encanta comunidade
A noite de sábado, 15 de dezembro, foi especial para os munícipes de Pinto Bandeira. Cerca
de 400 pessoas participaram do 1º
Concerto Natalino do município,
que reuniu vozes dos Coros de
Canarinhos das cidades de Pinto
Bandeira, Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Barão.
Pessoas do município e de
outras comunidades acompanharam a apresentação, que teve no
repertório as tradicionais músicas
natalinas, entre outras canções
que marcam a data. O grupo foi

Fotos: Felipe Machado

acompanhado pelo tenor Dirceu
Pastore, sob regência do Maestro
Celso Fortes.
Além das atividades musicais,
a chegada do Papai Noel descendo a torre da Igreja encantou os
presentes. Teve distribuição de
doces e balas para as crianças.
O prefeito Hadair Ferrari
destacou a importância de mobilizar a comunidade com o espírito
de Natal, em uma festividade de
encerramento do ano. A realização foi da Prefeitura Municipal de
Pinto Bandeira.

Mais de 400 pessoas lotaram frente da Igreja para assistir ao Concerto Natalino

Coros de Canarinhos fizeram o espetáculo

Papai Noel desce pela torre
da Igreja
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SOCIAL

Aniversariantes
Turno da Tarde
Escola Professor
José Pansera:
João Roberto
Tumelero, Miguel
Angelo Coghetto,
Willian Matheus
Butka Andrade,
Robson de Toni da
Silva e a professora
Luma Sganzerla
Mauri

Aniversiantes Turno da Noite - Ensino Médio: Alisson da Luz
Wasiak, Vanessa Pires Nascimento e Brenda da Luz de Almeida

ERRATA EDIÇÃO 38 - NOVEMBRO 2019

EXTRAVIO DE
TALÃO DE PRODUTOR
Dalvino De Toni, brasileiro, maior, solteiro, produtor
rural da Linha Brasil, interior de Pinto Bandeira, portador
do CPF 614.926.550-15 comunica que foi extraviado o Talão de Produtor série/nº P 089 66 57 91 e inscrição estadual 489 100 389 7, não sabendo informar seu paradeiro
e não se responsabiliza pela indevida utilização do mesmo.

Aniversariantes
Turno da Tarde:
Cleidiani Carboni,
Luana Ferrari,
Lucas Mauri
De Toni, Andrei
Pastorello, Willian
Manara Fagundes,
Tainá Maciel
Klagenberg,
Sabrina Pereira da
Silva, Danieli Aline
Mayer e Tiago
Belusso
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Buracos percorrem trechos da VRS 855 e
estrada está sem perspectiva de reparos
Com manutenção precária, trecho da estrada acumula buracos e preocupa motoristas. Segundo
a Prefeitura de Pinto Bandeira, conservação depende de contrato entre Daer e empresa responsável
Trafegar pelo trecho da VRS
855 tem sido um problema nos
últimos anos. A estrada que liga
Pinto Bandeira a Bento Gonçalves está aguardando há mais
de ano o recapeamento e não
há perspectiva que o serviço seja
feito. Inúmeros buracos tomam
conta da estrada, que piora a cada
dia e a cada chuva. A única certeza
da Prefeitura de Pinto Bandeira é
que a obra faz parte do Crema
Serra e que em algum momento
ela precisa ser concluída.
Como medida paliativa, o
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) enviou
20 sacos de um produto para tapar buracos, que devem ser utilizados quando a estrada se tornar
intransitável. Segundo Hadair

Ferrari, prefeito de Pinto Bandeira, o pedido inicial foi de 100
sacos, mas mesmo assim não resolveria o problema. “Isso dá para
fazer o fechamento de 10 buracos
grandes ou 20 buracos médios,
mas nossa estrada deve ter em
torno de dois mil buracos”, avalia.
Ferrari ainda disse que, no
dia 6 de dezembro, se reuniu com
o engenheiro Rogério Uberti, que
é o novo diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas
de Rodagem (Daer), o qual informou que as atividades encerraram
em outubro e o contrato não foi
renovado. “Isso nos deixou bastante tristes. Todas as estradas do
Rio Grande do Sul estão sem conservação porque a Encopav não
está mais fazendo”, afirma. Ferra-

ri aguarda a transição de governo
para ter posições mais concretas.
Uma possibilidade avaliada
pelo Prefeito foi fazer um convênio para a Prefeitura ter autorização para a operação tapa-buracos,
mas a burocracia inviabilizou o
acordo, já que poderia demorar
até 90 dias.
De acordo com informações
do Daer, no momento o Estado
está sem fornecimento de material asfáltico, o que impede o
prosseguimento das ações de
conservação. Em nota, o órgão
ainda informa que, com equipes
próprias, está realizando ações de
manutenção asfáltica nos pontos
mais críticos. Novas ações só serão programadas após a normalização do abastecimento.

Inúmeros buracos tomam
conta da VRS 855, que
pioram a cada dia e a
cada chuva
Fotos: Divulgação
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QUEM

QUER SER UM
SOMMELIER?
Gianni Tartari, bicampeão
brasileiro de Sommelierie

Uma profissão antiga, datada dos tempos medievais nos quais
os reis deveriam ter seus alimentos e bebidas provados antes do
consumo para evitar possíveis atentados por envenenamento. No
mundo moderno, o sommelier é o responsável por indicar os
vinhos e as bebidas mais adequadas a necessidade do comensal,
trazer o prazer, identificar oportunidades de apreciar o vinho na
melhor ocasião. Entretanto, nem sempre o público que estuda
e busca os cursos de vinhos é profissional do vinho. Muita vezes são apaixonados pelo vinho e que querem escolher melhor,
aprofundar-se em um hobby ou até mesmo some te comprar
melhor. Aprender sobre países, histórias, melhores produtores,
provar mais de 100 rótulos, ter certificado internacional e assistir
aulas dos mais experientes professores do mercado, como Gianni
Tartari, bicam- peão brasileiro de Sommelierie, são os maiores
atrativos do curso que desperta curiosidade nos mais variados
públicos. Pois quem quiser trabalhar com isso ou fazer do conhecimento um requisito para ter mais prazer ao beber e comer, a
Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) oferece o Curso
Profissional de Sommelier. Ao todo, já são oito turmas, sete formadas e uma em andamento .

Espaço para amantes do vinho
inaugura como Espumantes do
Sul em Pinto Bandeira
A partir da quarta-feira, 12
de dezembro, os amantes do vinho terão uma nova experiência
de consumo em um endereço no
centro de Pinto Bandeira: Espumantes do Sul abriu suas portas
para oferecer mais de 700 rótulos
na loja fixa e mais de mil rótulos
na loja virtual à disposição dos
clientes cada vez mais conhecedores do mundo da enologia e, por
isso mesmo, com gostos mais exi-

gentes e depurados.
As novidades, apresentadas à
imprensa e convidados na quartafeira, já está ao alcance dos consumidores. O negócio é comanda-

do pelos proprietários Tiago dos
Reis e Helena Comiotto e conta
com a colaboração da funcionária
Andreia Pavan.

Horários de atendimento:
Segunda, terça e quarta-feira: 13h30min às 18h
Quinta e sexta-feira: 9h às 12h / 13h30min às 18h
Sábado e Domingo: 15h às 19h
Informações: www.espumantesdosul.com.br / fone (54) 3468 0080
Rua Sete de Setembro, 250 - Centro - Pinto Bandeira
Foto: Marlove Perin

Outras informações:
E-mail: contato@absrs.com.br
Telefone: 54 99972-0130 (com Ana Paula)

Andreia Pavan atende no local

