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17 jovens disputam o título de
Rainha da Festa do Pêssego
Escolha da corte acontece no dia 30 de março, danda largada para a 5ª Festa do Pêssego, que acontece em 2020. Página 5
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Uma boa

fantasia
rende muitos
carnavais

Espumantes de Pinto Bandeira se
reunirão em festa da Vindima 2019
Página 2

Um belo sorriso é a melhor
maquiagem de uma mulher.

Feliz Dia da Mulher!

INÚMERAS SUÍTES
PARA VOCÊ APROVEITAR
AO MÁXIMO!

Av. Sete de Setembro, 484, Sala 101 - Centro
Pinto Bandeira (acima do posto Banrisul)
54 3468 0206 | 54 99946 4411 (WhatsApp)
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Prefeitura assina contrato
Estado cria grupo de trabalho para
para pavimentação asfáltica tratar da utilização do agrotóxico 2,4-D
Obra na Linha Palmeiro (Busa) será custeada
com recursos próprios
O prefeito de Pinto Bandeira,
Hadair Ferrari assinou na segunda-feira, 18 de fevereiro, a licitação para realização da pavimentação asfáltica na Linha Palmeiro
(Busa). A obra será realizada pela
empresa Concresul Engenharia,
vencedora da concorrência. A
pavimentação será de 880 metros

e o custo da obra, orçada em R$
584.278,95, será custeado com recurso próprio da Prefeitura.
O prefeito Hadair Ferrari ressaltou a importância desta obra:
“Asfalto significa mobilidade,
qualidade de vida e valorização
para a localidade”. As obras devem iniciar no mês de março.
Foto: Divulgação

O governo do Estado publicou no Diário Oficial desta terçafeira (26) o Decreto 54.514, que
institui o grupo de trabalho para
tratar das questões e promover
ações relativas à utilização do
agrotóxico 2,4-D no Rio Grande
do Sul. O grupo foi criado a partir
de pedido encaminhado pelo secretário da Agricultura, Pecuária
e Desenvolvimento Rural, Covatti
Filho, ao governador Eduardo
Leite.
O grupo de trabalho será
composto por representantes de

diferentes secretarias: da Agricultura, por intermédio da Divisão
de Insumos e Serviços Agropecuários (Disa) e Divisão de Inspeção
de Produtos de Origem Vegetal
(Dipov); do Meio Ambiente e Infraestrutura; e da Saúde.
Também serão convidados a
participar os ministérios Públicos
Estadual e Federal, Ministério da
Agricultura, Embrapa, Emater/
RS-Ascar, Farsul, Fetag/RS e Famurs. O grupo de trabalho pode
requerer a participação de outros
órgãos públicos e entidades civis

com conhecimento nas culturas
de citros, maçã, erva-mate, noz-pecã, oliva, uva e vinho, soja e
arroz.
O 2,4-D é um herbicida utilizado para controlar ervas daninhas no cultivo da soja. No fim
de 2018, seu uso inadequado fez
com que houvesse deriva do produto para outras áreas de cultivo,
causando prejuízo em 68 propriedades de 19 municípios gaúchos,
em culturas como uvas, oliveiras,
maçã, milho, azevém e até campo
nativo.
Foto: Divulgação

Assinatura do contrato para pavimentação da Linha Palmeiro

Herbicida é usado para controlar ervas daninhas no cultivo de soja

Vaca dá à luz a
dois bezerros
Uma vaca deu à luz a um casal de bezerros na Linha Clementina, interior de Pinto Bandeira.
O caso surpreendeu o criador dos
animais, que afirmou nunca ter
visto uma situação dessas. O produtor rural Dalvino De Toni foi
surpreendido pela manhã, quando o animal pariu os dois filhotes.
Foto: Divulgação

De Toni com os dois filhotes
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Departamento Jurídico: a importância e o
papel de cada setor na Cooperativa Aurora
O mundo dos negócios torna-se cada vez mais complexo
com atualizações na legislação,
fusões e aquisições, crescente
número de processos judiciais,
entre outros desafios pelos quais
passam diariamente as empresas. Tendo vista este cenário, o
Departamento Jurídico torna-se
essencial e estratégico dentro das
corporações. E na Cooperativa
Vinícola Aurora não poderia ser
diferente.
A Cooperativa possui um
departamento jurídico interno
formado por dois advogados,
Rodrigo Da Silva e Daniela
Mariano e também outros escritórios jurídicos que prestam
assessoria e este departamento.
“Somos encarregados pela gestão
do Departamento Jurídico, todos
os contratos passam pelo nosso

setor. Fizemos a gestão dos documentos. Também analisamos
a viabilidade e repassamos ao departamento responsável. Damos
um suporte ao associado e esclarecemos dúvidas. Trabalhamos
com a elaboração e análise dos
mais variados tipos de contratos”,
explica Rodrigo.
“Temos um desafio diário,
um aprendizado. Além disso, o
Jurídico é uma área que necessita de integração constante com
todas as demais, principalmente
financeiro e contabilidade e, por
isso, a presença do Departamento Jurídico aumenta a interação
com essas áreas”, diz Rodrigo.
Com um mercado cada vez
mais competitivo, os departamentos jurídicos das empresas
precisam desempenhar suas tarefas de maneira integrada com a

gestão das empresas, para apoiar
os negócios. Por isso, devem
cuidar de uma série de questões
que podem parecer alheias à área
jurídica, mas que, na realidade,
possui muita ligação.
Por fim, é fundamental que
o advogado atuante dentro de
uma empresa tenha noções de
gestão, além de conhecer profundamente o core business da
empresa e passem a estar ainda
mais habilitados a contribuir com
o negócio e realizar um trabalho
colaborativo, como deve ser.
Ao contrário do que acontecia há algum tempo atrás, quando
o jurídico só tratava de questões
estritamente jurídicas, o grande
diferencial, hoje, está justamente
na capacidade dos profissionais
entenderem a empresa, suas necessidades e objetivos.

Foto: Marlove Perin

Advogados Rodrigo Da Silva e Daniela Mariano
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Masterclass sobre
Embrapa lança edital
drinques para o verão para “suquificador”
O verão está a pleno vapor. E
nada melhor do que uma bebida
refrescante para saborear e aproveitar o melhor da estação mais
quente do ano ao lado dos amigos e da família. Pensando nisso,
a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) promove uma
masterclass sobre drinks para o
verão. A atividade acontece no dia
13 de março, a partir das 19h, no

Bem Vino Espaço Gourmet, em
Bento Gonçalves.
No evento, o participante
será apresentado aos princípios
da coquetelaria e terá a oportunidade de elaborar cinco drinques
com vinhos e espumantes, tudo
sob a orientação do sommelier
Júlio César Kunz. Inscrições e outras informações: contato@absrs.
com.br e www.absrs.com.br

Antiga estação de esqui
de Garibaldi terá hotel
inspirado no espumante
A Serra Gaúcha terá, em
breve, um hotel inspirado em
espumantes. O Dall’Onder Ski
será inaugurado em março. O
Diretor-superintendente, Tarcísio
Michelon, detalhou os planos de
ampliar a Rede Dall´Onder Hotéis com um aporte de R$ 195 milhões, sendo que R$ 45 milhões
são para a operação de Garibaldi.

O Dall’Onder Ski fica na antiga estação de esqui de Garibaldi,
inaugurada em 1970 e fechada em
2001. O hotel tem mais de 6 mil
metros quadrados de área construída. Serão cinco pavimentos
com 125 apartamentos. Além disso, terá um centro de eventos para
200 pessoas. Serão gerados 45
empregos e a seleção já começou.

Produzir suco de uva integral em pequenos volumes, sem agregação de água, é a proposta do Suquificador Integral. Desenvolvido pela
Embrapa e a HBSR Refrigeradores Líquidos, o equipamento foi patenteado e agora está em processo seletivo para empresas interessadas na
sua fabricação e comercialização. A entrega de documentação para o
processo deverá ser até às 16h do dia 20 de março de 2019, na sede da
Embrapa Uva e Vinho (Rua Livramento, 515, Bairro Conceição – Bento Gonçalves/RS). O contrato a ser assinado com a empresa selecionada
terá a vigência de cinco anos, com possibilidade de prorrogação.
Poderão participar do processo seletivo empresas com experiência
comprovada no setor de fabricação de equipamentos em aço inoxidável
para indústria alimentícia e de bebidas em geral, legalmente constituídas, que atendam aos requisitos do processo, como documentações de
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, conforme detalhado no edital.
Após o recebimento da documentação, a Comissão Julgadora fará
a análise dos documentos apresentados e realizará a classificação de
pontuação conforme os critérios estipulados no edital, sendo a empresa
vencedora aquela que obtiver o maior somatório de pontos. As demais
empresas classificadas irão compor um cadastro reserva, que poderão
ser convocadas caso a contratação do primeiro colocado não se concretize. O resultado do procedimento de verificação de habilitação e
classificação dos participantes será divulgado no endereço eletrônico:
https://www. embrapa.br/produtos-e-mercado/editais
O edital com a oferta pública está disponível na página da Embrapa, no endereço https://www.embrapa.br/documents/1355719/0/
Processo+de+oferta+04-2019+final+suquificador/3d6181dc-c0a3-4c01ffee-12e3d5c86e38.

PRF
alerta sobre
golpes com
máquinas
agrícolas
A Polícia Rodoviária
Federal recuperou máquinas agrícolas que foram
produto de golpe do falso
depósito como pagamento.
Interferiu em outros casos
e tem informação, das vítimas e transportadores, de
inúmeras outras tentativas
de golpes envolvendo máquinas agrícolas na Serra
Gaúcha. O alerta é para o
aumento da prática do golpe na região.
Portanto, a PRF sugere que os proprietários
transportem e entreguem
máquinas apenas após a
devida confirmação do depósito na conta informada
para o pagamento.
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Fotos: Divulgação

17 candidatas concorrem
ao título de Rainha da
V Festa do Pêssego
Encerrou o prazo de inscrições para o concurso de Rainha e Princesas
da V Festa do Pêssego, em Pinto Bandeira. Ao todo, 17 jovens vão em
busca do título. A escolha será no sábado, 30 de março, às 19h30min, no
Ginásio de Esportes do Clube Rosário. Confira o perfil das candidatas:

Aline De Toni
Filiação: Alípio De Toni e Salete
Regina Tumelero De Toni
Idade: 29 anos

Ania De Toni Longo
Filiação: Gilberto Longo e
Ivete Maria De Toni Longo
Idade: 21 anos

Daniela Kunzler Chesini
Filiação: Nilva Kunzler e Luis
Aurélio Chesini (falecido)
Idade: 20 anos

Fernanda Manara
Filiação: Danilo Manara e
Vilma Biazus Manara
Idade: 22 anos

Francine Foresti
Filiação: Vanius Foresti e
Lenir Fátima Mucelin Foresti
Idade: 21 anos

Jenifer Leopoldina Tumelero
Filiação: Roberto Tumelero e
Mariângela Leopoldina
Idade: 23 anos

Julia Roberta Bono
Filiação: Jaqueline Betânia
Pavan Bono e Roberto Bono
Idade: 19 anos

Karla Fabricio
Filiação: Reduvino Fabricio e
Irene Páscoa P. Fabricio
Idade: 21 anos

Marlene Aimi
Filiação: Avelino Aimi e Ilse
Neitzke Aimi
Idade: 26 anos

Michele Tonin Pegoraro
Filiação: Eligiane Tonin
Pegoraro e Ari Pegoraro
Idade: 23 anos

Roberta Rubbo
Filiação: Genilde Pedron
Rubbo e Valcir Rubbo
Idade: 26 anos

Rubiane Da Campo Rubbo
Filiação: Luciane Da Campo
Rubbo e Roberto Rubbo
Idade: 22 anos

Sheila Joviana Comparin
Filiação: Antônio Comparin e
Luiza Donati Comparin
Idade: 19 anos

Sidiane Caron
Filiação: Sidinei Caron e
Eliane Zambiasi Caron
Idade: 22 anos

Stéfany Belolli
Filiação: Moacir Belolli e
Tania Ivone Belolli
Idade: 18 anos

Tainara Karina Macari da Luz
Filiação: Ademir da Luz e
Beatriz Macari
Idade: 20 anos

Tatiane Pitton
Filiação: Giseli Merelise
Gobbato Pitton e Egidio Pitton
Idade: 18 anos
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Fotos: Divulgação

Almanaque Rural

Salmão em crosta de gergelim
ao molho de maracujá
Receita elaborada e criada pela docente
Franciane Badalotti, professora e chef do
Senac Bento Gonçalves.

RENDIMENTO: 5 PORÇÕES

Gostou dessa dica? Então confira nossa
programação de verão.

INGREDIENTES

MODO DE FAZER

1 kg de filé de salmão
sem pele
200 g de gergelim
branco cru
100 g de gergelim preto cru
Óleo
Sal e pimenta a gosto

Cortar o salmão em postas (pedaços) de 200 gramas,
temperar com sal e pimenta. Misturar o gergelim branco
e preto, passar um dos lados do salmão no gergelim (de
preferência o lado da pele). Aquecer uma frigideira com
um pouco de óleo para grelhar o salmão. Primeiro o lado
do salmão com a crosta de gergelim, quando estiver
dourado vire para grelhar o outro lado. Distribua as postas de salmão em um recipiente, com a crosta para cima.
Despeje o molho por cima ou sirva separadamente.

TEMPO DE PREPARO: 1 HORA

MOLHO DE
MARACUJÁ

MODO DE FAZER

1 maracujá
1 xícara de suco concentrado de maracujá
1 xícara de água
1 xícara de açúcar

Retirar a polpa do maracujá com as sementes e colocar
em uma panela. Acrescentar os demais ingredientes e
deixar ferver até engrossar.
Pode ter como acompanhamento: arroz branco, legumes
na manteiga, purê de mandioquinha ou batatas soutés.

Chá de folha de
goiaba e pitanga
reduz em 45%
cicatrização
de feridas
Uma pesquisa realizada em
Valinhos (SP) apontou que o uso
do chá de folhas de goiaba e pitanga reduz em 45% o tempo de
cicatrização de feridas. O produto fitoterápico é aplicado há um
ano em pacientes atentidos pelo
Serviço Especializado em Lesões
Vasculares (Selven), do Sistema
Único de Saúde (SUS), o período
de tratamento caiu de 90 para 50
dias, em média.
As folhagens de goiaba são
misturadas as de pitanga no preparo de um chá, que tem ação antimicrobiana e cicatrizante.
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Descubra conquista o título
do Torneio Della Pinta 2019
Equipe venceu o Borussia na final por 1 a 0
A equipe Descubra conquistou a 29ª edição do
Torneio Della Pinta, que chegou ao final no domingo, 11 de fevereiro, no Estádio Pompéia.
Chegaram para os jogos finais 24 equipes e,
de forma eliminatória, as equipes do Borussia e
do Descubra fizeram a grande final do Torneio. O

Descubra garantiu o título após derrotar o Borussia
pelo placar de 1 a 0. O campeão, além do troféu,
levou o prêmio de R$ 2.500,00.
O Descubra havia vencido o torneio de Santa
Tereza em 2017 e o Borussia havia conquistado a
competição em 2018.

INÍCIO DO
ANO LETIVO E
PRÁTICA DE
EXERCÍCIOS
FÍSICOS

Suelen Spadari,
Educadora Física

Foto: Divulgação

Acabaram as férias, hora de voltar à ativa com
o início das aulas. As crianças vão à escola dispostas
a correr e a brincar com os novos colegas. Por isso,
os pais devem incentivar seus filhos a movimentar-se
e, além disso, auxiliar disponibilizando a eles um tênis
confortável em sua numeração, roupas adequadas
para a prática de exercícios físicos, mandar uma toalha e uma garrafa de água para suprir a necessidade de hidratação nesses dias quentes de verão.
Já na escola, uma dica aos professores: nos primeiros dias de aula, façam uma especulação pesquisando com as crianças quais as brincadeiras e atividades que mais gostam de realizar. A partir disso, os
alunos irão expor com entusiasmo suas preferências.
Assim, com o incentivo dos pais e as novas propostas dos professores, os educandos só irão evoluir.
Descubra levanta a taça pela primeira vez

Canicross é destaque na 6ª
edição da Maratona do Vinho
Mais de mil atletas participaram, domingo, dia 10, no Vale
dos Vinhedos, da tradicional prova Maratona do Vinho. O destaque ficou por conta do esporte
Canicross que, representado por
duas equipes da Cusco Canicross,
conquistou o pódio na categoria
Quarteto Misto.
A Maratona do Vinho é uma
grande festa do enoturismo aliando o vinho, o turismo, a cultura, a
gastronomia e o esporte.
Segundo o diretor da equipe
Cusco, Maurício Pinzkoski, o objetivo foi a promoção do esporte
canicross já que a corrida com cachorro é um esporte novo e vem
crescendo muito. “Queremos
mostrar que nosso esporte é sério,
tem regras e principalmente que
cuidamos dos nossos parceiros
de corridas”, pontuou. A Cusco
levou duas equipes, um quarteto
misto composto pela bi-campeã
gaúcha a bento-gonçalvense Letícia Casonato e Pipoca, os campeões da Copa Gaúcha de Canicross

2018 Cristiano Silveira e Cacau e tiram em um trajeto rural, inserios também campeões Vitor Sa- do entre vales, parreirais, vinícolas
lazar e Jowjow. Pinzkoski que e belas paisagens.
Ao término do trajeto, todos
também ensina o esporte, levou
um octeto misto composto por participantes receberam medalha
suas alunas e integrantes convida- alusiva ao evento. Os cincos pridos: Berenice e Jujuba, Lindiane meiros colocados de cada categoe Kim, Renato e Eros, Raquel e ria troféu e uma porcentagem do
Snoopy, Daniela e Mel, Maristela seu peso corporal em vinho.
e Luci
Foto: Divulgação
A Maratona
do Vinho é uma
prova comemorativa
dividida
em individual (42
km), revezamento
(44 km), meia maratona (21 km) e
pequeno percurso
(5 km). Durante
as paradas para
revezamento - os
‘Vino Stop’, os
participantes degustaram
uvas,
suco, vinho, pão,
queijo e salame.
Os atletas compe- Equipe do Canicross

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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Presidente Bolsonaro recebe
representantes da Vinícola Aurora
Depois da comitiva da Festa
da Uva, que esteve em Brasília em
janeiro, na segunda-feira (25) foi a
vez de representantes da Cooperativa Vinícola Aurora serem recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O
objetivo foi convidar o presidente para a inauguração, em 1º de
maio, da nova planta fabril da cooperativa, que está se transferindo
do centro de Bento Gonçalves
para o Vale dos Vinhedos.
Estiveram no Planalto para
convidar Bolsonaro o presidente
da vinícola, Itacir Pozza; o vice
-presidente Sérgio Moret; o secretário Uilson de Carvalho; e o diretor-geral Hermínio Ficagna. Eles
estava acompanhados do prefeito
de Bento Gonçalves, Guilherme
Pasin (PP); do comandante do 6º
BCom (6º Batalhão de Comunicações de Bento Gonçalves), coronel Nelson Marinho de Bastos

Júnior; e do ex-deputado federal
Mauro Pereira (MDB), que agendou a audiência.
Mauro presenteou Bolsonaro
com uma cesta cheia de uvas de
mesa, colhidas na propriedade do
produtor Jair Fernando Freiberger, de Alto Feliz. O presidente
exibe na foto, orgulhoso, um cacho de uva.
A funcionária Michele
A visita da comitiva de Bento Gonçalves ao presidente Jair
Bolsonaro teve um componente
sentimental. A primeira-dama Michele foi funcionária da Vinícola
Aurora no escritório de Brasília.
Os representantes da cooperativa
levaram a Bolsonaro uma espécie
de postal com o fichário de Michele na empresa. Ela trabalhou
um ano na Vinícola Aurora de
2005 a 2006 na área administrativa.

Foto: Marcos Corrêa/PR / Divulgação

Presidente Bolsonaro recebeu comitiva da Vinícola Aurora
Foto: Adnilton Farias/VPR / Divulgação

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, recebeu
representantes do setor vitivinícola, em Caxias do Sul, que
apresentaram demandas do setor

Mudas de

caqui e videiras
Délcio E. Postay
51 3445 1103 | 51 99698 6101
54 99658 2940
viveiropostay@gmail.com
Estrada Morro das Batatas, 1230 - Alto Feliz/RS

Mourão recebe
demandas do
setor vitivinícola
Uma comitiva do setor vitivinícola brasileiro, composta por
produtores e dirigentes de entidades, se reuniu na tarde da sextafeira (22) com o vice-presidente
da República, Hamilton Mourão.
O encontro ocorreu em Caxias
do Sul, após a solenidade de abertura da Festa Nacional da Uva.
Além de apresentar um panorama setorial, o grupo se manifestou favorável à reforma tributária,
defendendo que o vinho seja considerado parte da dieta alimentar
para fins de enquadramento em
alíquotas menores. Foi solicitada
a criação de um crédito presumido de 100% do valor do Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) gerado. A ideia é que o benefício possa auxiliar na redução
do preço de venda dos produtos
vitivinícolas brasileiros, na remuneração adequada da atividade e
que, também, possa ser investido, por exemplo, no aumento de
produção, em estratégias de promoção e divulgação setorial e na
modernização das empresas.
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ANOS
2017-2018

Foto: Lactato

MUNICÍPIO EM AÇÃO
A Prefeitura de Pinto Bandeira, durante os anos de 2017 e 2018, realizou diversas ações, como o asfaltamento das
principais vias de acesso, alargamento e manutenção de estradas, aquisição de novas máquinas e veículos, incentivo
aos produtores rurais por meio de subsídios e o cuidado com a Saúde e Educação, além de projetar o Município no
cenário turístico, buscando sempre melhorar a qualidade de vida seu povo.

ASFALTO PARA
AS COMUNIDADES
Apesar de redução dos repasses pelo Estado, do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços
(ICMS), a Administração Municipal equilibrou as
contas públicas e conseguiu realizar diversas obras
de pavimentação, com recursos próprios. Entre elas,
as estradas da Linha Brasil, da Linha Jansen e a da
Linha Silva Pinto Sul.

LINHA BRASIL

PROLONGAMENTO
DAS RUAS DUQUE
DE CAXIAS E PADRE
LUIZ SEGALE

Primeira etapa: 2,4km | Investimento total: R$ 1,064 milhão
Investimento do Município: R$ 819.227,74
Emenda Parlamentar R$ 244.772,26
Doação Fundação Proamb: R$ 200.000,00
Foto: Felipe Machado

Investimento Parlamentar:
R$ 221.711,87

LINHA JANSEN
Extensão: 1.014m
Investimento do Município
R$ 571.155,20

LINHA PALMEIRO (BUSA)
ESTRADA LINHA SILVA PINTO SUL (40)
Extensão primeira etapa: 1.200m
Investimento do Município: R$ 751.406,45
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Homologada licitação para pavimentação
asfáltica na Linha Palmeiro (Busa)
Extensão: 880m
Investimento do Município: R$ 584.278,95
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CUIDANDO DAS
ESTRADAS DO INTERIOR

LINHA SILVA PINTO

ALARGAMENTO E
ABERTURA DE ESTRADAS

Troca de tubos e continuação das obras

LINHA ANUNCIATA

MELHORIA NAS ESTRADAS

Obra pronta para receber a pavimentação asfáltica

CAMINHO DAS ROSAS
16 mil mudas plantadas em 2017

TUBULAÇÃO

Tubulação no interior

Parceria Município/Corsan viabiliza troca
de tubulação na Rua Sete de Setembro
Foto: Divulgação

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/CAMINHÃO

l

Retroescavadeira: R$ 232.500.00

Investimento Município: R$ 86.250,00
Emenda Parlamentar R$ R$ 146.250,00
l Escavadeira hidráulica
R$ 429.000,00

Investimento Município: R$ 282.750,00,
Emenda Parlamentar: R$ 146.250,00)
l

Caminhão Mercedes Benz

Investimento Município: R$ 253.500.00
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AÇÕES DE
PREVENÇÃO E
ORIENTAÇÃO
Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia
Internacional da Mulher, Dezembro Vermelho,
Grupo de Gestantes, Programa de Saúde na
Escola, Saúde Bucal nas Escolas, Grupo Hiper
Dia e Campanha de Vacinação.

INVESTIMENTOS
EM SAÚDE 2018

R$ 2.582.388,03

20,14%

do orçamento
municipal

NOVEMBRO AZUL

MAIS DE

15 MIL

exames e
consultas
especializadas

OUTUBRO ROSA
GRUPO HIPERDIA

MAIS DE

10 MIL

O Grupo de Diabéticos e Hipertensos é uma parceria
com o Grupo da Terceira Idade, onde são promovidas
ações de prevenção de doenças.

consultas médicas
com clínico geral na
Unidade Básica de
Saúde

MAIS DE

400

visitas domiciliares
através da Estratégia
de Saúde da Família
(médicos e enfermeiros)

CAMPANHA

NOVA
UNIDADE
BÁSICA DE
SAÚDE
Foi realizada mais uma
etapa da nova Unidade
Básica de Saúde de Pinto
Bandeira, tendo sido entregue a estrutura de concreto, com investimento
próprio de R$ 448.699,12.

Alunos participaram da campanha de controle do
Aedes Aegypti

FARMÁCIA MUNICIPAL
R$ 72.537,39

NOVA FROTA

investidos na compra de medicamentos

2 SPIN LTZ

R$ 77.000,00 cada
Investimento Município: R$ 154.000,00

SAVEIRO
Investimento Município: R$ 71.900,00
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INVESTIMENTOS
EM EDUCAÇÃO 2018

R$ 3.661.607,13

28,56%

do orçamento
municipal

R$ 13.534,84
POR ALUNO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

NOVA CRECHE

Construção da Nova Creche prevista
para iniciar em maio de 2019

Entre os primeiros 20 municípios
que mais investem em Educação,
Pinto Bandeira está em 17º lugar

155 ALUNOS
EMEI de Pinto Bandeira - 42 alunos (0 a 4 anos)
EMEF Barão de Mauá - 57 alunos (até o 5º ano)
EMEF Emílio Meyer - 56 alunos (até o 5º ano)

CONCURSO DE DESENHO
Alunos participaram de concurso para criação da
Agenda Escolar 2019

meio ambiente
Alunos participaram da Semana do Meio Ambiente

CONTRATURNO ESCOLAR
Atividades como Ginástica Artística, Futsal e Canto
Coral são oferecidas no contraturno escolar

JOVENS CONSCIENTES
Formatura de alunos do Programa Educacional
Resistência às Drogas e à Violência (Proerd)
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HORAS/MÁQUINA
Programa horas/máquina
atende áreas rurais
l 5.496 horas
l 4.637 terceirizadas
l 859 próprias

Agricultura

CAPITAL DO PÊSSEGO
Pinto Bandeira está em busca do título de Capital
Brasileira do Pêssego de Mesa, fruta que, junto com
a uva, é amplamente cultivada na região.

DIA DE CAMPO
Encontro reúne produtores rurais

ALEVINOS

Encontro Regional de Mulheres Rurais
Aproximadamente 450 mulheres dos municípios de Pinto Bandeira, Bento
Gonçalves, Santa Tereza e Monte Belo do Sul participaram do evento

APLICAÇÃO DE BTI
para combater a proliferação
do mosquito Borrachudo

75 LITROS
11 COMUNIDADES
ENVOLVIDAS
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Aproximadamente19 mil alevinos são entregues aos produtores

Emater
Pinto Bandeira
Atividades de Assistência
450 famílias
l Crédito Rural:
R$ 3.780.220,80
distribuídos em 63
projetos elaborados
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MAPA DO TURISMO
32 municípios sobem de categoria no Mapa do
Turismo, dentre estes, Pinto Bandeira. Em setembro de 2018, Ivane Fávero, consultora em
Turismo, apresentou o Plano de Desenvolvimento de Turismo 2018/2022.

FESTA DO PÊSSEGO
17 candidatas concorrem para escolha da
Rainha e Princesas da Festa do Pêssego, que
ocorre no dia 30 de março, no Ginásio do Clube Rosário, a partir das 19h30min. A Festa do
Pêssego vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de
janeiro de 2020.

Foto: Fabiana Gonçalves/Escrivinhos

Pinto Bandeira tem destaque internacional quando o assunto é vinho, especialmente espumantes de qualidade e enoturismo. O Município será o primeiro da
América a conferir Denominação de Origem (D.O.) a espumantes. A certificação
abrangerá espumantes produzidos pelo método tradicional (champenoise) com
pelo menos 18 meses de maturação, a partir das variedades: Chardonnay, Pinot
Noir e Riesling Itálico, todas cultivadas em espaldeira/plantio vertical.

CONCERTO NATALINO
Cerca de 400 pessoas participaram do 1º Concerto Natalino de Pinto Bandeira que
reuniu vozes dos Coros Canarinhos das cidades de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Garibaldi, Farroupilha e Barão.
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COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO
O evento em comemoração à Semana do Município reuniu mais de 1.500
pessoas, tendo diversas atrações, dentre elas o tradicional Pinto Stock.
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CAMPO MUNICIPAL
Inauguração do Campo Municipal, na
Comunidade Anunciata

7º CAMPEONATO DE FUTSAL
Mais de 10 mil pessoas prestigiaram os jogos do
7º Campeonato de Futsal

RÚSTICA E CAMINHADA
No aniversário do município, mais de 200 inscritos de Pinto Bandeira e
cidades vizinhas

BRÍSCOLA

VISITA ÀS COMUNIDADES
Com objetivo de ouvir toda a comunidade, atender e buscar soluções para dúvidas e
possíveis problemas, a Visita às Comunidades terá início no dia 18 de março.

Locais e datas
18 de março 19h30min
19 de março 19h30min
20 de março 19h30min
				

21 de março 19h30min
25 de março 19h30min
				

O primeiro Torneio de Bríscola de Pinto Bandeira
envolveu 28 duplas

Comunidade Burati: Salão da Comunidade
Comunidade Silva Pinto Norte (Brespas): Salão da Comunidade
Sede e Arredores (Linha Liberdade, Linha Jacinto Norte, Linha
Anunciata, Linha Jacinto Sul): Salão Paroquial

EXPEDIENTE
Gazeta News RS - Gazeta de Pinto Bandeira

Comunidade São José (Busa): Salão da Comunidade

Prefeitura Municipal de Pinto Bandeira

Comunidades São Pedro, Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa
Senhora do Carmo: Salão da Comunidade da Capela São Pedro

Edição: Marlove Perin MTB 0017304RS

26 de março 19h30min
27 de março 19h30min

Comunidade São Gabriel - Linha 40: Ginásio da Comunidade

28 de março 19h30min

Comunidade Santa Cruz: Salão da Comunidade

Diagramação: Vania M. Basso
Fotos: Marlove Perin, Felipe Machado, Acervo
Prefeitura de Pinto Bandeira

Comunidade São Marcos, 5ª Secção, Linha Clementina: Salão
				da Comunidade
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