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Festa do Pêssego será em 2020
A Festa volta a ocorrer e está prevista para 11 e 12 de janeiro do próximo ano. Várias autoridades participaram do
pré-lançamento das festividades da Escolha da Rainha e Princesas da 3ª Festa do Pêssego. Página 5
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Vinícola Don Giovanni inicia safra
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Prefeito leva ao Governador pedido de
operação de emergência na VRS-855

COM OS
OLHOS FIXOS

EM JESUS
(Hb. 12,2)

Estamos iniciando mais
um ano civil e este já é o
de 2019. Assim sendo, venho convocar a todos para
que juntos, em um grande mutirão, tenhamos fé,
alegria, paz e justiça neste
Novo Ano.
Jesus nos alertou que
aqui na terra haveria momentos difíceis, e no meio
do mundo teríamos aflição
(Jo 16, 33), mas que em
meio a todas as dificuldades que enfrentaríamos, Ele
estaria conosco em todos
os momentos (Mt 28, 20).
A grande proposta
para o ano de 2019 é vencermos todas as tribulações e termos os “NOS-SOS
OLHOS FIXOS EM JESUS” (Hb
12,2).
Em determinado momento da História da Salvação, um jovem chamado
Davi tinha um grande problema, tinha um gigante
afrontando seu povo (1Sm
17, 1-55). Mesmo Davi sendo pequeno e vendo o gigante, ele não teve medo,
pois estava com os “olhos
fixos em Deus”.
No Novo Testamento,
temos a história de Pedro
que quer caminhar sobre as

Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor, Santuário
Nossa Senhora do Rosário
de Pompeia - 1º Santuário
Mariano do Rio Grande do Sul

águas (Mt 14, 30), enquanto Pedro estava de “olhos
fixos em Jesus”, ele andava
sobre as águas, mas quando retirou seu olhar Dele,
começou a afundar.
Inúmeros são os testemunhos para termos que fixar nosso “olhar” em Jesus,
pois olhando para Ele constatamos que “Por maior
que seja o nosso problema,
bem maior é o tamanho do
meu Deus”.
“Olhai para mim e sereis
salvos, todos os confins da
terra, pois eu Sou Deus e
não há outro”. (Is. 45,2).
Neste Novo Ano, não
tiremos os nossos olhos de
Jesus, assim nossa vida será
santificada e nossos problemas solucionados plenamente, com fé, trabalho,
perseverança e alegria.
“Aos pés de Jesus Crucificado se aprende a ciência dos Santos” (São Paulo
da Cruz).
Olhando para Ele, em
nosso Santuário, tenhamos
certeza que o seu amor deverá transbordar em nossas
vidas.
Feliz e Santo Ano
de 2019!

O Prefeito de Pinto Bandeira, Hadair Ferrari, acompanhado
da Primeira-Dama Sandra Foresti, estiveram cumprindo agenda
com o Governador, Eduardo Leite, na terça-feira, dia 22. Na pauta,

a entrega de um ofício solicitando
operação de emergência na VRS855, estrada que liga Pinto Bandeira a Bento Gonçalves, que se
encontra em péssimo estado. Na
oportunidade entregaram ao Go-

vernador uma bandeja de pêssegos, fruta que leva o município a
ser considerado maior produtor
de mesa do Brasil.
O Governador afirmou que
irá dar total atenção ao pedido.
Foto: Divulgação

Prefeito Hadair Ferrari e a Primeira-Dama, Sandra Foresti, entregam uma bandeja de pêssegos ao
Governador Eduardo Leite

Visita ao Secretário de Logística e Transportes
Na tarde da terça-feira, 22, o Prefeito
Hadair Ferrari e o Vice-Prefeito Daniel
Marini Pavan estiveram em Porto Alegre
conversando com o Secretário de Logística e Transportes do Rio Grande Do Sul,
Juvir Costella.
Na ocasião, o Prefeito fez a entrega
de um ofício solicitando a realização de
Operação de Emergência “Tapa Buracos”
na Rodovia VRS 855 de forma imediata,
diante das condições precárias em que a
via se encontra. Além disso, foi requerida,
novamente, ao governo estadual, a recuperação da Rodovia VRS 855, por meio de
recapeamento de toda a extensão.
O secretário Juvir Costella informou
que somente a partir de fevereiro o gabinete receberá verba para poder, então,
efetuar a obra.

Expediente
Editora: Marlove Perin
Diagramação: Vania M. Basso
Jornalista Responsável: Marlove Perin
MTB Nº 0017304/RS

Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos
autores e não representam,
necessariamente, o ponto de
vista da Gazeta News RS Pinto Bandeira.

Foto: Divulgação

Vice-Prefeito Daniel Pavan, Secretário de Logística e
Transportes do RS, Juvir Costella, e o Prefeito Hadair
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Missão cumprida: aumento de 1 milhão
de caixas em 2018 na Cooperativa Aurora
A produção em 2018 da Cooperativa Vinícola Aurora cresceu
para 1 milhão de caixas de vinho,
500 carretas carregadas a mais em
relação ao ano de 2017. Com isso,
a meta estabelecida para o Setor
da Cooperativa foi atingida, 10%
de crescimento no ano. A afirmação é do Gerente de Expedição,
Ademir Trevisan, que há 32 anos
atua na Cooperativa.
“É importante ressaltar que,
além do resultado de crescimento
do último ano ter sido superior ao
ano de 2017, produzimos com o
mesmo número de funcionários
no setor de Expedição. Somos 54
colaboradores divididos em três
turnos, manhã, tarde e noite” explica Ademir.
“A atividade da Expedição é
receber uma programação semanal onde são produzidas, no mínimo, 60 mil caixas por semana.
Chamamos isso de sistema operacional e, em torno desta programação, nós também acumulamos

a expedição e o carregamento em
si”, complementa.
Ademir afirma que o trabalho dele como gestor é um desafio diário. “Todo dia eu entro na
vinícola como se fosse o meu primeiro dia de trabalho e procuro
repassar isso para os meus colegas, para não entrarmos em uma
zona de conforto. É importante

estarmos motivados e em busca
de desafios diários”, diz.
A Aurora vê como prioridade absoluta investimentos feitos
em segurança do trabalho, com
programa de treinamentos e palestras, e no setor de Expedição
pode-se destacar o treinamento
em gestão, um canal de comunicação entre os colaborares.

A Vinícola tem capacidade
para estocar 500 mil caixas de
produtos na matriz e mais 500 mil
caixas na Unidade 2. E deu um
passo importante rumo ao futuro
com a construção da nova unidade industrial no Vale dos Vinhedos, expandindo sua linha fabril
e, consequentemente, aumento

de capacidade produtiva.
O novo prédio deverá estar concluído e em operação até
maio de 2019 e será responsável
pela elaboração e envase de suco
de uvas. Para se ter uma ideia da
importância, os sucos representam hoje 60% de toda a produção
da Aurora.
Fotos: Marlove Perin

Equipe do setor de Expedição da Cooperativa Aurora

Equipe da Filial 02
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RESUMO ATIVIDADES 2018
PROJETOS DE LEI DE ORIGEM DO EXECUTIVO - 64
INDICAÇÕES
INDICAÇÃO N° 01/2018
Ementa: Solicita ao Executivo, a
retirada ou adequação do quebra-molas localizado no trecho
de pavimentação asfáltica da
Rua Padre Dâmaso Trani.
INDICAÇÃO N° 02/2018
Ementa: Solicita ao Executivo a
alteração legislativo do artigo 3°
da lei n° 200/2017.
INDICAÇÃO N° 03/2018
Ementa: Solicita ao Executivo,
através da secretária municipal
competente, que seja criado o
Conselho Municipal do Idoso
(COMUI).
INDICAÇÃO N° 04/2018
Ementa: Solicita ao Executivo,
que seja realizada a pavimentação com paralelepípedos no
trecho que liga o cruzamento

da linha 32 em direção a Vinícola
Cave Geisse.
INDICAÇÃO N° 05/2018
Ementa: Solicita ampliação da faixa de estacionamento com meio
fio amarelo para transporte escolar nos horários já determinados
na rua Sete de Setembro, Centro,
Pinto Bandeira - rs. nas proximidades da Escola Estadual José Pansera.
INDICAÇÃO N° 06/2018
Ementa: Solicita Providências
quanto a destinação do lixo produzido pelo Executivo (Secretaria
Municipal da Saúde).
INDICAÇÃO N° 07/2018
Ementa: Solicito ao Executivo,
através da Secretaria Municipal
competente, que viabilize a instalação de um redutor de velocidade
(quebra molas), na rua Sete de setembro próximo ao nº 849, Bairro
Centro.

INDICAÇÃO N° 08/2018
Ementa: Solicita ao Executivo,
através da Secretaria Municipal de
Obras o alargamento da estrada
de ligação ao município de Nova
Roma do Sul, qual tem sua saída na
conhecida “Ponte de Ferro”.
INDICAÇÃO N° 09/2018
Ementa: Solicito ao Executivo,
através da Secretaria Municipal
competente, a implantação do
Programa “Farmácia Solidária”.
INDICAÇÃO N° 11/2018
Ementa: Solicita ao Executivo a
restauração da pavimentação asfáltica do trecho denominado rua
emancipação.
INDICAÇÃO N° 12/2018
Ementa: Solicito ao Executivo,
através da Secretaria Municipal
Competente, a adequada iluminação do parque infantil na Praça
Matriz.

INDICAÇÃO N° 13/2018
Ementa: Solicito ao Executivo,
através da Secretaria Competente, a canalização das águas pluviais
na Rua Padre Dâmaso Trani.
INDICAÇÃO N° 14/2018
Ementa: solicita ao Executivo,
para que inicie ou dê andamento
a Projeto de Lei que crie um programa de incentivo à instalação de
empresas no município, como medida de auxílio, apoio e incentivo à
manutenção em nossa cidade.
INDICAÇÃO N° 15/2018
Ementa: Solicita ao Executivo, que
institua a co-oficialização da língua “talian”, à língua portuguesa
no município de Pinto Bandeira.
INDICAÇÃO N° 16/2018
Ementa: Solicita ao Executivo a

elaboração de projeto para viabilização de recurso financeiro
e posterior execução da obra de
pavimentação da Rua Treviso,
em Pinto Bandeira.

RESOLUÇÕES
Projeto de Resolução nº 14 de
2018
Ementa: Concede ao Sr. Otacir
Sonaglio a distinção honorífica
“Medalha Padre José Francisco
Piccoli”.
Projeto de Resolução n°
15/2018
Ementa: Dispõe sobre a criação
da ‘’Galeria da Mulher Vereadora’’ do Poder Legislativo municipal de Pinto Bandeira.

Mais informações sobre as atividades legislativas estão disponíveis:
https://www.pintobandeira.rs.leg.br/
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Pêssegos da Serra Gaúcha têm qualidade
garantida, apesar de safra menor
Ocorrência de granizo em outubro do ano passado afetou parte da área de pessegueiros
e deve reduzir em 24% a colheita da fruta na região
A ocorrência de granizo e geada no final do ano passado fará
com que a safra do pêssego seja
menor na Serra, local que concentra a maior parte do cultivo
da fruta no Rio Grande do Sul.
Conforme estimativa da Emater
de Caxias do Sul, a região deve
colher 37,2 mil toneladas em
2019, queda de 24% frente ao ano
anterior. Na comparação com o
desempenho em 2017, quando
houve supersafra, o tombo chega
a 43%. A colheita deve ser encerrada até o final de janeiro.
O engenheiro agrônomo da
Emater Caxias, Enio Todeschini, destaca que o granizo atingiu,
principalmente, propriedades em
Bento Gonçalves, Farroupilha e
Pinto Bandeira. A chuva de pedra ocorrida em outubro passado
trouxe prejuízos para alguns produtores justo no momento em
que havia começado a colheita
das primeiras variedades de pêssego. Ainda assim, Todeschini argumenta que a safra se caracteriza
pela qualidade das frutas. “Os frutos são de bom calibre, coloração
e sabor. Além disso, não houve
problemas de sanidade”, diz.
O frio constante do inverno
passado também colaborou para
a qualidade da fruta. Segundo da-

Foto: Marlove Perin

Produtor Adair Rizzardo

dos coletados na estação meteorológica da Embrapa Uva e Vinho,
em Bento Gonçalves, a Serra teve
387h de temperaturas abaixo de
7,2 graus em 2018, o que garantiu
que um ciclo de desenvolvimento
normal da fruta nesta safra. No
ano passado, quando aconteceram apenas 189 horas de frio, as
etapas na fruticultura foram antecipadas em quase 20 dias por conta do excesso de calor.
“No ano passado tivemos um
inverno regular, sem muitas variações de temperaturas. Não foi um
frio muito intenso, mas foi cons-

tante. E isso foi excelente para a
fruta”, analisa José Taiarol, engenheiro agrônomo da Secretaria da
Agricultura de Caxias do Sul.
Pinto Bandeira
lidera produção
Boa parte da safra virá de
Pinto Bandeira, maior produtor
de pêssegos de mesa do Brasil.
No município, a expectativa é
colher 11,7 mil toneladas de frutas. Somente na propriedade de
Adair e Marisa Rizzardo deverão
ser colhidas 500 toneladas neste
ano. A colheita poderia ser maior,
não fosse pela chuva de granizo
que atingiu parte dos 23 hectares
de pomares da família. “Na safra
passada tivemos prejuízo com
a geada e nesta com o granizo.
Perdemos em torno de 25% da
área, aproximadamente umas 150
toneladas”, calcula o produtor
Adair Rizzardo.
Na propriedade da família de
Rizzardo, a colheita iniciou em
outubro passado, com a variedade
Kampai e já terminou.
Toda a produção de Rizzardo é vendida para fora do Rio
Grande do Sul. A família comercializa as frutas para supermercados de Rio de Janeiro, São Paulo
e Pernambuco e também para as

Centrais de Abastecimento
(Ceasas) de Estados da região Sudeste.
Área de pêssego
tem leve expansão
O pêssego vem ganhando espaço nas propriedades
e tem se consolidado cada
vez mais entre as principais
culturas da Serra. Na região,
a área de pessegueiros passou de 3.280 a 3.340 hectares
entre 2017 e 2019, conforme
dados da Emater de Caxias
do Sul. São 60 hectares a
mais em dois anos. Levando
em consideração que a maioria dos produtores é de pequeno porte, o incremento é
um indício da ampliação da
aposta na cultura.

Fonte: Escritório regional da Emater Caxias do Sul

Foto: Marlove Perin

Lançada a Festa do Pêssego
Várias pessoas estiveram presentes no
lançamento da Escolha da Rainha e Princesas da 3ª Festa do Pêssego de Pinto Bandeira, na noite da segunda-feira, 21, no Empório Castellamare. O Prefeito Hadair Ferrari
falou sobre o evento, ainda em elaboração,
que ocorrerá em 2020.
O evento contou com a presença de Secretários Municipais, Vereadores, Presidente
do Sicredi, Marcos André Balbinot, e da Gerente da Unidade de Pinto Bandeira, Iliane

Ceccon Tondo, produtores e representantes
de câmaras frias, entre outras lideranças da
comunidade.
As inscrições das candidatas já estão abertas, podendo ser feitas diretamente na Prefeitura. A escolha das soberanas será no dia 30
de março, no Ginásio de Esportes do Clube
Rosário.
A Festa volta a ocorrer depois de mais de
uma década e está prevista para 11 e 12 de
janeiro do próximo ano.

Autoridades no lançamento da Festa do Pêssego
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Foto: Divulgação

Almanaque Rural
Torta trio de chocolates
INGREDIENTES
Biscuit de nozes
130 gramas açúcar
140 gramas nozes
50 gramas farinha de trigo
3 ovos

RECHEIOS
Recheio 1:
200 gramas chocolate meio
amargo
200 gramas creme de leite

Recheio 3:
200 gramas chocolate
ao leite
200 gramas creme de
leite

Recheio 2:
300 gramas chocolate branco
200 gramas creme de leite

MODO DE PREPARO
Para o biscuit de nozes:
Bata os avos com açúcar;
Adicione as nozes processadas e a farinha peneirada;
Coloque em uma forma untada e esfarinhada (forma de
bolo inglês);
Asse em forno pré-aquecido,
160 graus por 30 minutos
Para os recheios:
Derreta o chocolate em banho maria, e acrescente o
creme de leite, misture bem;
Faça isso com os três recheios e reserve;

Receita elaborada e criada pelo docente
Edivan Woithoski, professor e chef do
Senac Bento Gonçalves.
Gostou dessa dica? Então confira nossa
programação de verão.

Montagem
Após assar o bolo deixe esfriar, retire da forma e corte
ao meio no sentido horizontal, reserve,
Na mesma forma que você
assou o bolo vai proceder
com a montagem, forrando a
forma com um plástico filme
e distribuindo o primeiro recheio sobre o filme, coloque
uma parte do bolo, o segundo recheio, a outra parte do
bolo e o ultimo recheio, finalizando a montagem, passe
um filme plástico e leve ao
freezer por 12 horas, sirva e
decore a gosto.

SOCIAL
Fotos: Marlove Perin

A Rainha da Festa da
Abertura da Vindima
de Monte Belo do Sul,
Eduarda Canossa e
as princesas Letícia
Viel e Lilian Roiski
marcaram presença
no lançamento da
abertura da Vindima
no Vale dos Vinhedos
no Hotel Villa Michelon

Claudete Casanova
comemora aniversário em
fevereiro. Parabéns!
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Colhedora mecânica de uva
é apresentada e testada
com produtores rurais
Na tarde da terça-feira, 22 de
janeiro, vários produtores rurais
compartilharam o teste da colheitadeira de uva latada no sítio da família Zucchi, na Linha Eulália. O
equipamento foi apresentado na
2ª edição da Feira de Tecnologia
para Viticultura (Tecnovitis), realizada em dezembro de 2017 em
Bento Gonçalves. A iniciativa do
Sindicato Rural da Serra Gaúcha
(SRSG) objetivou reunir agricultores e técnicos para na prática,
observarem o funcionamento de
uma colhedora de uva mecânica
para o sistema de condução latada.
O protótipo foi desenvolvido
pelos irmãos de Nova Roma do
Sul, Miguel e Tiago Battistin, e
ainda está em fase de testes para
posteriormente chegar ao mercado. O equipamento, que possibilita colher de quatro a seis mil
quilos de uva por hora, custa em
média R$ 200 mil.
Para o presidente da entidade, Elson Scheneider, que está
desenvolvendo um trabalho acadêmico de mestrado com o foco
em Biotecnologia, “o objetivo é
trazer o conhecimento, a estatística, através de um dia de testes,
levando a informação para os nossos produtores”, destacou.
O viticultor e empreendedor
Tiago Battistin, salientou que a
máquina foi pensada “pela falta
de mão de obra. Como outros
países já têm, por que nós não?

Começamos então a fazer uma
máquina e hoje estamos aí. Para
terrenos mais acidentados, ainda
temos que adaptar algumas coisas”, disse.

Os idealizadores já garantiram presença como expositores
na próxima edição da Tecnovitis,
de 4 a 6 de dezembro, para apresentar a nova tecnologia.
Fotos: Marlove Perin

Exportações da Cooperativa
Aurora crescem 91% em 2018
A Vinícola Aurora contabiliza 91% de aumento no volume de exportações em 2018:
foram 596.244 garrafas contra
as 311.866 exportadas em 2017.
O crescimento mais expressivo
se deu nas vendas externas do
cooler, com 135.696 garrafas
vendidas, um aumento de 324%
em relação ao ano anterior. Os
vinhos não espumantes ocupam
o segundo lugar nas exportações
da vinícola no ano passado, totali-

zando 253.774 garrafas (um crescimento de 109% sobre 2017) e
os espumantes, 137.612 garrafas
(47% a mais que no ano anterior).
“Foi um ano decisivo para as exportações da Vinícola Aurora,
com ações em países estratégicos
que nos conduziram a grandes
resultados”, avalia Rosana Pasini,
gerente de Exportação e Importação, acenando um crescimento
das vendas externas em 2019 da
ordem de 20%.
Foto: Divulgação

Teste da colheitadeira de uva no sítio da família Zucchi

Linha Brazilian Soul, marca de exportação da Vinícola Aurora,
que contempla vinhos brancos, tintos e espumantes

Cooperativa Garibaldi
lança linha “Astral”

Agricultores e técnicos na apresentação da colheitadeira

A Cooperativa Vinícola Garibaldi potencializa a premissa de
que a vida pode ser vivida em harmonia e inova ao lançar a primeira linha de espumantes e sucos
biodinâmicos do Brasil com certificação internacional. Batizada de
‘Astral’, chega ao mercado neste
mês com lote de espumantes numerados (são apenas 700 garrafas

para quem quiser conhecer a novidade) e suco de uva produzidos
a partir de técnicas que respeitam
o equilíbrio entre a natureza, o homem e o universo. O lançamento
incrementa o mix de produtos da
Cooperativa, que já tem opções
orgânicas no portfólio, além das
bebidas produzidas pelos métodos tradicionais.
Foto: Divulgação
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Vinícola Don Giovanni
colhe safra 2019

Inauguração da obra de
revitalização do Campo
Municipal na Anunciata

A Vinícola Don Giovanni
começou a receber parte da safra
2019. A informação é do enólogo Maciel Ampese. A colheita de
uvas realizada entre janeiro e fevereiro está abaixo do esperado em
termos de quantidade. Sobre a
qualidade da safra, o enólogo afirma que “até o momento tudo vai
bem, mas é preciso acompanhar o
clima nos meses de verão, quando
se dá a colheita de cada varietal.
Foi um ano que exigiu bastante do
produtor por conta das condições
climáticas, mas com o bom manejo e o bom trabalho ainda se con-

No sábado, 26, ocorreu a
Inauguração da Obra de Revitalização do Campo Municipal na
Comunidade da Anunciata, em
Pinto Bandeira. Na tarde aconteceram vários jogos. O primeiro
foi entre crianças do município.
Na sequência, São José (Busa)
contra Linha 28, Rosário contra

seguiu ter uma uva de qualidade”,
afirma Maciel.
A maior parte das uvas colhidas foram Chardonnay e Pinot
Noir, ambos para produção de
espumantes. As próximas variedades a serem colhidas são o Merlot
(parte para vinho e espumante),
Tannat e Ancelota. “No Chardonnay tivemos um ponto de maturação bom, conseguindo equilibrar
acidez, sanidade e açúcar. Tivemos perdas na questão da quantidade, principalmente por conta
dos altos índices de chuva no período da floração e maturação. Nas

questões de qualidade, aliado ao
bom manejo e seleção da uva, o
clima estabilizou no período final,
fato que nos ajudou a atingir a maturação necessária. Então, apesar
das condições climáticas difíceis
do ciclo, tudo indica que teremos
produtos bons e com qualidade”,
explica.
No primeiro momento, foram colhidas cerca de 50 toneladas das variedades Chardonnay
e Pinot Noir para elaboração de
vinho base para espumantes. A
expectativa de produção é 30% a
menos da safra passada.

Anunciata e, por último, Linha
Brasil contra um selecionado do
município.
Na inauguração estiveram
presentes o Prefeito Hadair Ferrari, o Vice Daniel Marini Pavan,
o Pároco do Santuário Padre Luiz
Mascarello, Secretários, Vereadores e Comunidade em geral.
Foto: Divulgação

Foto: Marlove Perin

Inauguração da obra de revitalização do Campo Municipal

Prefeitura promove
campanha da bicicleta
Foto: Divulgação

Maciel Ampese, enólogo responsável da Don Giovanni

Vereadores aprovam três projetos
A Câmara de Vereadores de
Pinto Bandeira durante o mês de
janeiro aprovou três projetos por
unanimidade de votos e pediu vista de uma matéria.
A primeira matéria aprovada o Projeto de Lei nº001/2019,
de autoria do Executivo, autoriza
contratação de uma enfermeira

40 horas.
Em seguida os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei
nº 002 de autoria do Executivo.
A matéria concede desconto no
pagamento de IPTU para o exercício 2019.
O Projeto de Lei nº003, de
autoria do Executivo teve pedido

de vistas. A matéria institui o concurso para escolha da Rainha e
Princesas do Município de Pinto
Bandeira.
Por fim os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 004, de autoria
do Executivo. A proposta autoriza
o Poder Executivo Criar Conta no
Orçamento do Município.

A prefeitura de Pinto Bandeira promove campanha para doação de
bicicleta velha para embelezar a praça central do município. As doações
poderão ser feitas na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h30min
às 11h30min e das13h às 17h.

