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Foto: Marlove Perin

Gilberto De Toni, conhecido como “Perdiguei-
ro”, é motorista há mais de 20 anos.
Encarte especial

Asprovinho em prol do
desenvolvimento do turismo

Foto: Raquel Konrad

A Associação dos Produtores de Vinhos de Pinto Bandeira busca, através 
de seus associados, desenvolver o turismo da cidade. Na foto, Giordano 
Tarso, da Colheita Butique Sazonal
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1º Torneio Municipal de Bríscola
Foto: Marlove Perin

Com o objetivo de melhorar o fornecimento, a 
Prefeitura de Pinto Bandeira iniciou no dia 1º de ju-
lho a obra para trocar toda a tubulação de água da 
Rua 7 de setembro e Duque de Caxias. Neste pri-
meiro momento, as equipes estão realizando as esca-
vações para a troca. A tubulação será substituída por 
canos de PVC, material mais resistente e de melhor 
qualidade. Segundo o Vice-Prefeito, Daniel Pavan, é 
uma demanda de mais de 30 anos dos moradores.

A Prefeitura de Pinto Bandei-
ra realizará o 1º torneio Munici-
pal da Bríscola no domingo, 16 
de setembro, no Salão Paroquial 
do município. As inscrições po-
dem ser feitas no dia e no local do 
evento de forma gratuita a partir 
das 8h da manhã. Os jogos ini-
ciam após a missa.

Ao meio-dia será servido al-
moço típico com o seguinte car-
dápio: churrasco, galeto, massa, 
salada, pão, vinho e refrigerante. 
Valor R$ 50,00 por pessoa.  

Critérios para participar 
do Torneio: nascidos em Pinto 
Bandeira, com propriedades ter-
ritoriais em seu nome, domicí-
lio eleitoral em Pinto Bandeira, 

Ao longo de sua vida 
o ser humano, homem e 
mulher, conhece a neces-
sidade de trabalhar para 
sobreviver. E desde cedo 
lhe é ensinado que o traba-
lho dignifica a vida, a torna 
mais bela, mais erudita e 
cheia de realizações. O que 
judia do ser humano não é o 
trabalho em si, mas a forma 
como ele trabalha e a inten-
ção com que ele realiza seu 
trabalho.

Quem trabalha só pen-
sando em ficar rico, não res-
peitando os limites das pes-
soas, faz com que o homem 
seja tratado como instru-
mento de produção e cria 
uma inversão de valores. 
Quem trabalha só pensan-
do no lucro termina explo-
rando e fazendo injustiças. 
O homem não foi criado 
para o trabalho, mas o tra-
balho para o homem.

“O trabalho, certamen-
te, é uma coisa velha, tão 
antiga quanto o homem e a 
sua vida sobre a face da ter-
ra” (Laborem exercens nº 2).

O trabalho é a chave es-
sencial de toda questão so-
cial e deve ter o objetivo de 
tornar a vida humana cada 
vez mais humana, oferecen-
do emprego com salários 
justos garantindo o pão de 
cada dia para cada família 
que busca sua dignidade 
no trabalho e pelo trabalho. 
“O trabalho é um bem do 
homem – é um bem da sua 
humanidade – porque, me-

diante o trabalho, o homem 
não somente transforma a 
natureza, adaptando-a às 
suas próprias necessidades, 
mas também se realiza a si 
mesmo como homem e até, 
num certo sentido, se torna 
mais homem”. (idem nº 9).

“O trabalho constitui o 
fundamento sobre o qual se 
edifica a vida familiar, que 
é um direito fundamental e 
uma vocação do homem. 
O trabalho, de alguma ma-
neira, é a condição que tor-
na possível a fundação de 
uma família, uma vez que 
a família exige os meios de 
subsistência que o homem 
obtém normalmente me-
diante o trabalho. A família 
é, ao mesmo tempo, uma 
comunidade tornada possí-
vel pelo trabalho e a primei-
ra escola interna de traba-
lho para todos e cada um 
dos homens” (idem nº 10).

Na sua vida de trabalho 
que acontece cada dia, 
viva o dia de hoje como se 
fosse o último, como se fosse 
o único! Viva o momento de 
agora como se fosse cedo, 
como se nunca fosse tarde. 
Mantenha o otimismo, con-
serve o equilíbrio, fortaleça a 
esperança. Caminhe com a 
certeza de chegar. Busque 
com a certeza de encon-
trar. Faça de cada dia de 
seu trabalho um de louvor 
para aquele que lhe criou 
para que você se realize, e 
se santifique, beneficiando-
se do trabalho.

Premiação
Ganhadores:
1º ao 4º lugar - Troféu e 10% do valor arrecadado que será dividido
5º ao 10ºlugar – Medalha  

Perdedores: 
1º ao 3º lugar - Troféu e 6% do valor arrecadado que será dividido
4º ao 6º lugar – Medalha  

Repescagem: 
1º e 2º lugar - Troféu e 4% do valor arrecadado que será dividido
3º e 4º lugar – Medalha  
Prêmio cortesia doado pelo Salão Paroquial

filhos de pais naturais de Pinto 
Bandeira, com carteira assinada 
ou contrato de trabalho do mu-
nicípio, esposa ou mães nascidas 
em Pinto Bandeira.

O evento é promovido pela 

Prefeitura de Pinto Bandeira por 
meio da Secretaria de Educação, 
Cultura, Turismo, Esporte, Lazer, 
Assistência Social e Habitação e 
em parceria com o Salão Paro-
quial.

Tubulação na área central
Foto: Marlove Perin

Torneio de Bríscola acontece no domingo, dia 16 de setembro
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1º Inovação rural realizado pela Sicredi 
Serrana é sucesso de participação

Foto: Fábio Prina

Público presente no auditório interno

A Sicredi Serrana, através 
da sua agência Farroupilha Agro-
negócio, promoveu no dia 21 de 
julho, o 1º Inovação Rural - Ex-
periência e Tecnologia, evento 
voltado ao público do Agrone-
gócio e da Agricultura Familiar, 
com imersão na cadeia produtiva, 
através de exposição de máqui-
nas, insumos agrícolas, palestras 
e troca de experiência. Ao longo 
do dia, mais de 500 pessoas esti-
veram presentes na Agência Agro-
negócio, participando dos painéis 
e atividades.

Com o propósito de contri-
buir com o desenvolvimento dos 
seus associados e das comunida-
des onde atua, a Sicredi Serrana 
promoveu pela primeira vez um 
evento focado na experiência do 
agricultor, para trazer boas prá-
ticas e novidades do setor. Com 
um dia inteiro de atividades, o 

Há pouco mais de um ano, 
um grupo de gremistas resolveu 
criar no município o Consulado 
do Grêmio FBPA. Por ser uma 
representação do clube, uma das 
principais linhas de atuação dos 

evento teve uma ampla programa-
ção de palestras, além exposição 
de máquinas e consultoria para 
negócios e linhas de crédito.

As atividades foram abertas 
com exposição de máquinas, no 
pátio externo da agência, e pa-
lestras no auditório interno, além 
de mini estandes para entidades 
receberem os produtores e convi-
dados e atendimento de negócios 
na agência.

Para o gerente Clair Pedro 
Bertuzzo, o 1º Inovação Rural 
atingiu o seu objetivo pelo desen-
volvimento do agronegócio: “Ao 
longo do dia, possibilitamos uma 
imersão na cadeia produtiva, fo-
cando no agronegócio e agricultu-
ra familiar, para agregar conheci-
mento, estreitando laços entre os 
produtores e fornecedores e fo-
mentando o desenvolvimento de 
todos os envolvidos”, destacou.

O evento foi uma realização 
da Sicredi Serrana, com o apoio 
da Emater/RS Ascar, Sindicado 
dos Trabalhadores Rurais de Far-

roupilha (Sintrafar), Federação 
das Cooperativas Vinícolas do 
Rio Grande do Sul (Fecovinho), 
CICS Farroupilha e Prefeitura 

Municipal de Farroupilha. Tam-
bém teve apoio da Afavin e do 
Conselho Municipal da Agricultu-
ra de Farroupilha.

Consulado do Grêmio realiza doações a instituições

Foto: Divulgação

consulados é promover ações que 
ajudem a comunidade.

Na festa do Grêmio que 
aconteceu no município, parte 
dos lucros arrecadados foi doado 
para quatro instituições de Pinto 

Bandeira: escola do município, 
creche, escolinha de futebol e vô-
lei. Foram doados R$ 500,00 em 
material para cada entidade. 

A ação foi promovida pelo 

consulado, formado por Volmar 
Mazzotti e cônsul adjuntos Vanes-
sa Ferrari, Aline Ferrari, Rogério 
Ceccon, João Pozzatti e Deonei 
Laikow.

De acordo com o cônsul 
Volmar Mazzotti, esta foi uma 
confraternização para promover 
a interação e aproximar a torcida 
gremista da cidade.

Doações foram destinadas para quatro instituições do município
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Social Fotos: Divulgação

Parabéns para as alunos Kallyane Izidro do Amaral Gonçalves, Raquel Aline Manara, Nathieli Sganzerla da 
Silva, Eduarda Paese Ceccon, Luana Maria Schwede e Luana de Paula Belolli

A empresária proprietária da Vinícola Don Giovani, 
Beatriz Dreher Giovannini, comemora aniversário no 
dia 29 e esteve recentemente em um bate-papo 
sobre moda e vinho, a convite das empresárias 
Tatiana Zaffari e Adriana Hertcert, na loja The Dress 
em Porto Alegre

Margô Perin comemora aniversário dia 24 de julho

Parabéns Ana Bruschi que esteve de aniversário no 
último domingo

A gatinha Karen Giovana Kaipper Jardim 
comemora aniversário este mês

Letícia Fantin comemorou aniversário no dia 21

Sônia Gregio comemora seu aniversário no próximo 
domingo, 29

Suéli de Toni recebe o carinho pelo aniversário 
comemorado este mês
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Recomendações para o inverno 
para uma vindima de qualidade
Entre os cuidados que devem ser tomados pelos produtores está o manejo do solo através das plantas de cobertura

Foto: Divulgação

Uma boa safra de uva come-
ça imediatamente no término da 
anterior, ou seja, no período da 
pós-colheita. Essa é uma obser-
vação que Lucas Garrido, pesqui-
sador da Embrapa Uva e Vinho, 
faz para todos os produtores de 
uva, lembrando a importância de 
garantir que as plantas fiquem o 
maior tempo possível com folhas 
nesse período, evitando os danos 
da mancha-das-folhas, principal 
doença da pós-colheita.

Segundo Garrido, geralmente 
os produtores controlam de ma-
neira eficaz as doenças e pragas 
até a fase de colheita, mas falham 
na fase seguinte, quando só apli-
cam alguns produtos à base de 
cobre. “Com a falta do controle 
da mancha-das-folhas, sobretudo 
nas cultivares americanas e híbri-
das, ocorre a desfolha precoce da 
videira, que diminui o acúmulo 
de carboidratos (reservas), preju-
dicando a resistência da planta às 
baixas temperaturas, o vigor das 
brotações, problemas na floração 
e, consequentemente, a redução 
da produtividade e longevidade 
das plantas”, enumera Garrido.

Outro cuidado importante 
durante a pós-colheita está liga-

O nabo forrageiro  traz muitos benefícios para o solo por 
funcionar como um subsolador natural, cujas raízes fortes e 
profundas trazem nutrientes para as camadas mais superficiais 
e aumentam a porosidade do solo, ampliando a capacidade 
de armazenamento de água, evitando a erosão

do ao manejo do solo através das 
plantas de cobertura. Segundo o 
engenheiro agrônomo Enio Ân-
gelo Todeschini, da Emater-RS/
Ascar, “o solo protegido é a me-
lhor forma de preservar esse ca-
pital, que não é do produtor, mas 
sim da sociedade”. Ele destaca 
que desde o final da década de 
1990, a Emater realiza um forte 
trabalho nesse sentido. “Nossa 
recomendação é diversificação, 
não só de espécies, mas de famí-
lias botânicas. Ou seja, não trocar 
simplesmente a aveia por cevadi-
lha (Gramíneas), e sim pelo nabo 
forrageiro (Brássica), por exem-
plo. É importante fazer uma ro-
tação ou, melhor ainda, um con-
sórcio de espécies, para contribuir 
com a microbiota e estrutura do 
solo”, complementa.

Gramíneas, brássicas 
e leguminosas
Enio Todeschini destaca que 

atualmente a orientação é baseada 
no tripé Gramíneas, representa-
das pelo azevém e aveias branca 
e preta; Brássicas, como o nabo 
forrageiro e as Leguminosas, 
principalmente trevos e ervilhaca 
(vica). Destaque para as legumino-

sas, que fixam nitrogênio do ar e 
o agregam ao solo, podendo fixar 
até 250 quilos por ano, substituin-
do a adubação química. Em fun-
ção disso, elas devem ser usadas 
com restrição em áreas com videi-
ras muito vigorosas. Já as gramí-
neas precisam estar consorciadas 
com leguminosas ou receber adu-
bação nitrogenada nos primeiros 
anos de introdução, pois têm alto 
consumo desse nutriente.

No caso do nabo forrageiro, 
por funcionar como um subsola-
dor natural, cujas raízes fortes e 
profundas trazem nutrientes para 

as camadas mais superficiais e 
aumentam a porosidade do solo, 
ampliam a capacidade de arma-
zenamento de água, evitando a 
erosão. A espécie ainda é um ex-
celente pasto apícola, fornecendo 
pólen e néctar para as abelhas 
na entressafra, quando não há 
praticamente outras espécies em 
florescimento, complementa To-
deschini.

Outro manejo fundamental 
é a utilização de compostos orgâ-
nicos para a adubação. Segundo 
Luís Carlos Diel Rupp, professor 
do Instituto Federal do Rio Gran-

de do Sul, existem formulações 
interessantes que foram validadas 
durante os 15 anos em que esteve 
à frente do Centro Ecológico de 
Ipê. “A utilização destes compos-
tos é abrangente. Por exemplo, os 
biofertilizantes oferecem grande 
volume de microrganismos bené-
ficos às plantas e ao solo, enrique-
cendo a nutrição e melhorando a 
estrutura respectivamente.”

As informações acima foram 
tema de Dias de Campo sobre 
mancha-das-folhas da Videira, 
realizados em Bento Gonçalves e 
em Flores da Cunha.
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Cinomose canina:
o que é e como tratar?

A cinomose canina é uma 
doença infectocontagiosa causa-
da por um RNA vírus do gêne-
ro Morbillivirus. De relevância 
mundial, é considerada como a 
segunda principal causa de mor-
te entre os cães, dentre as doen-
ças infecciosas, perdendo apenas 
para a raiva.  O vírus leva à do-
ença neurológica e sistêmica gra-
ves. Acomete principalmente cães 
não vacinados ou submetidos a 
vacinas com doses incompletas, 
histórico de contato com animais 
infectados, dentre outros fatores. 
Trata-se de uma doença altamen-
te contagiosa, mas que não é pas-
sada para humanos ou felinos, 
sendo sua prevenção feita com 
vacina produzida a partir de vírus 
atenuado.

Mesmo que seu cão não saia 
de casa, a possibilidade de ele 
adoecer existe, porque o vírus se 
transmite principalmente pelo ar. 
Você pode pisar acidentalmente 

na grama com urina de cachorro e 
levar o vírus para casa, ou mesmo 
visitar alguém que já tenha um cão 
hospedando o vírus e levar para 
seu bichinho. A cinomose mata 
de maneira rápida e cruel, por 
isso é tão importante a vacinação 
correta e completa.

Sintomas
A transmissão viral ocorre 

através de excreções e secreções 
corpóreas dos animais infectados, 
ou seja, saliva, potes de água e co-
mida, excrementos, etc. Os sinto-
mas são variáveis, mas geralmente 
o animal apresenta crises de vô-
mito e diarreia, seguidas de falta 
de apetite. Pouco tempo depois, 
uma secreção excessiva toma con-
ta dos olhos e nariz. Se demorar 
muito para receber atendimento 
veterinário, o animal começa a 
perder a coordenação motora e 
apresentar tiques nervosos, con-
vulsões e paralisias. Inclusive, vale 

ressaltar que, alguns animais, mes-
mo depois de contaminados, po-
dem demorar até quinze dias para 
apresentar os primeiros sintomas, 
podendo, nesse período, trans-
mitir a doença. Somente um ve-
terinário pode ajudar. Não existe 
tratamento alternativo ou caseiro. 
O tempo, nesse caso, é precioso.

Além disso, o vírus é resisten-
te ao tempo, podendo perdurar 
por até dois anos no ambiente 
não devidamente higienizado 
com produtos específicos.

Tratamento
O diagnóstico é realizado 

por meio do histórico do animal, 
exames clínicos e laboratoriais re-
alizados a partir de secreções ou 
tecidos. Assim, após a análise do 
médico veterinário, o tratamento 
é feito com o objetivo de reduzir 
os sintomas.

Não existe um remédio que 
acabe com o vírus diretamente. 

Em outras palavras, não existe um 
medicamento que consiga acabar 
com o vírus quando este já está 
hospedado no corpo do animal, 
mas existem alguns que tratam 
dos sintomas específicos que a ci-
nomose apresenta, dando suporte 
para que o próprio organismo do 
cão venha combater o vírus.

A cinomose canina causa 
grandes transtornos, devido a 
sintomatologia de destruição do 

Foto: Divulgação

Luciano Guarnieri Geimba, Médico Veterinário - CRMV-RS 
08877, alerta para os perigos da Cinomose

sistema nervoso. Além disso, são 
observadas alterações comporta-
mentais e sequelas permanentes 
nos cães que sobrevivem à fase 
neurológica da doença. Se a ci-
nomose evoluir para os estágios 
finais sem que o cachorro rece-
ba tratamento, há grande possi-
bilidade de danos neurológicos 
irreversíveis e o médico veteriná-
rio poderá sugerir o sacrifício do 
animal.
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Tecnologias de controle biológico 
de pragas e doenças evoluíram

Foto: Marlove Perin
Os produtos fitossanitários 

são muito importantes para redu-
zir os danos causados pelas pragas 
agrícolas. Contribuem para que as 
plantas expressem seu potencial 
de produtividade.

Além dos mais conhecidos 
produtos químicos, estão disponí-
veis aos produtores rurais os pro-
dutos biológicos. Estes têm como 
“ingredientes ativos” organismos 
vivos que atuam sobre as pragas 
agrícolas através de mecanismos 
como predação, parasitismo, an-
tibiose, competição, indução da 
resistência e proteção, além de 
poderem ser estimulantes de cres-
cimento das plantas.

A Cultive Nutrição Vegetal 
tem levado aos produtores rurais 
produtos biológicos com quali-
dade e eficiência.  No distrito de 
São Pedro o produtor Luciano 
Strapazzon tem feito uso do pro-
duto através da adubação foliar. 
O produtor teve um aumento 

No dia 13 de julho, no saguão 
da Prefeitura Municipal, ocorreu 
a premiação dos autores dos de-
senhos vencedores do Concurso 

Extravio dE 
talão dE Produtor

Celio Olívio Marchetto, brasileiro, maior, ca-
sado, produtor rural da Linha Marcolino Mou-
ra, interior de Pinto Bandeira, portador do CPF 
029.168.000-34, comunica que foi extraviado 
o talão de produtor P 148.405.771.

de 15% em comparação a outras 
safras, com o uso do fertilizante 
mineral misto concentrado e mi-
cronizado. Luciano tem uma área 
de 3,5 hectares de uva.  “As folhas 
ficaram mais viçosas e verdes. Na 
fruta, por exemplo, na uva apre-
sentou cor e uniformidade em to-
dos os cachos”, explica.

Os produtos biológicos à 
disposição do agricultor são, ma-
joritariamente, inseticidas, tanto 
microbiológicos (fungos, bacté-
rias, vírus e nematoides) como 
macrobiológicos (parasitoides e 
predadores). Também existem 
fungicidas (fungos e bactérias) e 
nematicidas (bácilos) microbioló-
gicos. Ainda não estão disponíveis 
herbicidas biológicos.

Os produtos biológicos po-
dem ser utilizados na agricultura 
orgânica, embora seu mercado 
seja, principalmente, na agricultu-
ra convencional.

Em 2016 foram registrados 

277 novos produtos fitossanitários 
no Brasil, alcançando um recor-
de. Destes, 38 foram biológicos, 
representando aumento de 65% 
em relação a 2015. Estes resulta-
dos atendem um dos principais 
pleitos do agrobrasileiro, que é a 
agilização do registro de tecnolo-
gias mais inovadoras e sustentá-
veis. São 63 empresas registrantes 
de produtos biológicos atuando 
no Brasil (Fonte: APAJU).

No mundo, o mercado de 
produtos biológicos movimen-
ta cerca de US$ 2,3 bilhões por 
ano. No Brasil, representa cerca 
de 1,5% de mercado de produtos 
fitossanitários. Entretanto, apre-
senta tendência de rápido cresci-
mento. Enquanto o mercado de 
produtos químicos deve crescer 
3% ao ano, o de produtos bioló-
gicos deve crescer de 15% a 20% 
ao ano.

A criação da ABC Bio (As-
sociação Brasileira das Empresas 

de Controle Biológico) em 2007, 
no Brasil, vem contribuindo para 
conferir maior confiabilidade aos 
produtos biológicos. A previsão é 

de que, em 2020, os produtos fi-
tossanitários biológicos represen-
tem 10% dos registrados e 15% 
do mercado no Brasil.

Luciano Strapazzon com Isidoro Cunha, representante da 
Cultive e Laboratório Farroupilha

Concurso de Desenho - Agenda Escolar 2019
de Desenho, que teve como tema 
“Preservação das Belezas Natu-
rais de Pinto Bandeira”.

Participaram do concurso 

promovido pela Secretarias Mu-
nicipais do Meio Ambiente e da 
Educação, alunos das Escolas 
Municipais de Ensino Fundamen-
tal da Rede Municipal de Ensino. 
O certame foi dividido em três 
categorias: A (alunos de Educa-
ção Infantil), B (alunos de 1º, 2º 
e 3º anos) e C (alunos de 4º e 5º 
anos). Aa primeira etapa foram 
selecionados dez desenhos de 
cada categoria. Destes, os quatro 
desenhos mais votados de cada 
categoria farão parte da Agenda 
Escolar 2019.

Alunos e comunidade com-
pareceram a Prefeitura para fa-
zerem sua escolha por meio do 
voto. No dia 11 de julho, após a 
contagem dos votos, definiu-se a 

classificação dos doze desenhos 
vencedores:

CATEGORIA A: Vicenzo 
Rigon Guizzo, Andrielli Marchet-
to, Laura Gomes Forratti e Isabe-
la Arieli Silva Da Rosa

CATEGORIA B: Priscila 

Pastorello, Sthefany Vitoria De 
Toni Marini, Keila Manara De 
Toni e Victor Dondoni

CATEGORIA C: Sophia da 
Silva, Giseli Pastorello, Gabrielly 
De Castro e Amanda Regina Ma-
rini

Foto: Divulgação

Alunos premiados foram recebidos na Prefeitura
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Serra Gaúcha oferece 
muitas possibilidades de 

vivências de turismo. Atraídos pe-
los excelentes vinhos, pela gastro-
nomia diversificada e de alta quali-
dade e pelo aconchego e conforto 
dos hotéis e pousadas instalados 
no roteiro enoturístico mais fa-
moso do Brasil, eles vêm de to-
das as partes do país, inclusive do 
exterior. Uma opção diferenciada 
é Pinto Bandeira, município com 
cerca de 3 mil habitantes. Viníco-
las renomadas estão nessas terras, 

Conheça os Associados da Asprovinho
Através de reportagens mensais, serão apresentados os associados que fazem parte da Associação dos Produtores de 
Vinhos de Pinto Bandeira. Nesta primeira reportagem, conheça o COLHEITA BUTIQUE SAZONAL

Fotos: Divulgação
O Colheita Butique Sazonal 

inova ao apresentar conceitos da 
cozinha de fogo e técnicas rudi-
mentares de cozinha. São poucos 
restaurantes brasileiros que bus-
cam este resgate às origens em 
pratos deliciosos como os ofere-
cidos no local. O casal Giordano 
Tarso e Ana Gonçalves, também 
integrantes do Convivium Slow 
Food Primeira Colônia, se aten-

distante 12 quilômetros de Bento 
Gonçalves. Pinto Bandeira tem 
destaque internacional quando o 
assunto é vinho, especialmente 
espumantes de qualidade, e eno-
turismo.

A Associação dos Produto-
res de Vinhos de Pinto Bandeira 
(Asprovinho) foi criada em 29 de 
junho de 2001, com o objetivo de 
preservar e valorizar os vinhos e 
espumantes produzidos no local. 
A entidade foi essencial no traba-
lho de garantir que, desde 2010, 

Pinto Bandeira se tornasse um 
dos quatro municípios do Rio 
Grande do Sul com Indicação de 
Procedência (IP) do vinho. A cer-
tificação é concedida pelo INPI e 
serve para conferir reputação, va-
lor e identidade ao produto. Atu-
almente, conta com seis vinícolas 
associadas.

Os vinhos indicados agregam 
características únicas da geografia 
e dos modos de produção local. 
São elaborados exclusivamente 
com oito variedades autorizadas 

como procedentes da área geo-
gráfica delimitada, a partir de pa-
drões de identidade e qualidade 
– estes são controlados pelo Con-
selho Regulador da Indicação de 
Procedência.

O município será o primeiro 
da América a conferir Denomi-
nação de Origem (DO) a espu-
mantes. A certificação irá abran-
ger espumantes produzidos pelo 
método tradicional (champenoi-
se) com pelo menos 12 meses de 
maturação, a partir de três varie-

dades - Chardonnay, Pinot Noir 
e Riesling Itálico, todas cultivadas 
em espaldeira/plantio vertical.

Através de reportagens men-
sais, serão apresentados os asso-
ciados da Asprovinho: Coope-
rativa Vinícola Aurora, Vinícola 
Don Giovanni, Cave Geisse, Val-
marino, Empório Castellamare, 
Terraças, Chef M. Crippa, Casa 
da Cultura Sueca, Sabores da 
Montanha, Bistrô Champenoise, 
Pousada Elida /Colheita Butique 
Sazonal e Villa Cristina.

COLHEITA BUTIQUE SAZONAL
tam aos alimentos orgânicos, mui-
tos cultivados nas proximidades 
do restaurante, e priorizam in-
gredientes sazonais na confecção 
dos mais diversos e elaborados 
pratos. A prática visa o respeito 
pelo tempo de plantio e colheita 
para garantir alimentos frescos e 
saborosos.

A ambiência do local é aco-
lhedora e proporciona uma ver-

dadeira experiência gastronômica 
ao turista em um local rústico e 
informal. Aos finais de semana, os 
almoços funcionam no esquema 
“menu degustação”, preparados 
na brasa pelo proprietário e chef 
Giordano Tarso. É servido um 
menu degustação de sete passos, 
uma verdadeira ode ao sabor. O 
valor do menu completo está por 
volta de R$ 105,00 por pessoa.

O local funciona junto à Pou-

sada Dona Elida, administrada 
pela mãe do chef, na rua Sete de 
Setembro, 1471. O horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 11h30 às 13h30 
(buffet), sábado das 11h30 às 15h 
e das 19h às 21h30 e aos domin-
gos das 11h30 às 15h. O telefo-
ne para contato e reservas é (54) 
99977-1210. Mais informações 
www.facebook.com/colheitares-
taurante.

Chef Giordano Tarso 
prioriza alimentos orgânicos 
e sazonais, cultivados 
próximo ao restaurante



da terra à estrada. do colono ao motorista.
da mesa ao coração. os alimentos são 

produzidos por todos e para todos.

Moacir De Toni, aos 73 anos de idade é conside-
rado o motorista mais velho de Pinto Bandeira

Fotos: Marlove Perin

Lucas, Tiago, Iria e Gentílio Dal Castel César, Cérgio, Ereni e Michel Ferro Celino Rigon, 76 anos  Cleiton, Zulmir, Sérgio e Tadeu Bottin

Marina Procedi, motorista de coletivo

Ronei, Marisete, Severino, Valdir, Sérgio 
e Odila Rubbo



Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Bento Gonçalves promove 
Festa do Colono e Motorista

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves (STR-
BG), com área de extensão em Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pin-
to Bandeira, promove no domingo, dia 29 de julho, a Festa do Agri-
cultor. O evento acontece no Clube 24 de Maio, em Monte Belo do 
Sul, que deverá reunir associados, agricultores e população em geral. 
A programação inicia com missa às 10h, seguido de almoço festivo e 
baile com a Banda Misturadão.

O presidente do STRBG, Cedenir Postal, disse que é com imensa 
alegria que parabeniza os agricultores pela importância do trabalho 
que diariamente desempenham e que, na maioria das vezes, não tem 
o devido reconhecimento.

Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e região
comemoram o dia do Colono e Motorista

Diversas localidades 
do interior programam 
eventos alusivos à data. 
Linha Jansen realiza 
tradicional festa, com 
desfile de máquinas e 
Capela Nossa Senhora 
do Rosário comemora 
com jantar

O ‘Dia do Colono e do Motorista’ é comemorado nes-
ta quarta-feira, dia 25 de julho, com eventos em diversas 
cidades, entre elas Pinto Bandeira e Monte Belo do Sul, 
que realizam anualmente festas.  

Atualmente, o município de Pinto Bandeira é o que 

Linha Jansen festeja 
Colono e Motorista

A Capela Nossa Senhora da Misericórdia 
da Linha Jansen 32, inte rior de Pinto Bandei-
ra promove festa em homenagem ao Colono 
e Motorista, na quarta-feira, 25 de julho. As 
festividades iniciam às 9h30min com procis-
são motorizada, saindo da Capela São Pedro 
Linha 28. Em segui da bênção dos carros, má-
quinas e demais veículos em frente ao Salão 
da Linha 32. Às 10h30min missa cantada pelo 
Coral da Co munidade. Ao meio-dia almoço 
com sopa de capeleti, salada verde, maione-
se, galeto, carne de porco, churrasco, pão e 
vinho. Às 14h será servido grostoli e café.

Capela Nossa 
Senhora do Rosário
festeja o Dia 
do Colono

Na quarta-feira, 25 de ju-
lho, a Capela Nossa Senhora do 
Rosário, de Monte Belo do Sul, 
promove festa em honra ao Dia 
do Colo no. No cardápio: sopa de 
capeletti, lesso, galeto, churras-
co, maionese, saladas, pão e so-
bremesa. Valor de R$ 40,00.

mais produz pêssegos no Estado e Monte Belo do Sul é o 
maior produtor per capita de uvas. Os agricultores pas-
saram a semana preparando a festa para homenagear os 
trabalhadores do campo. Um desfile de máquinas agrícolas 
está entre as atrações. 



Ser motorista de caminhão 
é um ofício que exige compro-
metimento e tempo. Horas 
seguidas de trabalho e viagens 
de longa distância são a rotina 
desse profissional do transpor-
te.

Uma pesquisa realizada 
em parceria com o Programa 
Volvo de Segurança do Trân-
sito (PVST) revelou que 55% 
dos caminhoneiros gostariam 
de abandonar a profissão, e 
86% não desejam que os fi-
lhos sigam a mesma carreira. O 
transporte rodoviário é o prin-
cipal modo de deslocamento 
de carga utilizado no Brasil. Es-
tima-se que 65% de tudo o que 
é produzido é transportado 
por caminhões, fazendo com 

Paixão pela estrada
que a figura do caminhoneiro 
seja uma das mais importantes 
para o funcionamento do país. 
A vida na estrada é cheia de 
aventuras e desafios, alegrias e 
tristezas. Ser um caminhoneiro 
significa passar por dificulda-
des, viver longe da família, via-
jar pelo país e, acima de tudo, 
ter histórias para contar.

No posto de combustível 
localizado na entrada de Pinto 
Bandeira, é possível encontrar 
vários exemplos da profissão 
de motorista. 

Gilberto De Toni está há 
mais de 20 anos na estrada 
como caminhoneiro, mas sua 
vida na estrada começou ainda 
na infância, em viagens com o 
pai, Gentílio, de 76 anos. “Ado-

rava viajar com ele, era muito 
bom conhecer lugares e pesso-
as diferentes. Aquela sensação 
de liberdade ficou até hoje e 
aqui estou. Toda nossa família 
é assim. Todos foram motoris-
tas”, comenta.

Hoje, aos 54 anos de ida-
de, o motorista viaja toda se-
mana para São Paulo e chega 
a ficar de quatro a cincos dias 
longe de casa. Apesar do amor 
pela profissão, “Perdigueiro”, 
como é conhecido por todos, 
diz que para ser motorista é 
preciso vontade de trabalhar 
e coragem. “Sair para a estrada 
é como sair para uma guerra, 
pois você não sabe quem ou o 
que vai encontrar por lá”, rela-
ta.

Gilberto De Toni, conhecido como “Perdigueiro”, é motorista há mais de 20 anos

Foto: Marlove Perin



O pintobandeirense Mo-
acir De Toni, conhecido por 
Titi, é um exemplo de amor ao 
trabalho. Aos 74 anos de ida-
de é considerado o motorista 
mais velho de Pinto Bandeira. 
Há 54 anos é caminhoneiro e 
ainda desbrava as rodovias do 
país, transportando cargas de 
frutas.

A rotina de um motoris-
ta realmente não é nada fácil. 
Mas Moacir, que começou com 
15 anos de idade, não gostava 
da colônia, sempre gostou de 
caminhão, ajudava a transpor-
tar barro na olaria do pai. Tem 
uma receita para driblar as di-
ficuldades da profissão: o bom 
humor.

Com 20 anos de idade, já 
com a carteira em mãos, co-

O provérbio “filho de peixe, 
peixinho é” serve para a histó-
ria que temos para contar. Ro-
berto Pavan, 51 anos, morador 
de Pinto Bandeira, escolheu a 
profissão do pai para ser a sua 
também. 

“Com 10 anos de idade eu 
viajava com meu pai, chegamos 
a ir ao Nordeste. Desde então 
minha paixão por caminhões 

vida de Caminhoneiro
Conheça a história do pintobandeirense Moacir De Toni, motorista 
de caminhão há quase 55 anos

Moacir De Toni, conhecido por “Titi”,  começou com 15 anos de idade 
sua história com caminhões

meçou a viajar para São Paulo 
e para o Norte e foi neste mo-
mento que iniciava uma his-
tória de amor intenso ao que 
faz. Foi pioneiro a viajar para 
Manaus com o camioneiro e vi-
zinho Isidoro Bigolin, 72 anos.  

Para De Toni, o melhor 
amigo dele é o caminhão. “O 
segredo para eu estar na es-
trada há tantos anos é porque 
gosto muito do que faço. Caso 
contrário, não aguentaria. Eu 
gosto muito de caminhão. Para 
mim, de fato, é uma paixão. 
Não sei quanto tempo ainda 
vou, um mês ou dois, ou dez 
anos”, afirma.

Casado há 52 anos com 
Rosa Comiotto, tem duas fi-
lhas, Gabriela e Sabrine e uma 
neta, Marina. De Toni diz que a 

família dá o maior apoio com a 
decisão de continuar dirigindo, 
mesmo com idade avançada. 
“Todos me apoiam. Eles têm 
satisfação de estar comigo. 
Me querem muito bem e todos 
gostam muito de mim, embora 
se preocupem por viajar sozi-
nho”, diz.

“Chego a ficar 20 dias fora 
de casa. São 20 dias fora, então 
a saudade é constante”, lembra 
De Toni que já chegou a ficar 
mais de 70 dias fora de casa. 
Conta que em todos esses 
anos sofreu apenas dois assal-
tos, em um levou uma facada e 
em outro um tiro. “Se eu puder, 
quero dirigir até os meus 80 
anos. Eu estou pedindo a Deus 
que me dê muitos anos ainda”, 
brinca.

Foto: Marlove Perin

De pai para filho: caminhoneiro herdou a profissão do pai
Foto: Marlove Perin

Roberto Pavan com o pai

No mês que em se celebra o Dia do Colono e Motorista , homenageamos a 
todos os pais caminhoneiros do país que herdaram a profissão e que inspiram 
seus filhos e filhas no dia a dia

só aumentou. Sempre simpati-
zei com a profissão”, diz o cami-
nhoneiro. 

O maior desafio é a distân-
cia da família. A saudade bate 
durante as longas jornadas. Os 
profissionais são quase visitas 
em suas casas. Caminhoneiro 
desde os 19 anos, Roberto diz 
que quando sai de casa para 
pegar a estrada se sente bem 

viajando, mas que a saudade 
é um dos maiores contras da 
profissão.

“Sempre esperamos voltar 
para casa, mas não sabemos se 
realmente vamos voltar. Senti-
mento de angústia com amor 
no que faz”, acrescenta. Rober-
to faz uma linha de São Paulo e 
Belo Horizonte. Fica de cinco a 
sete dias fora de casa.


