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Festa do Agricultor 
será no domingo, dia 28

Foto: Marlove Perin

Tarde de campo sobre o Manejo
da Ameixeira e Pessegueiro
Técnicos da Emater e da Embrapa fizeram recomendações em quatro estações temáticas: Energia Fotovoltaica, 
Rastreabilidade em Produtos Vegetais Frescos, Manejo Integrado de Pragas e Manejo da Tela Antigranizo. Página 3

CONFORTO E COMODIDADE
PARA SUA VIAGEM

Atendemos viagens, translados para aeroporto, 
eventos, shows, reuniões, convenções, turismo 
na região da Uva e do Vinho, Gramado, Caxias do 
Sul, Porto Alegre e demais eventos, conforme a 
solicitação do cliente.

Para sua segurança, carros sedã luxo, blindados 
ou não, com opção de segurança pessoal.

Solicite orçamento, sem compromisso. 
Desenvolvemos uma logística de transporte 
otimizada para sua empresa. Trabalhamos com 
contratos fixos e serviços temporários.

a escolha

Apartamentos e suítes
equipados com ar 

condicionado 
e calefação

para as melhores comemorações

Pinto 

Bandeira 

celebra 

índice de 

município 

que mais 

investe em 

educação 

em todo 

o país
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Sindicato Rural promove Festa 
do Agricultor, na Linha Brasil

Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do 
Rosário de Pompeia

OS
SACRAMENTOS
NA VIDA

Foto: Divulgação

Nossa homenagem ao homem 
do campo e ao motorista que, 
com seu trabalho, fazem o 
desenvolvimento da nossa terra.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira

A palavra “sacramento” sig-
nifica “sinal”. Nós dizemos que o 
batismo, a crisma, a eucaristia, a 
confissão, a unção dos enfermos, 
a ordem e o matrimônio são sa-
cramentos, ou seja, Sinais. Sinais 
de que? São sinais do amor de 
Deus para com a humanidade. O 
próprio Deus está presente nos 
sinais. Eles conduzem as pesso-
as para a santidade. Ou melhor, 
santificam as pessoas que os rece-
bem.

Nós, cristãos católicos acre-
ditamos que, quando alguém ba-
tiza é o próprio Jesus que batiza, 
quando alguém perdoa os peca-
dos é Jesus que perdoa. A hóstia 
consagrada não é só um sinal: o 
próprio Jesus está presente. É por 
meio destes sinais que vamos até 
o Deus invisível.

Podemos dar exemplos: al-
guém ama uma pessoa e quer 
demonstrar esse amor dando-lhe 
um presente. O presente não é o 
amor, mas é um sinal, uma pro-
va. Uma placa de trânsito indica 
uma curva perigosa; a placa não 
é a curva, ela indica. Assim é a 
água (batismo) indica purificação, 
perdão; o óleo (crisma, unção dos 
enfermos e ordem) indica missão, 

compromisso, força, coragem; o 
pão e o vinho (missa) é alimento 
espiritual; as palavras (matrimô-
nio e confissão) indicam compro-
misso e perdão.

Os sinais sacramentais produ-
zem um efeito, são eficazes: o ba-
tismo nos torna de fato “filhos de 
Deus”, o pão e o vinho se tornam 
de fato o corpo e o sangue de Je-
sus, a confissão perdoa de fato os 
pecados. Dos sete sacramentos, 
três são chamados “sacramentos 
da iniciação cristã”: Batismo, Cris-
ma e Eucaristia.

Nos primeiros séculos da 
Igreja eram recebidos juntos, no 
sábado santo. A não ser em ca-
sos especiais, não se batizavam 
crianças. Só adultos, após longa 
preparação. A partir desse dia, os 
“novos cristãos” assumiam o com-
promisso de fidelidade a Jesus 
Cristo, à Igreja e à Comunidade, 
tornando-se discípulos e missio-
nários praticantes e ativos.

Hoje, precisaríamos dedicar 
mais tempo ao estudo da religião, 
dos ensinamentos de Jesus e da 
Igreja. Os valores espirituais con-
tinuam sendo importantes. De-
vem ser preservados, valorizados 
e vividos.

Com o objetivo de reconhecer a sua impor-
tante contribuição no desenvolvimento da região, 
estado e país, o Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais Agricultores Familiares de Bento Gonçalves, 
com extensão em Monte Belo do Sul, Santa Te-
reza e Pinto Bandeira, promove no dia 28, a Festa 
do Agricultor.

O evento será na Linha Brasil, em Pinto 
Bandeira. Os ingressos podem ser adquiridos nas 
sedes do Sindicato em Bento Gonçalves, Monte 
Belo do Sul e Santa Tereza, com um valor espe-
cial para os sócios. Haverá transporte passando 
por todas as comunidades.

Aconteceu em Pinto Ban-
deira, na comunidade da Linha 
Anunciata, o curso de Panificação 
Caseira, ministrado pelo instrutor 
do Senar, Celso Demarco, através 
de uma parceria entre Sindicado 
dos Trabalhadores e Prefeitura 
Municipal. Já em Bento Gon-
çalves, foi realizado o curso de 
Aproveitamento Integral de Ali-
mentos, ministrado pela instruto-
ra Marines De Marco, na Linha 
Cruzeiro.

Foto: Divulgação

Participantes do curso de Panificação Caseira

Curso de
Panificação
Caseira 

Na quinta-feira, dia 25, a 
partir das 19h, haverá troca de 
faixa para os alunos da escola de 
Taekwondo, no CTG Campo Ve-
lho, em Pinto Bandeira.

Troca de faixa 
para alunos de 
Taekwomndo

Foto: Divulgação
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Manejo da cultura do pessegueiro e da 
ameixeira é tema da Tarde de Campo

A Tarde de Campo foi dividida em quatro estações, com os temas Energia Fotovoltaica, Rastreabilidade em 
Produtos Vegetais Frescos, Manejo Integrado de Pragas e Manejo da Tela Antigranizo

Foto: Marlove Perin
Manejo da cultura do pesse-

gueiro e da ameixeira foi o tema 
da Tarde de Campo realizada na 
quinta-feira, 17, na localidade da 
Linha Silva Pinto Norte, em Pinto 
Bandeira, na propriedade da fa-
mília de Rogério Longo.

A tarde foi dividida em qua-
tro estações, com os temas: Ener-
gia Fotovoltaica, Rastreabilidade 
em Produtos Vegetais Frescos, 
Manejo Integrado de Pragas e 
Manejo da Tela Antigranizo.

A primeira estação foi minis-
trada pelo Engenheiro Agrônomo 
João Villa, assistente técnico re-
gional em Sistemas de Produção 
Vegetal da Emater Regional de 
Caxias do Sul, e por técnicos da 
empresa Efall, que abordaram a 
viabilidade econômica e técnica 
da instalação da energia fotovol-
taica como energia alternativa.

A Engenheira Agrônoma Me-
lissa Maxwell Bock, da Emater de 
Pinto Bandeira, falou na segunda 
estação sobre a Instrução Norma-
tiva Conjunta 02/2018 da Anvisa 
e do MAPA, de 07 de fevereiro 
de 2018, que legisla sobre a Ras-

treabilidade de Produtos Vegetais 
Frescos e a responsabilidade que 
cada ente da cadeia produtiva tem 
perante esta nova lei, que entra 
em vigor dia 20 de fevereiro de 
2020, para produtos como pêsse-
go e ameixa.

Na terceira estação, o Enge-
nheiro Agrônomo Marcos Botton 
falou da importância do monito-
ramento de pragas, em especial 
da mosca-das-frutas, da aplicação 
de iscas tóxicas na borda dos po-
mares para diminuir a população 
da praga e dos produtos registra-
dos para as culturas e período de 
utilização dos mesmos.

A última estação foi apre-
sentada pela empresa Ginegar e 
tratou do Manejo da Tela Anti-
granizo, tema que tem despertado 
interesse dos produtores de frutas 
de caroço e traz maior segurança 
e menor perda ao produtor num 
eventual problema climático.

Ao final, a Cooperativa Sicre-
di, de Pinto Bandeira, falou das 
linhas de crédito para Energias 
Alternativas, como a linha Pronaf 
Eco, e para Coberturas de Poma-

res, com juros de 3%.
Todos os temas são de extre-

ma importância e foram relevan-
tes para os produtores e partici-
pantes do evento.

O evento foi realizado pela 
Emater, em parceria com a Em-
brapa Uva e Vinho, Sicredi, Pre-
feitura Municipal, empresas Efall, 
Ginegar e Agrimar. A Emater, 

juntamente com seus parceiros, 
agradece a presença de todos e se 
coloca à disposição para maiores 
informações sobre os assuntos 
abordados nesta tarde de campo.



4 Ano IV - Nº 46 - Julho/2019 - Pinto Bandeira/RS

Dra. Eleonora Pasqualotto, 
Ginecologista em Medicina 
Reprodutiva e Diretora da 
Conception Centro de 
Reprodução Humana

AS PRINCIPAIS
DOENÇAS
QUE AFETAM A
FERTILIDADE
FEMININA

Foto: Divulgação

Receita elaborada
pelo docente do 
Senac,
Lucindo Truccolo 
Junior

Receita: ALFAJOR
Fotos: Divulgação

Quando um casal está com 
dificuldades de engravidar, 35% 
das causas de infertilidade estão 
associadas à problemas femini-
nos.Há outros 35% relacionados 
à infertilidade masculina e 20% 
onde a causa da infertilidade são 
problemas que acometem os dois 
parceiros. 

Entre os problemas femini-
nos mais comuns que podem afe-
tar a fertilidade da mulher estão a 
endometriose, síndrome dos ová-
rios policísticos, infecções por do-
enças sexualmente transmissíveis 
e as doenças tubárias. 

A Síndrome dos Ovários Po-
licísticos é uma das doenças mais 
frequentes entre as mulheres de 
idade reprodutiva. Nessa síndro-
me há alterações hormonais que 
causam problemas na ovulação 
e na regularidade do ciclo mens-
trual, dificultando a gravidez. As-
sim, os ciclos menstruais têm in-
tervalos mais longos e há sintomas 
como acne, oleosidade de pele e 
crescimento de pêlos no corpo. 

A Endometriose é outra do-

ença que pode dificultar a gravi-
dez. Nessa doença, o endométrio 
(tecido que reveste a parte interna 
do útero) é alterado e se prolifera 
para outras áreas além do útero, 
podendo inclusive alterar a qua-
lidade dos óvulos se invadir os 
ovários.

Essas duas patologias são 
tratáveis, assim como outras que 
podem causar infertilidade. Com 
assistência médica adequada, a 
maioria dos casais pode vencer es-
ses obstáculos e realizar o sonho 
de formar uma família.

Mas vale lembrar que atual-
mente, a idade da mulher é um 
dos principais fatores associados 
à dificuldade de gravidez. Isso 
porque, após os 35 anos, a quanti-
dade e qualidade dos óvulos dimi-
nuem progressivamente. Então as 
chances de gestar após essa idade 
diminuem com o passar do tem-
po e aumentam as possibilidades 
de o bebê ter alguma alteração 
genética.

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes, 
coloque em uma assadeira re-

tangular untada e leve ao forno 
pré-aquecido 180 graus por 25 

minutos.

Retire. Espere esfriar.

Corte círculos com a ajuda de 
um cortador. Corte o círculo 

ao meio e recheie-os com doce 
de leite.

Banhe no chocolate derretido e 
deixe secar.

Ingredientes
2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de chocolate em pó 50% cacau

1 xícara de açúcar mascavo

1 colher de chá de cravo em pó

1 colher de chá de canela em pó

½ xícara de mel

2 xícaras de leite

1 colher de sopa 

de fermento químico

 Recheio e cobertura

500 gramas de 
chocolate meio amargo

2 potes de doce de leite
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Rose Scussel é funcionária da Cooperativa há 36 anos e há 19 anos atua no cargo

“Ética é fundamental para a carreira”, diz
Secretária Executiva da Cooperativa Aurora

É no movimento
que sua vida ganha 
mais saúde! 

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

Aprenda a correr com a 

Spadari Running

Rose Scussel é secretária exe-
cutiva há 19 anos na Cooperativa 
Vinícola Aurora. Declaradamen-
te apaixonada pela profissão, 
Rose está há 36 anos na empre-
sa, tendo já passado por diversos 
setores da Cooperativa. Para ela, 
ser uma pessoa ética e discreta 
são requisitos fundamentais para 
se dar bem no mercado de tra-
balho. Leia a seguir a entrevista 
concedida para o Jornal Gazeta 
News RS - Monte Belo do Sul e 
Pinto Bandeira.

Gazeta News RS - 
Como é o dia-a-dia de 
uma secretária executiva?

Rose - As atividades são 
muito diversificadas. Somos mul-
tifuncionais. Temos que estar 
atentas a tudo, priorizar as tarefas 
do dia, coletar informações e es-
tar sempre focada na solução de 

Rose Scussel é secretária executiva há 19 anos na Cooperativa Aurora

Foto: Marlove Perin

problemas e na busca de resul-
tados, intermediando contatos e 
rotinas. Gerencio as informações 
e ajudo na execução das tarefas 
administrativas, assessorando os 
diretores executivos no desempe-
nho de suas funções. Filtro infor-
mações, a fim de que somente os 
problemas pertinentes a eles che-
guem, a fim de otimizar o tempo.

Gazeta News RS - Qual 
a maior dificuldade da 
carreira? E a melhor parte 
da profissão?

Rose - A maior dificuldade 
é estar sempre atualizada, não 
perdendo o foco do cargo. A me-
lhor parte é ser reconhecida pelo 
trabalho bem feito.

Gazeta News RS - Quais 
características uma secre-
tária tem que reunir para 
se dar bem na carreira?

Rose - Ética é fundamental. 
Dentre as características princi-
pais posso citar: formação escolar 
adequada, domínio em microin-
formática, boa fluência verbal, 
conhecimento de idiomas, dina-
mismo, maturidade emocional, 
iniciativa, flexibilidade, persis-
tência, automotivação, organiza-

ção, comprometimento com o 
trabalho, possuir capacidade de 
trabalhar sob pressão, saber ad-
ministrar conflitos, facilidade no 
relacionamento interpessoal e 
em trabalho em equipe, pró-a-
tividade, apresentação pessoal 
impecável, ser discreta, educada, 
bem-humorada, paciente e, prin-
cipalmente, amor, porque só fa-
zemos bem aquilo que amamos. 
Ser secretária é muito mais que 
uma profissão, é uma escolha. 
“Quando não se pode fazer o 
que se deve, deve-se fazer o que 
se pode da melhor maneira pos-
sível, é o meu lema”, diz Rose.

Gazeta News RS - Que 
dica a senhora daria para 
quem quer fazer secreta-
riado?

Rose - Em primeiro lugar é 
preciso gostar do que se faz. Pro-
curar fazer os cursos formadores 
como o técnico, tecnólogo ou ba-
charel em Secretariado, manter-
se sempre atualizada, com cursos 
extracurriculares, idiomas e estar 
sempre bem informada, através 
da leitura de jornais e revistas se-
manais e, principalmente, estar 
atento ao mercado, pois ele não 
é estático e sim dinâmico.

No dia 22 foi publicado, 
no Diário Oficial da União, 
uma listagem com 51 novos 
agrotóxicos liberados para 
uso nos campos do Brasil. 
Do total, 44 são genéricos, 
com princípios ativos já auto-
rizados, sete são novos no país 
– seis inseticidas e um  herbi-
cida. Os inseticidas contêm o 
ingrediente ativo sulfoxaflor, 
que controla pragas como pul-
gão, mosca-branca e psilídeo. 
Com este novo pacote de libe-
ração, já são 262 agrotóxicos 
liberados desde o início da ad-
ministração de Jair Bolsonaro.

Da lista, 28 estão classi-
ficados como medianamente 
tóxicos, 17 como extrema-
mente tóxicos, cinco são pou-
co tóxicos e um é altamente 
tóxico.

Governo libera mais 
51 agrotóxicos
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Banrisul lança o 
Plana Safra

O Banrisul promoveu, no dia 
11, um café da manhã no posto 
de atendimento da agência Banri-
sul de Pinto Bandeira para a apre-
sentação do Plano Safra 2019-
2020 da instituição, que neste ano 
contará com R$ 3,25 bilhões para 
o segmento. Esse valor representa 
um aumento de 90% do volume 
ofertado na safra anterior, o que 
vem reafirmar o propósito do 
banco de atuar fortemente no se-
tor. Ao todo são 350 agências do 
interior do RS.

O gerente do Banrisul Ci-
dade Alta, unidade de Bento 
Gonçalves, Maiko Zapalai, fez a 
apresentação do lançamento do 

Plano Safra, juntamente com os 
funcionários da agência Guilher-
me Furlan, Edison Ceccagno e 
Jucelia Almeida. A atividade en-
volveu produtores rurais, clientes, 
lideranças locais, como o prefeito 
Hadair Ferrari, o vereador Daniel 
Sganzerla, a engenheira agrôno-
ma da Emater/RS-Ascar, Melissa 
Maxwell Bock, funcionários do 
banco e convidados.

Segundo Maiko Zapalai, o 
propósito é difundir a cultura do 
agronegócio no Banrisul, pro-
movendo maior aproximação do 
produtor rural com as novas tec-
nologias e expandir os negócios 
da instituição.

Nota fiscal eletrônica para produtores 
rurais passa a ser obrigatória

Lançamento do Plano Safra na agência Banrisul de Pinto Bandeira

Foto: Divulgação

Desde outubro de 2018, pro-
dutores rurais de todo Brasil estão 
autorizados a emitir Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e). A emissão da 
nota fiscal eletrônica por produto-
res rurais deixa de ser opcional e 
passa a ser obrigatória a partir de 
1º de julho nos estados do Mato 
Grosso e Bahia. A medida deve 
ser seguida gradativamente por 
outros estados e a expectativa é 
de que seja obrigatória em todo o 
Brasil em 2020.

De acordo com a Sefaz (Se-
cretaria da Fazenda), a utilização 
da NF- garantir mais agilidade e 
segurança, os produtores também 
terão despesas menores, pois não 
precisarão mais se deslocar até as 
prefeituras para retirar e devolver 
talões. O primeiro passo para 
emitir a NF-e de Produtor Rural 
é ter um certificado digital do tipo 
E-CPF, uma espécie de CPF digi-
tal para pessoa física. Ele assegura 
a validade jurídica das notas emiti-
das, e será utilizado para realizar a 
assinatura digital. Caso o produtor 
rural já tenha um CNPJ, ele pre-

cisará também de um emissor e 
certificado digital, que neste caso 
é o e-CNPJ.

Após adquirir o Certificado 
Digital, será necessário escolher 
o programa Emissor de NF-e Pro-
dutor Rural que será utilizado. É 
neste programa que o produtor 
rural digitará as notas fiscais e fará 
a transmissão para o servidor da 
Sefaz. É importante lembrar que 
cada estado pode ter uma regra 
diferente e, portanto, os produto-
res rurais precisam entrar em con-
tato com a secretaria da fazenda 
de seu estado.

Elson Schneider, Presiden-
te do Sindicato Rural da Serra 
Gaúcha diz que o Sindicato ofe-
rece todo suporte 
para esclarecer 
dúvidas aos pro-
dutores sobre   a 
NF-e. Schneider 
esteve reunido 
com o Prefeito 
Guilherme Pasin 
com objetivo de 
apresentar uma 

solução para a emissão da  NF-e 
rural, conforme Decreto estadu-
al 54197 de 2018, e buscar uma 
mobilização dos municípios em 
prol do projeto voltado aos pro-
dutores rurais.  A iniciativa per-
mite que o produtor entrasse em 
contato com a empresa por meio 
de um canal eletrônico, repassas-
se as informações e a Nota Fiscal 
Eletrônica seria gerada pelo esta-
belecimento. A partir disso, o do-
cumento seria enviado ao agricul-
tor, que poderia apresenta-la por 
meio de um aplicativo. O projeto 
será apresentado ao secretário es-
tadual da Agricultura, Pecuária e 
desenvolvimento Rural, Covatti 
Fillho, na próxima semana.

Elson Schneider em reunião com o prefeito Pasin

Foto: Divulgação
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Pinto Bandeira celebra índice de município 
que mais investe em educação em todo o país

Foto: Divulgação

Prefeito Hadair Ferrari comemora divulgação do Anuário

A informação de que Pin-
to Bandeira foi o município que 
mais investiu em educação por 
aluno, em 2015, que integra o 
Anuário Brasileiro de Educação 
Básica está sendo celebrada pelo 
município. Trata-se de um estudo 
que apresenta análises sobre os te-
mas das 20 metas do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE). A prefei-
tura fornece o uniforme e um kit 
escolar para todo os matriculados 
na rede municipal. O transporte 
também é garantido, indepen-
dentemente se o aluno está sob 
a responsabilidade do município 
ou do Estado. São situações assim 
que fazem de Pinto Bandeira a ci-
dade que mais aplica recursos no 
Ensino Fundamental em todo o 
país. Assim como outras cidades, 
Pinto Bandeira também recebe 
recursos federais e estaduais para 
aplicar na educação.

Conforme os números re-
velados, o montante chegou a 
R$ 19,5 mil por aluno (29,9% 
do orçamento), o valor mais alto 
contabilizado em todo o país. 
Atualmente são três escolas mu-
nicipais, com 159 alunos matricu-
lados, 100% atendidos, inclusive 
no contraturno escolar. São 45 na 
creche, 59 na Escola Municipal 
Barão de Mauá e 55 na Escola 
de Ensino Fundamental Emilio 
Meyer. A única escola estadual 
tem 245 estudantes.

O prefeito Hadair Ferrari 
cumprimentou todo o corpo dire-
tivo do município, citou a secre-
tária de Educação, Angelita Pavan 

Uniforme, ônibus e cadernos são gratuitos. Aplicação de recursos é três vezes maior que a média estadual

Poloni, além das diretoras Greice 
Bettoni, Silvana Ferrari Detoni e 
Luana Spadari, professores, me-
rendeiras e funcionários. “Graças 
aos investimentos que foram fei-
tos aqui, quero parabenizar a to-
dos. A formação e a qualificação 
dos professores são pontos que 
a gente investe bastante. O mu-
nicípio está engatinhando e nós 
temos um futuro brilhante, tenho 
orgulho de estar aqui como ges-
tor”, comentou o prefeito.

A Constituição obriga os mu-
nicípios a aplicarem, no mínimo, 
25% do orçamento na manu-
tenção e no desenvolvimento da 
Educação. 

De acordo com o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-RS), 
Pinto Bandeira ainda superou o 
que a lei exige também em 2017 
e 2018. Foram destinados 26% 
e 28%, respectivamente, nestes 
anos, para a Educação.

O Anuário
Foi lançado em 2012 com 

o intuito de oferecer dados e 
informações sobre a educação. 
É um instrumento de consulta 
e acompanhamento da qualida-
de da educação no País, contri-
buindo para qualificar o debate 
e as conquistas das décadas re-
centes, o quadro atual e as pers-
pectivas futuras do ensino. O 
Anuário adota como eixo estru-
tural o Plano Nacional de Edu-
cação (PNE) 2014-2024, com 
suas 20 metas, que abrangem 
as várias etapas e modalidades 
de ensino, assim como a valori-
zação dos professores, a gestão 
democrática e o financiamento 
do ensino público.

Divulgação
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Inauguração Confraria 
Amigas do Vinho Serra 
Gaúcha e Serra do Sudeste

Foto: Divulgação

Vinho, Lazer & Networking Feminino
www.amigasdovinho.com.br

CONFRARIA
AMIGAS

DO VINHO
SERRA GAÚCHA

SERRA DO SUDESTE

26/09, 19h
COBO WINE BAR

Rua Herny Hugo Dreher,
204 - Bento Gonçalves

INGRESSOS ANTECIPADOS
E LIMITADOS NO SYMPLA

INAUGURAÇÃO

CONFRARIA
AMIGAS

DO VINHO
SERRA GAÚCHA

SERRA DO SUDESTE

Tirar a rolha, encher a taça, 
brindar e dar o primeiro gole é 
um ritual milenar que continua 
aproximando as pessoas e fazen-
do amigos. É justamente por isso 
que no dia 29 de setembro, será 
inaugurado em Bento Gonçal-
ves a confraria Amigas do Vinho 
Serra Gaúcha e Serra do Sudes-
te. O evento será a partir das 19h 
no Cobo Wine Bar. A Confraria 
Amigas do Vinho: foi fundada 
no dia 2 de agosto de 2003 pela 
Presidente Nacional Maria Lúcia 
Rodrigues, com sede no Rio de 
Janeiro/RJ.

É uma confraria nacional, 
filiada a FEBAVE - Federação 
Brasileira de Confrarias e Asso-
ciações Femininas do Vinho e 
do Espumante que proporciona 
encontros entre mulheres que 

Meia década dividindo alegrias, conquistas e construindo, com 
muito trabalho e suor, uma história digna de ser comemorada. Sob 
o olhar e com a proteção do Santuário de  Nossa Senhora do Rosá-
rio de Pompéia, o casal Ilario Pastorello, 77 anos e Mercedes Ber-
toco Pastorello, 74 anos, foi recepcionado no sábado, 21, para a 
festa de 50 anos de casamento. Os amigos, o filho Elisandro, a nora 
Danielli e os netos Sophia, Priscila e Gustavo desejam felicidades e 
vida longa ao casal.

Em uma década, as vinícolas 
do Rio Grande do Sul mais do 
que dobraram as vendas de suco 
de uva. Entre 2008 e 2018, o vo-
lume comercializado da bebida 
passou de 123 milhões para 282 
milhões de litros anuais, de acor-

apreciam vinhos, de forma mo-
derada, lúdica, descontraída, com 
aprendizado e proporcionando a 
prática de networking.

É a maior confraria femini-
na com aproximadamente 9.000 
confreiras espalhadas pelo Brasil.  
Alguns estados como São Paulo, 
Paraná, Brasília e Goiás já têm sua 
“Seção Estadual” capitaneada por 
mulheres com a mesma filosofia 
de degustar bons vinhos e pra-
ticar o intercâmbio profissional 
e social. No dia 15 de Fevereiro 
de 2019  foi inaugurada a Con-
fraria Amigas do Vinho Seção 
Rio Grande do Sul. Em setembro 
será inaugurada na Serra Gaúcha, 
na qual a Bacharel em Adminis-
tração de Empresas e graduanda 
em Jornalismo e Sommelière 
Marlove Perin irá presidir, jun-

tamente com Lediane Scottá, 
Bacharel em Administração de 
Empresas, Coordenadora de 
Vendas da Dall Pizzol Vinhos e 
Alessandra Spalding, formada em 
direito, servidora pública e som-
melier profissional formada pela 
ABS/RS. Na região da Serra do 
Sudeste, a Confraria Amigas do 
Vinho será presidida por Gabrie-
la Brocardo, Sommelière de Chá 
com formação em Internacional 
escola internacional El Club Del 
Té, juntas irão proporcionar bons 
encontros com eventos relaciona-
dos à enologia, enogastronomia, 
enoturismo e afins.

A compra dos ingressos para 
a inauguração em Bento Gon-
çalves estão sendo disponibili-
zados no Sympla. As vagas são 
limitadas. A venda de ingressos 
é somente pelo link: https://www.
sympla.com.br/inauguracao-con-
fraria-amigas-do-vinho-serra-gau-
cha-e-serra-do-sudeste__591945

Vendas de suco de uva atingem 
o maior volume da história

do com levantamento do Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin). O 
resultado representa expansão de 
128% no período. No ano passa-
do, as empresas gaúchas negocia-
ram mais de 120 milhões de litros 
deste tipo. O Estado elabora 90% 
do suco de uva do país, tendo a 
maioria das fábricas na Serra.

Na região serrana, a bebida é 
o carro-chefe de muitas vinícolas. 
Esse é o caso da Cooperativa Au-
rora, a maior fabricante do líquido 
no país. Detentora de fatia próxi-
ma de 40% do mercado nacional, 
a empresa vendeu mais de 42 
milhões de litros de suco no ano 
passado e espera chegar à marca 
de 47 milhões de litros em 2019. 
Entre as variedades mais utiliza-
das no beneficiamento estão bor-
dô, isabel e niágara. Atualmente, 
o suco de uva representa 60% da 
produção e 50% do faturamento 
anual da Aurora, gerando em tor-
no de R$ 270 milhões.

As três maiores cooperativas 
vitivinícolas do país (Aurora, Gari-
baldi e Nova Aliança) produziram 
76 milhões de litros de suco em 
2018, representando mais de 60% 
do mercado. 


