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Pavimentação
asfáltica: mais duas
obras concluídas

Obras de asfaltamento da Estrada Linha
Silva Pinto Sul e da Rua Pe. Luiz Segale foram
entregues à comunidade. Página 2
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Encontro técnico discute
rastreabilidade e resíduos
de agrotóxicos no pêssego
Levantamentos na cultura do pêssego, nos anos de 2011 e 2012 mostraram que, das 23
amostras coletadas, 20 estariam com resíduos fora de conformidade. Página 4
Foto: Divulgação
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Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia

Aprendemos em nossa
catequese de primeira comunhão que “Deus é um
puro Espírito, perfeitíssimo e
eterno criador do céu e da
terra”. Como podemos atribuir um corpo àquele que é
puro Espírito?
Não somos nós que atribuímos um corpo aquele que é puro Espírito. Mas
aquele que é puro Espírito
assumiu um corpo, em tudo
semelhante ao nosso, menos no pecado. É o mistério
da encarnação.
Aquele que assumiu um
corpo, em tudo semelhante
ao nosso, é Deus desde o
princípio. “No princípio era
o Verbo, e o Verbo estava
com Deus. E o Verbo era
Deus” (Jo 1,1). Esse Deus que
é “puro Espírito” e que assumiu um corpo semelhante
ao nosso, tomou o pão e disse: “este é o meu corpo”. E
tendo tomado o cálice, depois que deu graças... disse:
“este é o meu sangue do
Novo Testamento que será
derramado por muitos” (Mc
14,22-24).
Por isso a Igreja Católica
tem a grande alegria de celebrar todos os anos a festa
do Corpo de Deus. A festa
de Corpus Christi.
Nesta festa a Igreja celebra este grande mistério de
um Deus que, por amor, se
fez alimento. Alimento que
purifica e santifica todos os
que se aproximam dele com
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FESTA DO
CORPO E
SANGUE
DE DEUS

fé, humildade e santidade.
“Jesus, na Santíssima
Eucaristia, faz a doação
de si mesmo revelando-nos
o amor infinito de Deus a
cada homem. Neste Sacramento admirável, manifesta-se o amor ‘maior’: o amor
que leva a ‘dar a vida pelos
amigos’”. “No Sacramento
da Eucaristia, Jesus mostranos de modo particular a
verdade do amor, que é a
própria essência de Deus”
(Sacramentum Caritatis Bento XVI).
Tudo o que fazemos
ainda é pouco para honrarmos, homenagearmos e
celebrarmos esse grande
mistério de fé: a festa do
Corpo de Deus. É importante que esse “pouco” do
tudo que fazemos seja feito
com amor, com muito amor,
uma vez que fazemos memória da verdade do Amor
que é a própria essência de
Deus.
Por isso celebrar a eucaristia – sacramento da unidade – é renovar a aliança
selada no sangue do Cordeiro, que se entregou por
nós e o caminho para se
chegar à eucaristia é o serviço. A celebração do Corpo
e do Sangue de Cristo hoje
nos lembra de toda a nova
aliança que adquire assim
um significado pleno, e, por
sua vez, faz compreender
melhor o alcance do sacrifício de Cristo.

Concluído o asfaltamento na Rua Pe. Luiz
Segale e Estrada Linha Silva Pinto Sul
Foto: Divulgação

Mais obras

A infraestrutura das ruas e estradas da
área urbana e interior de Pinto Bandeira
ganham atenção constante da Administração Municipal que, por meio da Secretaria
Municipal de Obras, realiza diferentes intervenções, como pavimentações e abertura de
novas vias.
A Prefeitura Municipal concluiu a colocação da pavimentação asfáltica da Rua Pe.
Luiz Segale (fundos Pompéia) e Estrada Linha Silva Pinto Sul (40). O prefeito Hadair
Ferrari inaugurou na noite da quinta-feira,
27, as duas obras de pavimentação na presença de secretários, funcionários e comunidade.
As ruas Duque de Caxias e Padre Luiz
Segale receberam Investimento Parlamentar
de R$ 221.711,87.
A estrada da Estrada Linha Silva Pinto
Sul (40) recebeu a primeira etapa da pavimentação asfáltica, 1.200m e um investimento do Município: R$ 751.406,45.
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Além da inauguração das obras citadas, mais pavimentações foram feitas no município.
Linha Brasil
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
Linha Jansen
Extensão: 1.014m
Investimento do Município
R$ 571.155,20
Prolongamento das ruas Duque de Caxias
e Padre Luiz Segale
Investimento Parlamentar:
R$ 221.711,87
Estrada Linha Silva Pinto Sul (40)
Extensão primeira etapa: 1.200m
Investimento do Município: R$ 751.406,45
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O papel do RH na Cooperativa Aurora
A área de Recursos Humanos da Cooperativa Vinícola Aurora atualmente está subdivida em
dois segmentos, Departamento
Pessoal e a área de Humanas, responsáveis por executar atividades
como de recrutar e selecionar,
treinar e desenvolver pessoas, lançamentos e manutenção da folha
de pagamento e encargos, controle de benefícios, comunicação
interna e ações sociais.
Com a implantação do e-Social e o aumento da competitividade no mercado, surgiu a necessidade de buscar melhorias nos
processos, reestruturar seu perfil
de cargos e a estrutura organizacional como um todo. Este projeto de reestruturação teve início
no setor de Recursos Humanos e
seu o objetivo é inovar, dar uma
nova aparência para a futura área
de “Desenvolvimento Humano
e Organizacional”, modificando
também a nomenclatura dos seus
segmentos, para Administração
de Pessoal e Desenvolvimento
Humano. Complementando essa
oportunidade de inovação, suge-

riu-se criar e evidenciar um novo
segmento dentro do setor, a área
de Endomarketing, peça fundamental dentro das organizações,
explica Roger Nonnemacher, gerente da equipe de Recursos Humanos da Vinícola Aurora, que
vem há algum tempo desenvolvendo estas mudanças no setor.
“O RH tradicional não tem
mais espaço dentro das organizações vencedoras. Ele precisa
evoluir, inovar e se adaptar às
tecnologias de uma forma rápida
e inteligente. É uma questão de
atualização, acompanhar o comportamento do mercado e as práticas das empresas que são cases
de sucesso, para assim, buscar o
nivelamento com o grupo das melhores organizações para se criar
relações de trabalho. A Vinícola
Aurora, com o seu tamanho e
expressão, precisa estar em evidência também com as suas práticas de relações de trabalho”, diz
Roger.
As estruturas cooperativas
modernas precisam manter o seu
papel de sistema produtivo cen-

Foto: Marlove Perin

Vitória Finatto da Silva, Jandriele Machado, Christiane Sleiffer, Zemira
Penso, Roger Nonnemacher, Alessandro Paese, Douglas da Silva
Louzada, Rodrigo Conci Brandolt

trado no bem-estar de seus colaboradores e, ao mesmo tempo,
alinhar suas forças com os propósitos e metas da empresa, gerando
resultados aos seus cooperados.
Assim, a cultura organizacional
focará em princípios e valores
que buscam alcançar metas, com
a finalidade de tornar a institui-

ção mais forte e competitiva, sem
perder o foco em apoiar os profissionais na elaboração das suas
atividades, no crescimento interno, mantendo uma comunicação
transparente e assertiva, qualificando e motivando o grupo de
trabalho constantemente. “É complicado manter a continuidade

dos negócios sem um time
motivado, engajado e com
propósitos claros. Logo, o
perfil do novo profissional,
seja em nível operacional,
tático ou estratégico, deverá
estar alinhado a competências que envolvam o desenvolvimento de cada área.
Nosso compromisso é buscar sempre o melhor para o
associado (geração de resultados) e para o funcionário
(criar um ambiente que ele
se sinta pertencente), afirma Roger.
A área de RH da Vinícola Aurora é formada por
uma equipe de oito colaboradores: Roger Nonnemacher (gerente
da equipe de Desenvolvimento
Humano e Organizacional), Jandriele Machado (Endomarketing),
Christiane Sleiffer (Desenvolvimento Humano), Douglas Da
Silva Louzada, Alessandro Paese,
Vitória Finatto da Silva (Administração de Pessoal), Rodrigo Conci
Brandolt (Menor Aprendiz) e Zemira Penso (Psicóloga).
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Encontro técnico discute rastreabilidade
e resíduos de agrotóxicos no pêssego
Nos últimos anos, o uso indiscriminado de agrotóxicos e a
não adoção das boas práticas agrícolas tem sido evidenciados pelos
resultados de análises de resíduos
de agrotóxicos em alimentos. No
dia 18 de julho, Pinto Bandeira
foi sede de uma Reunião Técnica
que abordou o tema Rastreabilidade e Resíduos de Agrotóxicos

na Cultura do Pessegueiro, nas
dependências do Clube Rosário.
A realização foi das Prefeituras do
município, com apoio de Bento
Gonçalves e Farroupilha, Emater/
RS, Embrapa Uva e Vinho, Secretaria Estadual da Agricultura e Ministério da Agricultura, com apoio
da Sicredi Serrana.
Os temas foram expostos por

COMUNICAÇÃO DE

Marcos Botton, chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Uva e Vinho e Helena Pan
Rugeri, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa).
De uma forma geral, foram
realizados levantamentos em território Brasileiro na cultura do
pêssego, anos de 2011 e 2012,
de 23 amostras coletadas, 20 estariam com resíduos fora de confor-

midade. Diante de novas Legislações do Ministério com base no
Plano Nacional de Controle de
Resíduos e Contaminantes - PNCRC/Animal, que passam a afetar
a cadeia desde o registro do produtor (quem embala) até requisitos mínimos de identidade para
produtos hortícolas (que inclui o
pêssego), o objetivo foi de orientar os produtores da localidade e
da região.
Foto: Divulgação

EXTRAVIO DE
TALÃO DE PRODUTOR
Carlos Aberto Charão da Conceição e Helena de Matos,
brasileiros, maiores, casados, produtores rurais da Linha
Jansen, interior de Pinto Bandeira, Carlos Aberto Charão da
Conceição, portador do CPF 957.510.500-10 e Helena de
Matos, portadora do CPF 654.769.640-53, comunicam que
foi extraviado o Talão de Produtor série/nº P 159 479 521,
não sabendo informar seu paradeiro e não se responsabilizam
pela indevida utilização do mesmo.
Reunião Técnica foi realizada em Pinto Bandeira

“O Ministério passou a ter
base legal para fiscalizar e agora
mudou ainda o número de produtos disponíveis para as culturas.
O agricultor precisa usar o receituário agronômico para controlar
a praga. O produtor não pode
aceitar uma revenda sem analisar
o que está fazendo”, afirmou.
Para Botton, a “nossa missão
é gerar tecnologias e o pessegueiro é uma cultura que a gente tem
dedicado esforços em parceria
com a Embrapa Clima Temperado de Pelotas. A gente tem ações
de pesquisa e está é uma frutífera
com destaque e diversificação das
propriedades”, comentou.
Pinto Bandeira, juntamente
com Bento Gonçalves, é responsável por 14,7 % de toda a produção de pêssegos do país com cerca de 400 propriedades rurais, em
mais de mil hectares são cultivadas 18 mil toneladas da fruta. Por
isso, o alerta informativo aconteceu na Reunião Técnica, que foi
encerrado com confraternização.

5

Ano IV - Nº 45 - Junho/2019 - Pinto Bandeira/RS

Liberação de agrotóxicos é a maior em 14 anos
Ministério da Agricultura validou 169 novos registros de defensivos agrícolas entre
1º de janeiro e 14 de maio deste ano, 14% a mais do que em igual período de 2018
A velocidade nos registros de
agrotóxicos no governo Bolsonaro tem gerado reações divergentes entre ruralistas e ambientalistas. Entre aplausos e protestos, o
Ministério da Agricultura validou
169 defensivos agrícolas de 1º de
janeiro a 14 de maio deste ano, o
recorde da série histórica iniciada
em 2005. Foram liberados 445%
mais registros do que em igual
período do primeiro mandato de
Dilma Rousseff (PT), em 2011.
O governo de Jair Bolsonaro (PSL) diz que o alto índice se
dá pela agilidade nas avaliações,
maior do que nos governos anteriores, mas com mesmo rigor. A
própria ministra Tereza Cristina
declarou não haver “insegurança na liberação desses produtos,
que estavam em uma fila enorme
e que eram represados por problemas ideológicos”. No site da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), onde é possível consultar a lista de petições,
há agrotóxicos aguardando análise há 10 anos.
O salto das liberações (veja
no quadro ao lado) começou em
2016 e seguiu em elevação nos
anos seguintes, “muito por conta

de pressões impostas pelo Congresso”, avalia o engenheiro florestal e especialista em agricultura e alimentação do Greenpeace,
Iran Magno.
De 1º de janeiro a 14 de
maio de 2018, o governo de Michel Temer (MDB) tinha chancelado o uso de 148 produtos e
terminou o ano colocando 450
novos pesticidas no mercado. É
o maior número já documentado
em um ano completo pelo Ministério da Agricultura, que divulga
os dados desde 2005. A projeção
do Greenpeace é de que a marca
seja superada este ano.
Mais de 2,2 mil processos
de registro de agrotóxicos
esperam análise
O tempo médio de autorização de um agrotóxico, incluindo
a fila de espera para início da
análise, pode levar cerca de cinco anos para produtos químicos
genéricos e até 10 anos para novos ingredientes ativos ainda não
autorizados.
O decreto n° 4074/2002 estabelece prazo de 120 dias para
realizar a análise técnica. Hoje,
são mais de 200 decisões emitidas pela Justiça Federal onde é

concedida prioridade de análise
devido ao desrespeito ao prazo
estabelecido no decreto. A fila de
pleitos de registro de agrotóxicos
químicos tem cerca de 2.200 processos aguardando análise, explica Venancio.
Uma das etapas mais demoradas fica a cargo das indústrias
e dos laboratórios, responsáveis
pelo desenvolvimento da molécula e pela realização de estudos
que comprovem eficiência no
campo e segurança às pessoas e
ao ambiente. Vencido este ciclo,
que pode durar 10 anos, conforme o Sindiveg, um dossiê com
pedido de registro é entregue
pela empresa a três órgãos federais: Ministério da Agricultura,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
Quem faz o quê
• Anvisa: indica o quão tóxico é o produto para a população
e em quais condições seu uso é
seguro.
• Ibama: avalia o potencial
poluidor do produto.

Encontro Nacional de Confrarias
ocorre em julho, em Bento Gonçalves
A contagem regressiva já começou com a aproximação do II
Encontro Nacional de Confrarias
do Vinho, que acontece em Bento Gonçalves, no dia 6 de julho.
O acesso ao Centro Empresarial
de Bento Gonçalves será a partir
das 19h, com o início das atividades às 19h30min, e o primeiro
momento dedicado a apresentação das Confrarias.
Na sequência, o engenheiro
agrônomo, enólogo e proprietário da Vinícola Cave Geisse, o
chileno Mário Geisse, irá expla-

nar sobre terroir. O segundo momento do Encontro terá Adriano
Miolo, enólogo e superintendente da Vinícola Miolo.
A gastronomia será do Buffet
Dalla Costa, que harmonizará os
pratos com mais de 60 rótulos de
vinhos e espumantes nacionais,
degustados em ilhas, com destaque para rótulos de regiões brasileiras que serão apresentados
pela Adega Refinaria e os rótulos
internacionais, que ficarão por
conta do Supermercado Caitá.
E a festa invade a noite, harmo-

nizando vinhos, espumantes e o
show da Banda Farina Brothers.
O primeiro lote de ingressos
já está esgotado. O segundo, com
valor de R$ 230,00 por pessoa
está disponível no site: www.encontrodeconfrarias.eventize.com.
br e na sede do BCB, na Alameda Fenavinho 481, sala 201 de segunda a sexta das 8h às 12h/13h
às 17h. Fone: 3452 32.97.
Mais informações: Moura
Comunicação & Eventos, fone
(54) 99989-1001 ou atendimento@mouracom.com.br.

• Ministério da Agricultura:
analisa a eficiência e o potencial
de uso.
Projeto em discussão
Tramita no Congresso o projeto de Lei 6299/2002, que trata
do registro de agrotóxicos. Confira as principais propostas:
1. Prevê a centralização do
pedido de registro de novos produtos no Ministério da Agricultura, que terá poder decisório.
A Anvisa seguirá realizando a
avaliação toxicológica e o Ibama
a análise ambiental.

Fonte: Greenpeace e Ministério da Agricultura

2. Propõe a alteração do termo agrotóxico para produto fitossanitário.
3. Determina a concessão de
registro provisório caso não haja
análise do pedido em 12 meses.
4. Inclusão da avaliação dos
riscos. As substâncias serão analisadas caso a caso, sendo negadas
as de risco inaceitável para saúde
ou ambiente.
5. A reanálise dos riscos
ocorrerá quando houver desaconselhamento de uso por parte
de organizações internacionais,
das quais o Brasil faça parte.
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Lareiras Ecológicas da LCZ:
inovação com controle remoto
Produtos que primam pela segurança, a LCZ é a única empresa nacional que
oferece lareiras a álcool, com acionamento por controle remoto
No mundo da decoração,
conceitos e tendências que interligam a vida prática às questões
sociais e ambientais se tornaram
preocupação constante.
Esses conceitos deixaram o
papel e se tornaram realidade em
todos os cantos, da construção à
decoração; da reforma ao morar.
Nessa linha, os produtos fabricados pela LCZ Lareiras & Churrasqueiras oferecem todos esses itens
e muito mais.
As lareiras ecológicas a álcool
Decorfire da LCZ são fabricadas
no Brasil com acionamento por
controle remoto, ou por automação residencial, o que confere maior segurança ao usuário.
“Além da comodidade de acionar
o equipamento a um só toque no
controle, também garante segurança a toda família por não expor

o usuário diretamente ao fogo no
momento de acionamento da lareira – uma das nossas premissas
é fornecer produtos seguros aos
nossos clientes”, comenta o gerente comercial da empresa, Luiz
Augusto Chocair.
Todas as lareiras a álcool
Decorfire são fabricadas em aço
inox 304, com espessura acima
de 5mm (cinco milímetros) – uma
vantagem técnica somente da
LCZ, para garantir vida útil mais
prolongada ao produto e, acima
de tudo, qualidade à lareira. Os
modelos da linha Decorfire estão
disponíveis também na versão
com acionamento manual.
As lareiras ecológicas Decorfire não precisam de chaminé,
não soltam fumaça ou fuligem
(comum em lareiras a lenha); o
consumidor não tem gastos com

coifa e dutos e não é necessário
obras para sua instalação. Por serem acionadas por controle remoto, basta apenas um ponto elétrico
(tomada) para o funcionamento
ideal.
“O custo de manutenção
também é relativamente baixo se
comparado com a lareira a lenha.
O saco de lenhas de madeira custa cerca de R$ 25,00 e é queimado em três horas, sem contar aqui
despesas com serviço de limpeza
e estocagem de lenhas. O preço
do litro de álcool é de aproximadamente de R$ 3,50 e dura as
mesmas 3 horas. Isto é, além de
mais barata, o consumidor estará
contribuindo com o meio ambiente”, completa Chocair.
No mercado desde 1998, a
LCZ Lareiras é fabricante de lareiras e tochas a gás, tendo sido

Foto: Acervo LCZ

Lareira Ecológica LCZ

pioneira dessa linha no mercado
brasileiro e detentora da patente do modelo de lareiras Pedras
Vulcânicas, além de comerciali-

zar churrasqueiras a gás, lareiras
elétricas, e projetos especiais para
lareiras e churrasqueiras convencionais.
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Hélen Spadari é campeã dos Jogos
Universitários Gaúchos de 2019
A atleta Hélen Spadari, que
esteve representando a cidade de
Pinto Bandeira e a Universidade
de Caxias do Sul (UCS), ambas
apoiadoras da maratonista, faturou dois títulos nos Jogos Universitários Gaúchos, realizados no
dia 15 de junho, na Sogipa, em
Porto Alegre. A atleta conquistou
o lugar mais alto do pódio no atletismo nos 1500m e 5000m rasos.
Agora a atleta direciona o seu
foco para as competições de nível
nacional e internacional no segundo semestre deste ano, com a expectativa de realizar uma temporada ainda melhor em relação ao
ano passado. Em 2018, a atleta foi
vice-campeã nos Jogos Universitários Brasileiros e nos Jogos Panamericanos Universitários, além de
ter conquistado o título do Grand
Prix no Uruguai e de ter se tornado bicampeã brasileira sub-23 nos
3000m com obstáculos, assumindo neste ano o ranking brasileiro
da prova.
Nos 1500m rasos, Hélen, que
estava representando a Universidade de Caxias do Sul (UCS),
foi soberana do início ao final e
encerrou a prova em 4min44s.

Foto: Divulgação / Hélen Spadari

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.

Hélen Spadari conquistou o pódio no Atletismo nos
1500m e nos 5000m rasos
Na segunda prova, de 5000m,
Hélen obteve a vitória com um
tempo final de 18min14s06 con-

tra 18min36s27 da segunda colocada, Sabrina Heitling, da FacSogipa.

SUELEN SPADARI
CREF 021851 G/RS

(54)

9 9147 0976
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Espumantes do Sul: espaço dedicado aos
apreciadores de vinhos e espumantes
Um lugar despojado e aconchegante, que faça com que os
admiradores do vinho se sintam
em casa. Esta é a proposta da
loja Espumantes do Sul, localizada no centro de Pinto Bandeira.
Além de oferecer um local para
degustar e comprar os rótulos, a
casa oferece cursos de degustação
de vinhos, espumantes e cervejas.
Destinada a diferentes paladares
e bolsos, a loja oferece mais de
800 rótulos na loja física e mais de
1.200 rótulos na loja virtual, com
um serviço de excelência. No local também são comercializados
delicatessen, chocolates, acessórios e itens para presente.

Fotos: Divulgação

O negócio é comandado pelos sócios Thiago dos Reis e Helena Comiotto e conta com a colaboração da funcionária Andreia
Pavan.
Para os idealizadores do projeto, “A loja foi planejada para
complementar o e-commerce da
empresa e atender às necessidades cada vez maiores dos consumidores, além de proporcionar
um local de encontro entre familiares e amigos, onde seja oferecida a experimentação dos excelentes espumantes e vinhos da região.
A vista privilegiada do pôr do sol
é uma cortesia da casa!”, reforçam
os proprietários.

Horários de atendimento
Segunda a quinta-feira: das 8h às 12h e das 13h30min às 18h
Sexta-feira: das 8h às 12h e das 14h às 19h
Sábado: das 9h às 12h e das 14h às 19h
Domingo: das 14h às 18h
www.espumantesdosul.com.br
Fone (54) 3468 0080
Rua Sete de Setembro, 250 - Centro - Pinto Bandeira

Mais de 800 rótulos são
comercializados na
loja física

