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Falta de frio prejudica
floração dos pomares
de pêssego
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Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia - I Santuário
Mariano do Rio Grande do Sul

Tarde de Campo sobre Manejo da
Cultura do Pessegueiro e da Ameixeira
Foto: Marlove Perin

Eucaristia, fonte
de vida (Corpus Christi)
A Eucaristia não é um puro ato cultural, fechado.
É uma celebração em que se atualiza, entre os convivas, os efeitos permanentes da Redenção, os quais se
comprometem a dar continuidade à missão de Jesus (I
Cor 11,26). O memorial da Paixão deve levar, necessariamente, os discípulos a uma vida além da celebração.
Pela Memória da Paixão, o cristão evoca o sofrimento
e a morte do Senhor, inserindo esses valores eternos no
tempo, na vida de cada um e na sociedade, pois a
eternidade não é algo que vem depois, mas tem início
nessa terra.
Fazer Memória da parte de Deus, não é uma simples
evocação do passado, mas a perpetualização crescente, do grande evento salvador no Egito. O Senhor
não “rememora” a salvação, mas continua salvando.
É levar todos à grande tribulação (Paixão), aos pés da
cruz, para que possam alvejar suas vestes no sangue do
Cordeiro (Ap 7,14). É realizar já, ao menos em parte, o
banquete eterno, é fazer com que cada um se sinta, a
partir de agora, comensal da ceia celeste. É proporcionar condições para uma sociedade melhor, fazendo
surgir novos céus e nova terra.
Em cada Eucaristia fazemos Memória da consagração que Jesus fez de si mesmo ao Pai, e renovamos a
consagração total de nossas vidas a Deus. Podemos
afirmar que neste processo de amor-doação acontece conosco a mesma transformação que aconteceu
com Jesus na sua Páscoa: passamos da morte para a
vida. Comer do pão e beber do cálice que o Cristo nos
entrega significa que somos santificados, transformados
e consagrados.
Missas no mês Junho no Santuário
l Terças, quartas e sexta-feiras, sempre às 18h
l Sábados, às 16h
l Domingos, somente às 9h
l Todas as quintas-feiras, às 18h, terço na Matriz
l Todo dia 7 do mês, missa votiva, às 18h
31 de maio
10 de junho
10 de junho
11 de junho
12 de junho
13 de junho
17 de junho

9h
10h30
19h
19h
18h
10h30
10h30

Missa e Procissão Corpus Christi
Missa - Festa de São Luiz
Missa e tríduo de Santo Antônio
Missa e tríduo de Santo Antônio
Missa e tríduo de Santo Antônio
Missa e Procissão - Festa S. Antônio
Missa - Festa São Pedro

Matriz
Capela São Luiz
Capela Santo Antônio
Capela Santo Antônio
Capela Santo Antônio
Capela Santo Antônio
Capela São Pedro

Pinto Bandeira é o maior produtor de pêssegos de mesa do Brasil

A Emater/Ascar, em parceria com a Embrapa
Uva e Vinho, realiza, no próximo dia 5 de junho, a
Tarde de Campo sobre Manejo da Cultura do Pessegueiro e Ameixeira. O evento será realizado na
propriedade de Nestor e Ivanir Rubbo, em Pinto
Bandeira e terá início a partir das 13h30.
A programação do evento está disponível no link

https://bit.ly/2ke8e8s. A propriedade se localiza nas
proximidades da Rua Joaquim Tondo (localização
exata em: https://bit.ly/2x1P66N).
As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas
no início do evento. Mais informações no Escritório
da Emater em Bento Gonçalves, fone:(54) 34522289.

Seminário técnico para Controle da
Grapholita molesta em macieira
No dia 6 de junho, o setor
produtivo da maçã realiza uma
verdadeira imersão na situação
atual da mariposa oriental (Grapholita molesta), uma das principais pragas da cultura da macieira,
na Casa do Povo em Vacaria. O
inseto tem sido responsável por
perdas que podem chegar até 5%
da produção anual de maçãs.
Segundo Adalécio Kovaleski,
pesquisador da Embrapa Uva e
Vinho e um dos organizadores
do evento, as características bioecológicas desse inseto são ainda
um desafio para técnicos e produExpediente
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tores. Ele comenta que os danos
podem ocorrer tanto nos ponteiros das plantas, sendo prejudicial
em viveiros de mudas e pomares
em formação, como também ao
longo de todo o ciclo nos frutos,
desde o início do desenvolvimento até a colheita. “Depois que a
lagarta penetra no fruto, não tem
mais o que fazer, fica impróprio
para a comercialização”, pondera.
Kovaleski também alerta para o
risco do inseto atrapalhar as exportações, já que pode ser detectado durante as inspeções, visando o mercado internacional.

Durante o Seminário, os participantes irão conhecer a realidade da praga nos estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina, os resultados das pesquisas
com feromônios desenvolvidas
para o seu controle, bem como
uma apresentação dos principais
produtos disponíveis no mercado.
As inscrições devem ser feitas
antecipadamente no endereço:
https://bit.ly/2KqHMUJ, ao custo de R$30,00 para estudantes e
de R$60,00 para profissionais e
público em geral. As vagas são limitadas.

Redação/Comercial:
gazetadepintobandeira@gmail.com

Circulação: mensal
A Gazeta News RS - Pinto Bandeira é
um meio de comunicação que surge
para divulgar o trabalho desenvolvido
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Floração precoce do pessegueiro
Nas espécies frutíferas de clima temperado, durante a estação
do outono, a planta prepara-se
para resistir a condições adversas
de baixas temperaturas invernais
entrando num período denominado de dormência. Para completar
sua formação, as gemas floríferas
do pessegueiro devem atravessar
por um período de repouso, que
é medido pelo número de horas
de frio inferiores a 7,2°C. Quando
isso não ocorre, a necessidade de
descanso hibernal da planta pode
não ser satisfeita, levando a um
florescimento e brotação desuniformes e insuficientes, explica
Melissa Maxwell Bock, Engenheira Agrônoma da Emater/RS-Ascar de Pinto Bandeira.
De acordo com a Embrapa
Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, no mês de abril, o destaque
fica por conta das temperaturas
médias máxima, mínima e média,
que se mantiveram bem acima do
padrão normal. Em abril normalmente são registradas as primeiras
horas de frio abaixo de 7,2°C do
ano, mas não foi o que ocorreu
desta vez, pois a menor temperatura do mês foi de 13,8°C. O volume de chuvas registrado também
pode ser destacado, pois foram

apenas 40 mm, o que corresponde a 35% do esperado, de acordo
com a normal climatológica, que
é de 114 mm. Apesar de relativamente espaçadas, as chuvas ocorreram em somente quatro dias do
mês e mesmo assim com volumes
baixos.
Esta floração e brotação antecipada na cultura do pessegueiro,
principalmente nas variedades
precoces, vem ocorrendo em
função das altas temperaturas nos
meses de abril e maio, preocupando os produtores em função da
possibilidade de geadas durante
o inchamento das gemas, na floração e na primeira fase do desenvolvimento do fruto. Fora isso, a
planta não obteve o repouso necessário para acumular reservas e
poderá não expressar todo o seu
potencial produtivo na próxima
safra, pois não houve interrupção
no transporte de nutrientes.
Outro fator a se considerar é
que os períodos de manejo e de
tratos culturais, como por exemplo, poda, tratamentos de inverno
e aplicação de defensivos agrícolas acabam sendo alterados, tendo
o produtor que conhecer seu pomar para que possa tomar a melhor decisão.

Melissa M. Bock, Engenheira Agrônoma da Emater, está à
disposição em atividades do campo e no escritório

Fotos: Marlove Perin

Para completar sua
formação, as gemas
floríferas do pessegueiro
devem atravessar por um
período de repouso que é
medido pelo número de
horas de frio inferiores a
7,2°C. Em abril normalmente
são registradas as primeiras
horas de frio abaixo de 7,2°C
do ano, mas não foi o que
ocorreu desta vez, pois a
menor temperatura do mês
foi de 13,8°C
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Treinamento sobre novo Cadastro
Vinícola será realizado no dia 4 de junho
Encontro acontece na sede da Embrapa, em Bento Gonçalves, com proprietários de vinícolas, enólogos e contadores
No próximo dia 4 de junho,
a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi-RS)
e o Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin) realizam mais uma etapa do treinamento sobre o novo
Sistema de Declarações Vinícolas
(Sisdevin). A chefe de Divisão de
Inspeção de Produtos de Origem
Vegetal do Departamento de Defesa Agropecuária da Seapi, Fabíola Boscaini Lopes, e o diretor
Técnico do Ibravin, Leocir Bottega, falarão sobre as alterações que
passarão a vigorar a partir do próximo mês. O secretário Executivo
do Fundo de Desenvolvimento
da Vitivinicultura (Fundovitis),
Ricardo João Paz do Nascimento,
explicará os novos procedimentos
para a emissão das guias de pagamento da taxa do Fundovitis.
“O novo sistema trará novas
funcionalidades e, por estar numa

plataforma bastante lógica, facilitará o uso pelas vinícolas e pelos
responsáveis pelo seu abastecimento de dados”, adianta Fabiola.
Nos dias 21 e 22 de maio, cerca
de 300 pessoas entre proprietários, enólogos e contadores de
empresas vinícolas gaúchas participaram dos treinamentos realizados em Flores da Cunha e Bento
Gonçalves.
As inscrições para o treinamento do dia 4 devem ser realizadas em http://www.ibravin.org.br/
inscricoes. A apresentação também pode ser conferida no link
http://www.ibravin.org.br/Downloads, em Sisdevin. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail
cadastrovinicola@agricultura.rs.
gov.brou pelo telefone (51) 3288
6350.O mesmo treinamento também será realizado na região da
Campanha por técnicos da Seapi,

Foto: Marlove Perin

com local e data a definir.
Mudanças
O diretor técnico do Ibravin,
Leocir Bottega, explica que a principal mudança é a codificação do
produto. “Ao invés da empresa
usar seu código interno, usará um
código oferecido pelo sistema, o
Código de Rastreabilidade (CR).
Esse será um código único para
todas as etapas do produto. A
principal inovação deste sistema é
a questão da rastreabilidade de todos os produtos enquanto processos de elaboração, independente
de quantas empresas ele passa até
a saída da indústria para o consumo”, destaca.
Outra mudança é que a partir
de agora o estado do Rio Grande
do Sul está assumindo a manutenção do sistema, o que antes era
feito pelo Ibravin.

Codificação do produto é principal mudança Cadastro Vinícola

Exportações de vinhos e espumantes brasileiros crescem 44%
Foto: Dandy Marchetty, Ibravin

Dando continuidade ao incremento próximo a 50% nas
exportações brasileiras de vinhos
e espumantes conquistada em
2017, o setor vitivinícola comemora a manutenção dos percentuais obtidos no primeiro trimestre. Entre janeiro e março de
2018 foram comercializados mais
de US$ 1 milhão, com a remessa
de 553.210 litros de rótulos brasileiros ao Exterior, representando
alta de 44,3% em valor e de 48,7%

Varejo goiano elege Aurora como melhor
fornecedora de bebidas alcoólicas
A Vinícola Aurora, maior e
mais premiada vinícola do Brasil, conquista o troféu Carrinho de
Ouro AGOS 2018, como Melhor
Fornecedora de Bebidas Alcoólicas
do varejo de Goiás.
Pelo quinto ano consecutivo
a Aurora recebe esse prêmio, promovido pela Associação Goiana de
Supermercados. Trata-se do reconhecimento máximo do setor no Estado. O representante da Aurora na
região, Júlio Penha Peres, recebeu o
troféu na cerimônia, em nome da vinícola. O Carrinho de Ouro AGOS
premia empresas e pessoas, varejistas e fornecedores que, no ano anterior, se destacaram em suas áreas
de atuação.

Foto: Divulgação

Nelson Alexandrino, presidente da AGOS, e Júlio Penha
Peres, representante da Vinícola Aurora

em volume na comparação com o
mesmo período do ano passado.
Os principais mercados compradores foram Paraguai, Chile, Estados Unidos, Cingapura e Reino
Unido.
O grande destaque do período foram as exportações de espumantes, que subiram 64% em

valor ante o mesmo período e
apresentam um valor médio por
litro de US$ 4,88. Os vinhos tranquilos, por sua vez, registraram
aumento de 37% e valor médio
por litro de US$ 2,25. Nesse período, os rótulos borbulhantes
apresentaram participação de
30% nas vendas.
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ExpoBento inicia no dia 7 de junho
unindo negócios e entretenimento
Maior feira multissetorial do Brasil espera atrair mais de 200 mil visitantes ao Parque de Eventos de Bento Gonçalves
Compras, gastronomia, exposições, cultura e entretenimento
criarão um mundo de opções para os visitantes da 28ª ExpoBento
- maior feira multissetorial do país - que inicia no dia 07 de junho
(quinta-feira), e se estende até o dia 17. Durante 11 dias, o Parque
de Eventos de Bento Gonçalves reunirá mais de 400 expositores
de segmentos como moda, variedades, agroindústria, automóveis,
vinícola, gastronomia, imóveis e outros, gerando oportunidades
de negócios a diferentes públicos. Para completar o passeio, peças teatrais, desfiles de moda, shows musicais, aulas-show e uma
mostra com serviços para casamentos prometem uma programação diversificada para toda a família. Uma das novidades deste
ano é que todas as atrações podem ser conferidas sem ingressos
adicionais, ou seja, basta o valor pago para entrar no evento. Os
ingressos custam R$ 5,00 durante a semana. Nos finais de semana
e feriado: R$ 10,00.
A feira terá nove espaços temáticos: Mundo da Indústria, Comércio e Serviço; Mundo do Imóvel; Mundo do Agronegócio;
Mundo do Vinho; Mundo da Moda; Mundo da Gastronomia;
Mundo Automotivo; Mundo das Variedades e Mundo das Crianças. Saiba um pouco mais sobre o que aguardo os visitantes:
O projeto “ExpoBento Na Mesa” apresentará programação
com aulas-show de gastronomia abertas ao público. A proposta
dos encontros – comandados por chefs regionais – é valorizar a
culinária da Serra gaúcha por meio de receitas descomplicadas,

nutritivas e saborosas. Felipe Biondo, Gabriel Lourenço, Mauro
Cingolani, Gustavo Bonfiglio, Rodrigo Bellora, Israel Bertamoni e
Amado Mendez Ambrosio compõem o time de profissionais que
comandarão as aulas.
Outra atração são as Oficinas Kids, aulas culinárias gratuitas
para crianças, atendendo de 80 a 100 jovens previamente cadastrados, em uma parceria com o Senac.
Os pequenos negócios que ajudam a movimentar a economia
local ganham com a participação de mais de 60 pequenos produtores regionais, ofertando delícias como cucas, pães, queijos, salames, chimias, capeletti e mais itens representativos da produção
local.
As principais apresentações artísticas e musicais ocorrerão no
palco principal, localizado no Mundo da Gastronomia. Teatro,
música, dança e stand up comedy irão proporcionar diferentes
emoções aos visitantes.
A mostra paralela “Case em Bento” vai reunir mais de 80
expositores dos variados segmentos necessários para a realização
de festas em geral – casamentos, aniversários, formaturas, eventos
corporativos, entre outros. Participam prestadores de serviço de
buffet, fotógrafos, decoradores, cerimonialistas, agências de viagens, espaços para festas, aluguéis de trajes, por exemplo. Quem
visitar a mostra, que ocorre entre os dias 15 e 17, no Pavilhão F,
poderá concorrer a uma festa completa.

DESTAQUES
DA AGENDA
08/06 - 22h - Stand Up Comedy
Cris Pereira Bagual
09/06 - 22h - Nei Van Soria
10/06 - 21h - Oswaldir e
Quinteto Nativo
11/06 - 22h - Joca Martins
12/06 - 22h - Rodrigo Soltton
13/06 - 19h30min - Valentina
Roman
14/06 - 22h - Demônios da
Garoa
15/06 - 22h - The Beatles no
Acordeón
16/06 - 20h - Stand Up com
Felipe Pires e Caciano Kuffel
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VI Sarau de Poesias emociona pais e
alunos da escola Professor José Pansera
a quatro alunos por turma, para
participarem do Sarau de Poesias,
que premiaria o Estudante Destaque em Declamação de Poesias
do ano de 2018.
Numa noite cheia de muita
emoção e sentimentos foram escolhidos, pelo corpo de jurados,
os alunos Destaque em Declamação/2018: Gabriela Parisotto (2º
ano), Eduarda Paese Ceccon (3º
ano), Ana Luiza Paese de Toni
(4º ano), Felipe
Durante
Henrique
(5ºano),
Giovana
Benvenutti (6º ano),
Leonardo Gaiger
da Silva (7º ano),
Sabrina Giacomoni e Matheus
Somacal Giusti
(8º ano), Karen
Binder e Yasmin
Stodulski Merlo
(9º ano), Patrícia
Diretora da escola, Beatriz Marchetto SganBalestrin
Carrer
zerla e Leonir Razador, da 16ª CRE

Fotos: Divulgação

No dia 24 de maio, no Clube Rosário, em Pinto Bandeira,
a E.E.E. Médio Professor José
Pansera realizou a culminância do
projeto da Área das Linguagens.
O projeto teve como tema “A
Poesia em Movimento”. Todos
os alunos da escola, juntamente
com os professores da Área, realizaram um trabalho significativo
com o gênero literário “Poesia”,
onde foram selecionados de três

O projeto teve como tema “A Poesia em Movimento”

e Amanda Pelizzer Lerin (1º ano
- Ensino Médio), Gabriel Furlanetto Pegoraro (2º ano - Ensino
Médio) e Stéfany Belloli (3º ano
- Ensino Médio).
A diretora da escola, professora Beatriz Marchetto Sganzerla,
destaca que trabalhar com poesias

na escola amplia visivelmente as
possibilidades do aluno vir a comunicar-se e expressar-se melhor,
pois quanto mais cedo a criança
tiver contato com textos poéticos, maiores chances ela terá de
desenvolver-se intelectualmente.
Na oportunidade agradeceu aos

professores que muito colaboraram para a concretização deste
trabalho, aos alunos que se apresentaram e fez um agradecimento
especial ao Coordenador da 16ª
CRE, Leonir Razador, que esteve
presente prestigiando o evento,
bem como as demais autoridades.
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Setor vinícola debate modernização da legislação
e tributação dos vinhos e espumantes
Frente Parlamentar da Cadeia Produtiva da Uva e do Vinho realizou audiência pública
A Frente Parlamentar da
Cadeia Produtiva da Uva, do Vinho, dos Espumantes, dos Sucos
e Derivados realizou, no dia 24
de maio, audiência pública para
tratar da tributação dos vinhos e
espumantes brasileiros, na Escola
de Enologia do Instituto Federal
Campus Bento Gonçalves.
Em parceria com o Instituto
Brasileiro do Vinho (Ibravin) e o
Sindicato Rural da Serra Gaúcha,
os principais polos vitivinícolas
do país e os produtores, o deputado Afonso Hamm, presidente
da Frente, coordenou a discussão
sobre a modernização da Lei do
Vinho, a redução da alíquota do
IPI e a inclusão das vinícolas no
Simples Nacional.

De acordo com o parlamentar, que é autor da emenda que
incluiu as vinícolas no Simples,
desde o início do ano cerca de
250 empresas já aderiram ao programa e estão sendo beneficiadas
com a redução da carga tributária.
“Essa mudança na regra do
Simples atinge 91% das vinícolas
que tem um faturamento de até 4
milhões e 800 mil, que são consideradas pequenas. Nossa intenção é equalizar a questão para as
demais empresas”, afirmou o parlamentar.
Outro assunto debatido durante o encontro foi a atualização
da Lei do Vinho, que é de 1988.
Para o diretor-técnico do Ibravin,
Leocir Bottega, a modernização

Foto: Divulgação

da legislação representa a diminuição de entraves burocráticos
para o desenvolvimento do setor.
“Precisamos alterar alguns pontos

na lei para dar capacidade competitiva a produção, a industrialização e o comércio de espumantes, vinhos e derivados. No Rio

Grande do Sul, temos hoje mais
de 15 mil propriedades vitícolas
registradas, a grande maioria, de
pequenos produtores familiares”,
observou.
As contribuições e sugestões
encaminhadas pelos representantes das entidades serão incluídas
no Projeto de Lei que será apresentado pelo deputado à Câmara
Federal.
Ao final do evento, Afonso
Hamm anunciou a indicação de
uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a recuperação da escola. O investimento
previsto gira em torno de R$ 2
milhões, por meio do Fundo de
Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis).

MP investiga cessão irregular de servidor público de Bento à Arpa
O Ministério Público de
Bento Gonçalves vai investigar
denúncia de usurpação da função
pública praticado pelo servidor
público da prefeitura de Bento
Gonçalves Jorge Luís Acco e o
possível ato de improbidade administrativa por parte do prefeito
de Bento Gonçalves, Guilherme
Pasin, devido a cedência do servidor de forma irregular à Associação Riograndense de Proteção
aos Animais a ao Meio Ambiente
(Arpa). A denúncia foi feita pelo
Sindicato Rural da Serra Gaúcha
na terça-feira, dia 22, ao promotor
Alécio Nogueira.
Conforme o Promotor que
irá apurar a denúncia através de
um inquérito civil, a investigação
será direcionado para o contrato
de convênio encaminhado pela
prefeitura a Câmara de Vereadores e outro foco para forma
de atuação do servidor público,
concursado como telefonista da
prefeitura, que exerce a função
há cerca de 20 anos. “Pelo o que
está exposto na denúncia são dois
pontos de questionamentos, um
quanto ao convênio da Arpa com
o município e outro que é a for-

ma de atuação do servidor cedido
a entidade”, ponderou Nogueira.
Para o presidente do sindicato, Elson Schneider, a atuação do
servidor é questionável, no que se
refere ações que prejudicam os
produtores rurais da região. Schneider afirmou que o sindicato
recebe inúmeras informações dos
produtores questionando atuação
da Arpa, que tem uma sede em
Bento em uma sala cedida junto
à Inspetoria Veterinária do município. Segundo ele, há relatos
de intimidação e invasão de pro-

priedade. “É preciso averiguar a
legalidade nesta cedência junto ao
município e qual é a real atuação
deste servidor público municipal
junto à Arpa”, afirmou Schneider.
A Assessoria de Imprensa da
Prefeitura de Bento Gonçalves
informou que o convênio do servidor foi protocolado à Câmara
para aprovação ainda no dia 21
deste mês. Desde junho de 2006
o servidor é cedido a Arpa em forma de convênio, renovado anualmente.
O fiscal Jorge Acco informou
Foto: Divulgação

Promotor Alécio Nogueira recebe documentos do Presidente do
Sindicato Elso Schneider, do vicepresidente do Sindicato, Claimar Zonta e suplente da diretoria, Estevam Milani

por telefone que não tem interesse em conceder entrevista neste
momento e que deixará nas mãos
do Poder Judiciário. Disse ainda
acreditar tratar-se de uma questão
pessoal, visto que já autuou Schneider e que o mesmo responde

por ameaças ao fiscal “ Eu não
vou dar moral para uma pessoa
que responde por crimes ambientais. Se ele quisesse ajudar os
produtores rurais, começaria por
não cobrar a taxa do sindicato”
diz Acco.
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Poda antecipada da videira
vem ganhando espaço
A poda seca é uma das práticas mais importantes no cultivo da
videira. O objetivo é proporcionar
um equilíbrio entre a produção e
o vigor da planta, visando cachos
maiores e com mais qualidade.
Essa poda deve ser realizada
quando a videira está dormente,
ou seja, a partir da queda das folhas até o início da brotação. Normalmente, no Rio Grande do Sul,
a poda é feita entre julho e agosto,
na época fria, variando a época de
acordo com a topografia, microclima, variedade e disponibilidade
de mão de obra.
A grande vantagem que tem
motivado a adoção dessa prática é
o ganho de tempo e diluição da
mão de obra para a poda. Considerando que a viticultura é uma
atividade predominantemente da
agricultura familiar, a mão de obra
da família tem uma janela maior
para realização da poda, iniciando
já no outono e retomando entre
julho e agosto.
O interessante é que a poda
realizada no outono não antecipa

a brotação, pelo simples fato de o
corte cicatrizar durante o estado
de dormência. Vale lembrar ainda que o que mais vai influenciar
o potencial de produção na safra
é o ciclo anterior e as condições
climáticas da safra e, não a data de
realização da poda.
Alguns poucos estudos realizados ainda tem demonstrado
que, certas variedades, quando podadas no outono, ainda mudam o
seu comportamento e apresentam
a brotação mais uniforme. Em regiões expostas à geadas tardias ou
invernos com ondas de calor, as
podas mais tardias são mais recomendadas, especialmente para as
cultivares precoces como a Chardonnay e a Concord.
Na escassez de estudos, o
recomendado é cautela. O ideal
é que cada viticultor teste a poda
antecipada em seus vinhedos antes de adotar de vez a prática, separando algumas fileiras ou plantas para avaliar se é viável ou não
realizar a poda antecipadamente.
Em algumas regiões vários

Foto: Divulgação

O interessante é que a poda realizada no outono não antecipa a brotação, pelo simples fato de
o corte cicatrizar durante o estado de dormência

produtores vêm aderindo esta prática de poda antecipada. Ricardo
De Mari produtor de uvas aderiu
a prática nos vinhedos no passado
na variedade Bordo. Este ano por
causa das condições climáticas e
do calor ele não fez a poda antecipada. “Quanto mais cedo for
feita a poda da videira (dentro do
período indicado), mais tarde ela

irá brotar, atrasando a maturação”
explica o produtor. Entre os benefícios apontados por ele estão
o alto percentual, a uniformidade
e o vigor de brotação dos galhos
novos. Porém, Ricardo recomenda que não se faça a poda de
outono todos os anos no mesmo
vinhedo. O produtor ressalta ainda que é importante tratar a área
podada (com calda bordalesa ou
fungicidas específicos) para evitar
a incidência de fungos. ”Em termos de qualidade ou quantidade,
notamos que a produção foi igual
ou melhor que a da poda tradicional (tardia)”.
A poda de outono deve ser
feita visando a distribuição dos
ramos, para que a planta produza
o máximo com a melhor qualidade, auxiliando no equilíbrio entre
a vegetação e a frutificação. Esta
poda não resulta em brotações vigorosas, ao contrário do que ocorre na poda hibernal, e deve ser
feita logo após a colheita. A ante
cipação do serviço pode ajudar os
produtores que têm dificuldade
de mão-de-obra na família.
Esta poda tem por objetivos
a retirada de ramos doentes e em
posição inadequada e os ramos
“ladrões” que possuem crescimento vegetativo em excesso ou
que sombreiam outras partes da
planta. “Não se deve podar os ra-

mos que frutificaram no ano anterior pois devem ser podados no
inverno na poda de frutificação”
explica Melissa Maxwell Bock,
engenheira agrônomo da Emater.
A agrônoma ressalta ain
da
que é importante tratar a área
podada (com calda bordalesa
ou fungicidas específicos) para
evitar a incidência de fungos. “É
necessária a aplicação de produto
fungicida nos cortes para evitar a
entrada de doenças. Este produto deve ser em forma de pasta e
deve recobrir toda a parte cortada” complementa a engenheira.
Os produtos que podem ser
passados são:
- Mistura de Tebuconazole
(10ml) e tinta plástica (1 litro);
- Mistura de sulfato (2kg), cal
(2kg) e água (10 litros);
- Mistura de calda bordalesa
(“verderame”) (10 ml) e tinta plástica (1 litro)
Não é aconselhado o uso
de cobre puro nas feridas e nos
ramos novos, pois pode causar
alguma fitotoxidez. Os ramos
cortados devem ser retirados do
pomar (queimados ou enterrados) para evitar a proliferação de
doenças ou triturados para a redução do risco de contaminação das
plantas. Qualquer dúvida procure
um técnico de sua confiança ou a
Emater do seu município.

