Ano IV - Nº 44 - Maio/2019 - Pinto Bandeira/RS www.gazetanewsrs.com.br
Foto: Marlove Perin

Surpreenda
seu amor

VENHA
COMEMORAR
NO Motel
Netuno!

NO DIA 12 DE JUNHO,
OS CLIENTES GANHARÃO
UM BRINDE!

Ritmo de liberação de
agrotóxicos em 2019
é o maior registrado
Aprovações vêm
crescendo desde 2016,
mas frequência aumentou
neste ano, com 169
produtos liberados
até meados de maio.
Governo libera 31 novos
agrotóxicos, sendo três
deles potencialmente
cancerígenos.
Página 5
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Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia

A fé cristã, por sua natureza, é eclesial, isto é,
recebida e vivida na comunidade cristã. Viver a
fé de forma isolada é uma
traição à sua origem. Vejamos: toda revelação
bíblica sempre envolve a
comunidade. Abraão, Isaac, Moisés, os profetas, etc,
sempre viveram a fé em
Deus na comunidade. Se
assim não fosse, a revelação não teria se completado. Quando veio a plenitude do tempo e Deus se
encarnou em Jesus Cristo,
mais uma vez a comunidade entrou em cena. Ele
escolheu uma família, bem
como os pastores, os magos, etc.
Quando Jesus iniciou
sua vida pública, ele formou um grupo (discípulos e
apóstolos) e com eles viveu
a fé. Quando chega ao
fim de sua missão terrestre,
confia aos seus a missão de
levar o Evangelho a todos
os povos (Mc 16; Mt 28; Jo
20,19ss) formando comunidades. O grande apóstolo
Paulo fundou comunidades pelo anúncio do Evangelho.
Fé cristã, mais do que
simplesmente crer que existe Deus, é viver vida nova
em Cristo. E isso certamente só é possível na comunidade, onde cada pessoa
recebe o testemunho dos
outros e dá seu testemunho
aos demais. Logo, a pessoa
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COMO
VIVER
A FÉ
NA IGREJA

que se isola, pode até crer
que Deus existe, mas não
tem fé cristã. Os demônios
também crêem, mas isso
não lhes serve para nada
(Tg 2,19).
Neste mês de maio, ou
ainda, conhecido como
mês mariano, nos damos
conta da importância de
Maria na vida da nossa Comunidade e da Igreja: “O
louvor a Maria há de durar
de geração em geração e
não haverá época em que
ela não seja louvada”.
A devoção à Maria,
mãe de Deus, deve ser vivida de tal forma que favoreça a unidade da Igreja
de Jesus Cristo (Concílio
Vaticano II).
Maria é parte da Igreja, um dos membros, e
deve conduzir a uma maior
compreensão do Mistério
da salvação revelado por
Cristo. Falar de Maria significa falar de Cristo e da
Igreja que nos remete para
a vida de comunidade.
Com ela aprendemos a ser
discípulos e missionários, irmãos com todos os que
buscam viver o Evangelho.
Na humilde serva de Nazaré podemos hoje descobrir
novos caminhos que nos levam a melhor conhecer o
seu filho, Jesus. E isto acontece dentro da vida da comunidade.
Nossa Senhora do Rosário
de Pompeia abençoe a
nossa família.

Vereadores solicitam recapeamento
asfáltico e pavimentação de ruas
Na noite da terça-feira, 21, a Câmara Municipal
Pinto Bandeira aprovou duas Indicações, que solicitam ao Executivo a recapeação asfáltica e pavimentação de ruas do município, atendendo às demandas
da população.
Na Indicação N° 08/2019, os vereadores Adilson
Antônio Salini, Solange Nichetti Comiotto, Marlova
Durante Henrique e Ivo De Toni, solicitaram ao
Executivo para que o mesmo solicite ao DAER o recapeamento asfáltico ou firme convênio com o mesmo para recapeamento asfáltico dos pontos mais
críticos da VRS 855, que liga Pinto Bandeira a Bento
Gonçalves, que se encontra em péssimas condições.
Já na Indicação N ° 09/2019, de autoria dos vereadores do PP, Adair Rizzardo, Gerson Odorcick e Silvana Ceccon requisitou ao Executivo a pavimentação
da Rua Alemão Antoniazzi, Sabina Itália Antoniazzi,
José Salvatti, Argentino Francisco Bottin e Trevizzo.

Foto: Divulgação

Vereadores Adair Rizzardo, Silvana Ceccon e
Gerson Odorcick

Deputado propõe que Pinto Bandeira seja
a Capital Estadual do Pêssego de Mesa
Pinto Bandeira, junto com Bento Gonçalves, é
responsável por 14,7 % de toda a produção de pêssegos do país. O índice foi apontado em levantamento
realizado pelo Sistema de Informação e Estatística de
Mercado, da Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo (SIEM-CEAGESP).
Para reconhecer a atividade de Pinto Bandeira, o
deputado Sérgio Turra (PP) protocolou o Projeto de
Lei que propõe declarar o município Capital Estadual
do Pêssego de Mesa. “Pinto Bandeira tem no setor
primário a base da sua economia. Grande parte se
refere a produção de frutas, especialmente in natura,
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o que torna justo o reconhecimento”, explicou. O
PL atende ao pedido do vice-prefeito Daniel Pavan
(PP), dos vereador Adair Rizzardo (PP), Gerson
Odorsik (PP) e Silvana Burlini (PP). O Projeto de
Lei 218/2019 agora segue para tramitação na Assembleia Legislativa.
De acordo com dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o município possui cerca de quatrocentas propriedades
rurais, sendo que o pêssego é cultivado em mais de
mil hectares. A produção média de pêssegos é de
dezoito toneladas por hectare.
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Aurora: novos Auditores alinhados
às práticas do Sistema de Gestão
O Sistema Integrado de Gestão Aurora - SIGA é um processo
de apoio na Cooperativa, com a
responsabilidade de respaldar
toda a organização, principalmente a área produtiva, no sentido de manter as certificações de
gestão implementadas atualmente
na empresa. Para tanto, o SIGA
conta com três colaboradoras: a
supervisora Cassandra Marcon
Giacomazzi, Graziane Tomczak
Marodin e Taís Ariotti.
As operações na Cooperativa
Vinícola Aurora seguem três certificados reconhecidos no mercado: a NBR ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade, a NBR ISO
14001:2015 - Gestão Ambiental
e a FSSC 22000 - Gestão da Segurança de Alimentos. “Nosso
processo está integrado a todas as
áreas, visto que, através da implementação das normas e políticas
internas, permeia por toda a hierarquia. Tão importante quanto
conquistar estes padrões é pro-

porcionar sua manutenção, com a
capacitação constante do quadro
de colaboradores”, explica Cassandra Marcon Giacomazzi, responsável pelo SIGA desde 2004,
quando iniciou a implementação
da ISO 9001.
Cassandra explica que, em
2018, foi investido em treinamentos in company na Cooperativa,
com a finalidade de renovação
do grupo de auditores internos.
Além de reforçar o time existente,
outros foram capacitados, contribuindo para a melhoria contínua
dos processos. Foi capacitada
também a Equipe de Segurança
de Alimentos - ESA, propiciando
competências ao grupo nos controles de processo, assegurando
produtos seguros aos consumidores.
“Chegamos a cada uma das
etapas do processo produtivo
através de uma equipe multidisciplinar, que chamamos de Equipe
de Segurança de Alimentos”, ex-

plica a supervisora Cassandra.

Foto: Marlove Perin

Produtor
O elo entre o Sistema Integrado de Gestão Aurora - SIGA e
o produtor ocorre através do Departamento Agrícola, prestando
orientações no cultivo e manejo
através da Caderneta de Campo.
Responsabilidade
Ambiental
Na área ambiental foram realizadas melhorias no setor de
Armazenamento Provisório de
Resíduos da Unidade II, além
de um novo planejamento para o
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da organização para melhorar
a sistemática já existente, atendendo requisitos legais e padronizando as atividades. O SIGA também
iniciou um trabalho de apoio e
acompanhamento relacionado ao
controle documental na operação da Estação de Tratamento de
Efluentes.

Graziane Tomczak Marotin, supervisora Cassandra Marcon
Giacomazzi e Taís Ariotti
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PIER PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Empresa completa três anos
com solidez no mercado
A Pier é pioneira no Estado na distribuição de postes de luz
Vitra em fibra de vidro e postes de concreto

undada em 2016, a empresa bento-gonçalvense Pier Projetos e Instalações Elétricas completa três anos com motivos para comemorar: a solidez no mercado e o comprometimento e atenção às necessidades de seus clientes. A
empresa é pioneira no Rio Grande do Sul na distribuição de
postes de luz Vitra em fibra de vidro e postes de concreto.
Destaca-se no mercado pela qualidade e valor competitivo,
oferecendo aos clientes equipamentos homologados pela
RGE e CPFL. É a primeira empresa autorizada para a montagem de painéis de medição para edifícios e agrupamentos de
medidores, em Bento Gonçalves. “Nosso propósito é levar a
solução completa para nossos clientes no segmento de energia elétrica, do projeto à execução”, comenta o proprietário
Pércio Barros Gonçalves.

PRODUTOS

Equipe da Pier Projetos e Instalações Elétricas. Ao centro, o proprietário
da empresa, Pércio Barros Gonçalves

PIER

Postes Vitra em Fibra de Vidro com
capacidade de 90 dan, com 7,5m, cerca de 40
quilos e total segurança na instalação. Postes
homologados pela RGE e CPFL.

Postes de Concreto com medidor de
energia elétrica, monofásico, bifásico e
trifásico. Entregamos montado e instalado em
residências e empresas.
Foto: Divulgação

Painéis Elétricos: conjuntos de medição
agrupada de energia padrão na CPFL/RGE,
confeccionados em material de policarbonato,
com caixas específicas para alojar os disjuntores,
isolando os mesmos da medição.

Painéis Solares: econômica e sustentável, a
energia fotovoltaica domiciliar e empresarial está
se tornando cada vez mais uma opção para quem
deseja diminuir a conta de luz e preservar o meio
ambiente. A energia solar gera uma economia que
varia de 50% a 95% na conta de luz.

Soluções integradas em projetos
e obras: projeto e execução de redes de
distribuição de energia em áreas urbana, rural,
predial e industrial; subestações transformadoras
de energia; material para medição (postes, cabos,
material elétrico).

Rua Fiorelo Bertuol, 501, sala 01
Bairro Progresso - Bento Gonçalves
Contato: 54 3452.9044 | 9.9168.3880
contato@pierprojetos.com.br
www. pierprojetos.com.br
facebook.com/pierprojetos
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Ministério da Agricultura
libera mais 31 agrotóxicos

CHECKUP
DA
FERTILIDADE
Se você pretende comemorar o próximo dia
das mães com seu primeiro filho e realizar o sonho
de construir uma família,
o primeiro passo é encarar um check-up de fertilidade. Mas o que é esse
check-up? É uma consulta
com médicos ginecologista e urologista, em que,
além da avaliação física
da futura mamãe, o casal
é questionado quanto ao
seu histórico de saúde e
encaminhado para a realização de diversos exames.
Os testes realizados são
recomendados para avaliar doenças do aparelho
reprodutor feminino e masculino, como ecografia
e o papanicolau para as
mulheres e o espermograma para os homens, bem
como a testagem para
doenças
sexualmente
transmissíveis. Também são
monitoradas doenças que
podem ocasionar malformação no feto e nos hormônios sexuais.
Com os resultados em
mãos, o médico poderá avaliar se o casal está
apto a gerir um bebê sau-

Já são 169 registros autorizados em 2019, entre eles o glifosato,
defensivo agrícola que o país mais compra e que, segundo a
OMS, pode causar câncer

Dra. Eleonora Bedin
Pasqualotto, ginecologista
da área de Reprodução
Humana, professora de
Medicina da UCS e diretora
do Conception Centro de
Reprodução Humana

dável, verificar a necessidade de vacinações prévias e de aconselhamento
genético. Recomenda-se
que o check-up seja realizado de seis meses a um
ano antes da gestação, inclusive para uso de suplementos necessários para a
gravidez.
Um casal em idade
fértil deve alcançar a gravidez em até um ano de
tentativas frequentes, sem
uso de métodos anticoncepcionais. Caso contrário, o próximo passo é investigar infertilidade com
médicos especialistas em
reprodução humana, por
meio do encaminhamento
do próprio médico ginecologista ou urologista.

O número de agrotóxicos
aprovados no Brasil está aumentando em ritmo acelerado e
preocupando ambientalistas. O
Ministério da Agricultura liberou
numa tacada só, 31 agrotóxicos.
Já são 169 registros autorizados
em 2019, mais de um por dia.
Nenhum deles tem princípio
ativo novo, são igualmente tóxicos aos já usados no país. Entre eles está o glifosato, um dos
defensivos agrícolas que o país
mais compra e que a Organização Mundial da Saúde alerta que
pode causar câncer. O Ministério
da Agricultura admite que o trabalho de análise dos pedidos de
registro de agrotóxicos está sendo
priorizado. Alega que havia muitos processos parados e, por isso,
houve reforço de mais técnicos
nos três órgãos que dão aval para
um pesticida ser liberado: o Ministério da Agricultura, a Anvisa
e o Ibama.
Ao explicar a liberação, o coordenador do setor de Agrotóxicos no Ministério da Agricultura,
Carlos Venâncio, comparou os
agrotóxicos a medicamentos genéricos.

“Se uma empresa pode comercializar, ela atende aos requisitos técnicos, cumpre as regras
do Mapa (Ministério da Agricultura), do Ibama e da Anvisa, ela
pode estar no mercado e pode
disputar com outra empresa que
estava sozinha, assim como é
um medicamento genérico, por
exemplo, onde você tem diversas
marcas do mesmo medicamento
e a pessoa, quando vai à farmácia,
tem que escolher uma daquelas
opções que ela tem acessível”.
O que é o glifosato
O glifosato talvez seja o agrotóxico mais famoso do mundo. E
é, com certeza, o mais vendido.
Somente no Brasil, são 110 os
produtos comercializados com
glifosato, de 29 empresas diferentes: foram 173 mil toneladas vendidas em 2017, três vezes mais do
que o segundo agrotóxico mais
comercializado, o 2,4-D.
Criado nos anos 1950 pela
indústria farmacêutica, o princípio ativo ficou conhecido nos
anos 1970, quando a empresa
Monsanto – hoje pertencente à

Foto: Marlove Perin

Bayer – desenvolveu um poderoso herbicida. Suas vendas estouraram quando a companhia
lançou sua linha de sementes
transgênicas Roundup, resistentes ao glifosato, nos anos 1990.
A soja, o milho e o algodão
resistentes ao herbicida permitiram ao setor agrícola ampliar o
uso do glifosato nas lavouras para
matar ervas daninhas. Multiplicaram-se ganhos em produtividade
e rentabilidade.
Por outro lado, a segurança
do glifosato para a saúde humana
vem sendo questionada internacionalmente – assim como a de
outros agrotóxicos. Estudos associam o glifosato ao câncer e a
outras doenças.
O glifosato trata-se de um
princípio ativo, isto é, uma molécula desenvolvida na fabricação
de produtos químicos. Inicialmente, o glifosato surgiu na indústria farmacêutica e também
chegou a ser usado para limpar
metais. Porém, se popularizou
nos herbicidas da Monsanto, que
hoje pertence à Bayer.
O herbicida à base de glifosato é aplicado nas folhas de plantas daninhas, aquelas que nascem
espontaneamente no meio das lavouras e prejudicam a produção
agrícola. Ele bloqueia a capacidade da planta de absorver alguns
nutrientes.
O glifosato também pode ser
usado como dessecante. Ou seja,
se o produtor quiser colher a soja
e por algum motivo ela ainda estiver verde, o herbicida uniformiza
a lavoura e permite antecipar a
colheita.
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Almanaque Rural
Peixe aberto recheado
INGREDIENTES
1 cebola bem picadinha
l 1 talo de alho poró picado em meia lua
l 3 colheres de sopa de manteiga
l 2 tomates sem sementes picados em cubos
l 1/2 pimentão amarelo em cubos
l 1/2 pimentão vermelho em cubos
l Quanto baste de tempero em pó Lemon e Pepper (ou
raspas de limão siciliano com pimenta preta e sal)
l 1 requeijão
l sal
l Quanto baste de salsinha bem picadinha
l 1 peixe de sua preferência que não tenha muitos espinhos pequenos (Sugestão: Traíra ou Carpa Dourada)
inteiro e limpo
l Para limpar o peixe, limpe aparas como escamas e
nadadeiras. Limpe ele por dentro fazendo um corte na
barriga e tirando os excessos que não serão utilizados.
retire a cabeça fazendo o corte logo abaixo das guelras.
Por último retire a cauda.)
l Papel laminado (alumínio)
l

Receita
elaborada pela
docente do
Senac Bento
Gonçalves,
Suelen
Cristine
Zanetti

MODO DE PREPARO
Tempere o peixe por dentro e por fora com o Lemon e
Pepper. Coloque o papel alumínio na assadeira de forma
que dê para fechar ele todo depois, fazendo um papelote. Abra o peixe de modo que fique aberto na assadeira
e deixe descansar na geladeira enquanto prepara o recheio.
Para o recheio, primeiramente fatie o tomate em quatro partes para a retirada das sementes. Feito isto, pique
o tomate em cubos. Reserve. Aqueça bem a manteiga
em fogo médio. Em seguida, adicione a cebola e o alho
poró. Refogue bem até obter aspecto dourado. Adicione
os tomates e os pimentões. Acerte o sal e refogue por
dois minutos, apenas para juntar os ingredientes de forma homogênea. Desligue o fogo e junte a salsinha.
Coloque o recheio sobre o peixe, feche as pontas do
papel alumínio e asse por meia hora a 200 graus, em forno convencional. Após 30 minutos, retire o papel laminado do peixe e escorra todo o líquido que se formou.
Adicione o requeijão e leve ao forno novamente sem o
papel, até que doure a parte superior e o requeijão esteja
derretido.
Nota: Acompanha com arroz tradicional, arroz de
leite de coco, batatas. Harmoniza muito bem com vinho
branco seco.
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Embrapa promove
Dia de Campo sobre
Reconversão de Vinhedos
A Embrapa Uva e Vinho,
em parceria com as Cooperativas
Vinícolas São João e Garibaldi,
promove quatro Dias de Campo
sobre o Manejo e Reconversão
de Vinhedos. O último encontro
será em Monte belo do Sul, no dia
04 de junho, e é organizado com
a Emater-RS/ASCAR. Todos os
eventos iniciam às 13h30min em
propriedades de viticultores dos

municípios.
Pesquisadores e técnicos vão
estar presentes orientando sobre
reconversão de vinhedos, plantio
e qualidade de mudas, manejo de
solo e adubação. Os eventos são
gratuitos. Interessados podem
confirmar sua participação através
do email: uva-e-vinho.eventos@
embrapa.br ou pelo WhatsApp
54-99629-7194

Terceira Rodada do
Campeonato
de Futsal
Confira os resultados dos
jogos da terceira rodada da Categoria Livre do 8º Campeonato
de Futsal de Pinto Bandeira.

3º rodada
Linha Brasil
Infanto Juvenil:
Arsenal (3) x Barcelona (4)
Livre:
São Gabriel (6) x Q.C.B.F
(Quem Chuta Busca Futsal)
(1)
Nacional 28 (1) x
Excluídos (1)
São Marcos (2) x Rosário (5)
Buratti (6) x São José (2)

Lançado aplicativo gratuito
para identificar inimigos
naturais de pragas agrícolas
Um dos maiores desafios
para o produtor é identificar os
inimigos naturais das pragas que
atacam sua lavoura. Nesse processo, ele pode confundir um agente
natural de controle de pragas com
a própria praga. Para evitar essa
confusão, especialistas da Embrapa Agrobiologia (RJ) desenvolveram um aplicativo gratuito,
chamado Guia InNat, que permite consultar imagens dos agentes
naturais de controle mais comuns.
O programa está disponível apenas para Android e o download
pode ser feito na loja de aplicativos do Google.
Com um smartphone em
mãos, o produtor pode comparar um inseto coletado em campo
com a galeria de imagens do aplicativo. Ele também pode ir para
o campo, fotografar um inseto
presente na lavoura e comparar
no mesmo momento a foto tirada com as imagens da galeria do
Guia InNat. O aplicativo ainda
contém informações sobre cada
grupo de inimigo natural e sua
função na natureza.

A galeria de imagens do Guia
InNat contém informações de 13
famílias de insetos predadores,
além de parasitoides e aranhas.
São inimigos naturais generalistas,
ou seja, não são muito específicos
e comem uma grande quantidade
de insetos-praga. Dessa maneira,
a ferramenta possibilita a identificação de um determinado inseto
visto com frequência na lavoura.
O fato de o aplicativo conter
informações sobre o papel dos
inimigos naturais como agente de
controle ajuda o agricultor no momento de tomar decisões. A joa-

ninha, por exemplo, alimenta-se
de pulgões, cochonilhas, ácaros,
moscas-brancas, larvas e também
de ovos de diferentes insetos.
Todas essas informações são dadas pelo aplicativo. Portanto, se o
produtor encontrar joaninhas em
uma lavoura atacada por pulgões,
ele saberá que, em breve, a população da praga será reduzida.
Se há lagartas na lavoura e o
agricultor encontra o inseto conhecido por “tesourinha” na plantação, com o InNat em mãos, ele
vai constatar que este é um inimigo natural muito útil.

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.

SUELEN SPADARI
CREF 021851 G/RS

(54)

9 9147 0976
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Empório Castellamare oferece
tábuas de frios e espumantes
Conheça a estrutura oferecida pela Castellamare para que o
visitante desfrute da experiência nos dias de frio do inverno
O Empório Castellamare
nasceu da vontade de valorizar os
produtos de Pinto Bandeira, através da comercialização de produtos de qualidade, oriundos, em
sua maioria, de pequenos produtores. É um espaço idealizado pelos Gerson e Sandra Odorcick. O
foco da casa é a comercialização
dos produtos da Cooperativa São
João, que tem sede em Farroupilha, mas produção bem próxima
ao Empório, além das deliciosas
tábuas de frios (embutidos e queijos), com frutas da estação e pão
(opcional). Por lá, claro, também
há venda de vinhos e espumantes
em taça. “Receber amigos e turistas não exige prática, nem tão pouco habilidade. Basta criatividade e
capricho. Uma excelente opção é
montar uma tábua de frios e servir
um bom vinho ou espumante”,
diz Sandra, que já gerenciava um
bar e armazém. Ao perceber o

crescimento no número de turistas, Sandra decidiu empreender
e investiu em um belo lugar para
acolher os visitantes que buscam
produtos locais. As tábuas são
oferecidas em três tamanhos:
grande (R$ 70), média (R$ 45)
e pequena (R$ 30). Também há
a opção da tábua de torradinhas
com patês e geleias por R$ 30.
O espaço funciona das 9h
às 17h, na Linha 28, e também
atende reservas para eventos. O
telefone para contato é (54) 34557367. Mais informações e reservas: https://www.facebook.com/
emporiocastellamare.
Atualmente, Pinto Bandiera
é conhecida pela exuberância das
paisagens naturais e detém o título de Capital Brasileira do Pêssego, fruta que, junto com a uva, é
amplamente cultivada na região.
A Associação dos Produtores de
Vinhos de Pinto Bandeira (As-

provinho) foi criada em 2001,
com o objetivo de preservar e
valorizar os vinhos e espumantes
produzidos no local. O Empório
Castellamare
faz
parte da Associação. O município
será o primeiro da
América a conferir
Denominação de
Origem (D.O.) a espumantes. A certificação irá abranger
espumantes produzidos pelo método
tradicional (champenoise) com pelo
menos 18 meses de
maturação, a partir
de três variedades –
Chardonnay, Pinot
Noir e Riesling Itálico. Todas cultivadas em espaldeira/
plantio vertical.
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