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Agroindústria Sabores da Serra
é inaugurada em Pinto Bandeira
Foto: Marlove Perin

A propriedade do casal Valéria Pacheco e Fabiano Santin, localizada na Linha Palmeiro,
interior de Pinto Bandeira, recebe certificado de registro. Página 7
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Páscoa
Pe. Luiz Antonio Mascarello

Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia - I Santuário
Mariano do Rio Grande do Sul

A Páscoa é uma festa cristã que celebra a Ressurreição de
Jesus Cristo. Depois de morrer na Cruz, seu corpo foi colocado
em um sepulcro, onde permaneceu até a sua Ressurreição.
Muitos costumes ligados ao período pascal originam-se dos
festivais pagãos da primavera. Outros vêm da celebração
do Pessach, ou passover, isto é, a Páscoa Judaica. É uma das
mais importantes festas do calendário judaico, celebrada por
oito dias, também comemora o êxodo dos israelitas do Egito
durante o reinado do faraó Ramés II, assim como a “passagem” de Cristo, da morta e para a vida.
Como já citado acima, a palavra Páscoa significa passagem, é um momento celebrativo da Ressurreição de Nosso
Senhor Jesus Cristo, isto é, celebramos a vitória de Cristo sobre
a morte. O Domingo da Páscoa, ou como nós chamamos,
Vigília Pascal, é o ápice do ano litúrgico. É o aniversário do
triunfo de Cristo. Podemos dizer que é a feliz conclusão do
drama da Paixão e a alegria imensa depois da dor.
É importante compreender que não podemos explicar a
grandeza da Páscoa Cristã sem ter presente a Páscoa Judaica que Israel festejava e que os judeus ainda festejam como
festejaram os hebreus há três mil anos atrás. O próprio Jesus
Cristo celebrou a Páscoa todos os anos durante a sua vida
terrena entre o povo de Deus, até o último ano de sua vida,
cuja Páscoa aconteceu na ceia e na instituição da Eucaristia.
Cristo, ao celebrar a Páscoa na Ceia, deu à comemoração
tradicional da libertação do povo judeu um sentido novo e
muito mais amplo. Não é uma nação isolada que Ele liberta,
mas o mundo inteiro, a quem prepara para o Reino de Deus.
A Páscoa Cristã celebra a proteção que Cristo não cessou
nem cessará de dispensar à Igreja até que Ele abra as portas
da Jerusalém celestial.
É importante lembrar também que a festa da Páscoa é, antes de tudo, a reapresentação do acontecimento chave da
humanidade, a Ressurreição de Jesus depois de sua morte. A
Páscoa é ainda a vitória, é o homem chamado a sua maior
dignidade. É o dia da esperança universal, dia que em torno
do Ressuscitado, unem-se e associam-se todos os sofrimentos,
as desilusões, as humilhações, as cruzes, a dignidade humana violada, enfim todas as situações que ferem os princípios
humanos que vemos no nosso dia a dia.
No entanto, a Ressurreição de Jesus nos revela a nossa
vocação cristã e nossa missão. A mensagem redentora da
Páscoa é a purificação total dos homens, a libertação de seu
egoísmo, de sua insensibilidade, de seus complexos; purificação que, ainda que implique em uma fase de limpeza e
saneamento interior, se realiza de maneira positiva com dons
de plenitude, com a iluminação do Espírito, a vitalização do
ser por uma vida nova, que transborda alegria e paz em uma
palavra do Senhor Ressuscitado.
Finalmente, Páscoa é o momento de alegrar-nos com a
Ressurreição daquele que veio ao mundo para anunciar
o caminho da verdade que nos leva ao Pai. Momento de
dar glória a Deus pelas maravilhas que ele nos concede,
pelo amor que nos liberta de toda a escravidão, pois Cristo
morreu, mas ressuscitou e fez isso para nos ensinar que o seu
testemunho é para ser seguido por todos, ou seja, matar
nossos piores defeitos e ressuscitar as nossas maiores virtudes,
sepultadas no íntimo de nossos corações.

Grupo da Terceira Idade Mazzolin
Di Fiori volta às atividades
Depois de passarem por um período de férias,
os integrantes do Grupo da 3ª Idade Mazzolin Di
Fiori retornaram às atividades no dia 20 de março.
Para marcar a volta aos trabalhos, o Prefeito Hadair
Ferrari deu as boas-vindas, enfatizando a importância das atividades para o grupo. Após a abertura,
a animação ficou por conta da cantoria do Grupo

Nani. O evento aconteceu no Salão Paroquial do
município. Ao final do encontro houve confraternização.
O presidente do grupo, Danilo Longo e a coordenadora, Denise Sonaglio Tondo, manifestaram
alegria pela presença de todos e desejaram ao grupo
um bom início de atividades.
Foto: Prefeitura de Pinto Bandeira

Integrantes do Grupo Mazzolin Di Fiori voltaram às atividades

EXTRAVIO DE
TALÃO DE PRODUTOR

EXTRAVIO DE
TALÃO DE PRODUTOR

Dâmaso Pavan, brasileiro, maior, casado,
produtor rural de Pinto Bandeira, portador
do CPF 895 867 270-68, comunica que foi
extraviada a nota tipo P 165 017 318, terceira
e quarta via, e tipo P 165 917 320, primeira
via, IE: 4891001258, não sabendo informar seu
paradeiro e não se responsabiliza pela indevida
utilização do mesmo.

Celino Rigon, brasileiro, maior, casado,
produtor rural da Linha Jacinto, interior de
Pinto Bandeira, portador do CPF 029 239
470-53, comunica que foi extraviado um
talão de produtor série/nº P 174.849.671 e
IE: 4891002521 não sabendo informar seu
paradeiro e não se responsabiliza pela indevida
utilização do mesmo.
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Manejo pós-colheita e plantas de cobertura em videiras
Para que a próxima safra
seja satisfatória, faz-se necessário
a realização de alguns manejos
pós-colheita na cultura da videira. É importante fazer a coleta de
solo para posterior análise, o que
indicará os teores de nutrientes
existentes no mesmo, bem como
a necessidade de reposição destes
para uma correta e equilibrada
correção do pH e da adubação de
manutenção do vinhedo.
Também é primordial que
seja dada continuidade aos tratamentos fitossanitários, a fim de
que a folha permaneça com sanidade por mais tempo na planta,
acumulando assim a maior quantidade de reservas antes da mesma entrar em dormência. Os produtos utilizados podem ser a calda
bordalesa para o míldio tardio e
o uso dos fungicidas triazóis para
o controle da mancha das folhas
em uvas americanas. Fazer uma
aplicação a cada 15 dias (3 vezes)
até maio. Nas cultivares que não

apresentam sintomas de fitotoxicidade (ex: Isabel), pode ser usado
Enxofre ao invés de triazóis.
Para evitar as perdas de solo
devido a erosão (perda de solo
pela chuva ou pelo vento), é importante fazer a semeadura de
plantas de cobertura de solo,
principalmente nas encostas de
morros. Recomenda-se o plantio
de culturas de cobertura de solo
como aveia, azevém, ervilhaca,
tremoço e nabo forrageiro. Porém o plantio deve ser cedo (março/abril), no caso da aveia preta,
que é a mais plantada na região da
Serra Gaúcha, assim em agosto,
no período de poda das videiras,
a aveia já completou o seu ciclo e
secará. Recomenda-se de 80 a 100
kg de semente de aveia/ha e devese ter o cuidado de no primeiro
ano de plantio da aveia adubar o
solo por ocasião da semeadura,
explica Melissa Maxwell Bock,
Engenheira Agrônoma da Emater/RS-Ascar de Pinto Bandeira.

Foto: Divulgação

As plantas de
cobertura têm por
finalidade proteger o
solo contra o impacto
das gotas da chuva,
diminuindo o risco de
erosão

Melissa Maxwell
Bock, Engenheira
Agrônoma da Emater,
está à disposição em
atividades de campo e
no escritório
Foto: Marlove Perin
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Prefeitura realiza atividades para
comemorar o Dia Internacional da Mulher
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de
Pinto Bandeira, por meio da Secretaria de Secretaria de Saúde e
Secretaria de Educação, Cultura,
Turismo, Esporte, Lazer, Assistência Social e Habitação, preparou uma programação especial no
sábado, dia 10 de março, no Salão
Paroquial.
A tarde iniciou com uma
palestra sobre SER MULHER,
ministrada pela assessora Fabiana
Strada Ribas. Com seu testemunho e experiências, a palestrante

Fotos: Marlove Perin

oportunizou às mulheres uma
bela reflexão sobre si mesmas.
Houve ainda, durante as comemorações, sorteio de brindes,
oficinas de fotografia, limpeza
de pele, maquilagem, manicure,
corte de cabelo, sucos naturais e
dicas de saúde. O encontro encerrou com confraternização.
Estiverem presentes o prefeito Hadair Ferrari e sua esposa
Sandra, o vice Daniel Pavan com
a esposa Solange, vereadoras, secretárias, crianças e comunidade
em geral.

Prefeito Hadair Ferrari e vice Daniel Pavan no ritmo das brincadeiras

Elisete Bertoldi, Dorvalina Dalla Costa, Mercedes Ferrari e
Caroline Magnaguagno

Lurdes Marini, Teresa Tondo e Diva
Branchi

Marilei Neuberger e Amanda
Gheno

Melissa Bock e Rúbia Heineck
Koch

Silvana Ceccon, Solange Nichetti Comiotto
e Sandra Odorcik com o filho

Maria Ambrosi, Herna Kalgenper e Nelcira Shussler

Nicole Sganzerla, Ivone Sganzerla, Margarida
Ferrari e Zilda Sganzerla

Adriana De Toni, Maria Julieta Polesso e Maria De Toni
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Irmãos relatam a vida de agricultores
cooperados da Vinícola Aurora
Os irmãos Ivanir Rubbo, 37
anos, e Nestor Rubbo, 42 anos, da
Linha Silva Pinto Norte, interior
de Pinto Bandeira, falam sobre a
vida no campo, planos e o que os
motiva a continuar na agricultura
e serem cooperados da maior vinícola do país, a Aurora. A família vive da agricultura, trabalham
desde criança na terra e afirmam
que esta é a vida que querem.
Juntos os irmãos vivem com
a mãe, Lurdes Martina Basso
Rubbo, 75 anos e suas esposas e
filhos. Nestor é casado com Débora, 33 anos e Ivanir é casado
com Loirimar, 31 anos. Uma família inteira envolvida na produção de frutas. São 11 hectares de
vinhedos, quatro do cultivo de
pessegueiros e quatro de ameixas.
Toda a produção de uva é vendida à Cooperativa Aurora. São
cultivadas as variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Moscato
Branco, Moscato Hibrido, Pinotage, Riesling, Rubia, Brs Cora,
Brs Carmen, Concord e Isabel.

Na safra deste ano, os produtores
colheram 380 mil quilos de uva.
“Entregamos uma safra de qualidade, motivo de grande orgulho
para a Cooperativa, que evolui
a cada ano no nível de produtos
apresentados ao mercado. Esse
ganho crescente, sem dúvida, é
consequência do comprometimento de cada família associada
em melhorar permanentemente o
nível das uvas”, afirma Ivanir.
Os irmãos são cooperados
desde os 18 anos de idade e seu
pai, Danilo Rubbo, também foi.
“A Aurora é nossa segunda casa.
As portas estão sempre abertas,
nos sentimos em casa. Essa aproximação com o produtor e a diretoria é fundamental. A valorização
das famílias contadas através das
reportagens nos enche de orgulho porque, daqui a um tempo,
nossos filhos saberão a história de
seus pais”.
Tecnologia
No campo é cada vez mais

Foto: Marlove Perin

Família Rubbo fala sobre a vida na agricultura

comum a inserção de tecnologias,
buscando meios para melhorar a
vida do produtor rural e aumentar
a produtividade. Pensando nisso,
a Cooperativa Aurora tem inovado em seus serviços, através dos
bins e agendamento na entrega de
uva. “A cooperativa tem nos pro-

porcionado uma tecnologia melhor com os bins, menos esforço
físico, economia de mão de obra
e agilidade. Só melhorou. O agendamento foi uma ‘mão na roda’”,
avalia Nestor.
“Iniciamos a experiência com
os bins há três anos com apenas

dez unidades para a uva comum,
para ver como a fruta chegava até
a cantina e como agente se adaptaria à nova tecnologia. A partir
disso, só ganhamos agilidade com
a experiência. É fundamental que
os produtores se adaptem a essas
tecnologias”, afirma o produtor.
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Pinto Bandeira comemora
aniversário com rústica
A Prefeitura de Pinto Bandeira irá realizar no domingo, dia
15 de abril, Rústica em comemoração ao aniversário do município. O evento esportivo integra
as festividades do aniversário da
cidade. A largada e chegada será
em frente a Prefeitura Municipal
de Pinto Bandeira, na rua Sete de
Setembro, e contará com rústica e
caminhada com várias categorias

nos percursos de 8,5 km e 3 km.
As inscrições já estão abertas,
seguem até o dia 9 de abril e podem ser realizadas pela internet,
no endereço eletrônico (www.
pintobandeira.rs.gov.br/rustica.
php), no valor de R$ 30,00 por
participante.
O percurso da Rústica tem
saída em frente a Prefeitura Municipal, segue pela rua Sete de Se-

tembro, passando pela CiaMedi,
Banrisul e Sicredi, até o término
do calçamento, segue pelo asfalto,
passando pelo Autoposto Pompéia, pela entrada da Linha 40
e logo em seguida entrada para
Vinícola Valmarino, seguindo até
Vinícola Aurora. Logo à frente,
retorno e volta pelo mesmo percurso, com a chegada em frente a
Prefeitura. Municipal.
Foto: Marlove Perin

Saída e chegada da Rústica será em frente a Prefeitura de Pinto Bandeira

Pinto Stock comemora
11 anos de festival
Foto: Marlove Perin

O município de Pinto Bandeira será ponto
de encontro dos amantes
do rock and roll no domingo, dia 15 de abril.
O festival Pinto Stock
é uma das principais
atrações da Semana do
município, em comemoração a sua emancipação
política. O evento, que
acontece na praça central e na Rua Coberta,
terá encontro de carros
antigos, a partir das 10h,
e food trucks, chopp e
expositores.
Com shows locais e
bandas ícones do estilo
no Rio Grande do Sul,
Nei Van Soria está confirmado. Se apresentam
também as bandas Pink Floyd Cover, Malvina´s Rock e Elixir.
O evento é promovido pela Prefeitura de Pinto Bandeira, com
organização do músico Diego Soligo. “A sensação é de orgulho. Diante de todas as dificuldades enfrentadas, conseguimos manter e melhorar a cada ano o festival. O mais bacana do Pinto Stock é quando os
músicos trazem seus filhos para curtir o evento. Isso é manter vivo o
espírito rock and roll, as crianças serão o futuro do festival”, diz Diego.
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Agroindústria de massas e panificados
é inaugurada na Linha Palmeiro
Sabores da Serra poderá comercializar seus produtos em feiras, cooperativas, pontos comercias,
rotas turísticas, lojas, associações e diretamente ao consumidor
A agroindústria de Massas
e Panificados, Sabores da Serra,
foi inaugurada no final da tarde
da quinta-feira, 22 de março. A
propriedade do casal Valéria Pacheco e Fabiano Santin fica na
Linha Palmeiro, no interior de
Pinto Bandeira e recebeu o certificado de registro. Agora, a família
Santin poderá comercializar seus
produtos em feiras, cooperativas,
pontos comercias, rotas turísticas,
lojas, associações e diretamente
ao consumidor na propriedade
utilizando o talão de produtor
rural, sem a necessidade de abrir
uma empresa.
Durante o evento, onde estiveram presentes representantes
de diversas instituições envolvidas
com o projeto, a agroindústria recebeu o Selo “Sabor Gaúcho”, da
Emater de Pinto Bandeira, que
certifica a qualidade do produto elaborado e possibilita que a
agroindústria comercialize produtos em toda a região, com a venda
no bloco de produtor, havendo
a garantia de ser um produto de
qualidade. “A Emater, juntamente com as parcerias, auxiliou em
todo o processo de implementação e regularização da agroindústria, um sonhou que se tornou
realidade”, relata a proprietária
Valéria, que faz doces e salgados
desde 2015. A agroindústria também caracteriza o processo de sucessão rural. A propriedade pertence aos pais de Fabiano.
De acordo com a produtora Valéria Santin, “agora vai
ser possível trabalhar com mais
qualidade, podendo vender com
nota e com selo. Isso representa
um futuro melhor para nossos
filhos, que certamente não terão
que passar por tudo o que a gente
passou, e assim, processar o nosso
próprio produto”.
Para Melissa Maxwell Bock
Engenheira Agrônoma Emater/
RS-Ascar, responsável pela elaboração do projeto juntamente
com a Extensionista Social Rúbia
Heineck Koch, esse evento coroa
o trabalho que está se fazendo há

Fotos: Marlove Perin

Melissa Maxwell Bock, Fabiano e Valéria Santin
e Rúbia Heineck Koch

muito tempo e a expectativa com
essa legalização é abrir portas para
outros produtores. “O escritório
municipal presta assessoria técnica necessária à implantação, operacionalização e regularização das
agroindústrias. Por isso, foi dada
especial atenção ao Projeto do
Vinho Colonial, na qual tipifica o
vinho produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar
rural, estabelecendo requisitos
e limites para a sua produção e
comercialização. Neste projeto a
equipe deu início à regularização
de duas agroindústrias e umas de-

las é a Sabores da Serra”, explica.
O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a implementar a Lei
do Vinho Colonial, que também
conta com a complementação
da legislação estadual - a Lei da
Agroindústria, que enquadra o
produtor automaticamente na Lei
do Vinho Colonial.
Edson Bonato, Supervisor
Microrregional da Emater, acredita que a Lei do Vinho Colonial
“resgata toda uma produção culturalmente tradicional. O esforço
de instituições como Emater, o
Ministério da Agricultura, a Se-

cretaria de Agricultura do RS, a
Secretaria de Desenvolvimento
Rural, Pesca e Cooperativismo,
a prefeitura de Pinto Bandeira,
principais envolvidas no processo
de construção e certificação da lei
está gerando resultados e resgata a
cultura e tradição aliadas à questão do turismo, do ponto de vista
econômico e financeiro, gerando
a questão de renda e motivação
à permanência da juventude no
meio rural e a sucessão rural. Assim a economia local circula e se
promove o desenvolvimento local
e regional. A nova lei ultrapassa

fronteiras, pois com esse diferencial de qualidade, mais pessoas
poderão visitar nossa região e levar vinhos coloniais e produtos de
qualidade como lembrança.
Presenças
A inauguração da agroindústria Sabores da Serra contou com
a presença do Prefeito Hadair
Ferrari, o pároco Luis Antônio
Mascarelo, que abencou o local,
Gerente da Cooperativa Sicredi
da Agência de Pinto Bandeira
Iliane Maria Ceccon Tondo a Extensionista Engenheira Agrônoma Melissa Maxwell Bock, a Extensionista Social Rúbia Heineck
Koch, Coordenadora Regional da
Secretaria de Desenvolvimento
Rural, Pesca e Cooperativismo do
Estado do Rio Grande do Sul Lucimar Rodrigues, Assistente Técnico Regional da Emater Ricardo
Capelli, Supervisor Microrregional da Emater Edson Bonato, Representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Salete Petroli,
e Representando a Secretaria da
Saúde, a fiscal Sanitária Priscila
Lisboa Carvalho e familiares.
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Pinto Bandeira sediará Encontro
Microrregional de Mulheres
Está marcado para a quartafeira, dia 25 de abril, o Encontro

Microrregional de Mulheres. O
encontro, que é promovido pela

Emater/RS-Ascar, será realizado
no CTG Campo Velho em Pinto
Bandeira. O objetivo é retomar a
mobilização, integração e a troca
de experiências entre as mulheres
rurais. O encontro microrregional
reunirá mulheres dos municípios
de Bento Gonçalves, Monte Belo
do Sul, Pinto Bandeira e Santa
Tereza.
As fichas de almoço para o
evento estão sendo comercializadas nos Escritórios Municipais
da Emater de Monte Belo, Santa
Teresa, Bento Gonçalves e Pinto
Bandeira, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e no Sicredi
Agência Pinto Bandeira, ao custo
de R$ 25,00.

Foto: Marlove Perin

Ivone Rigon é produtora da Linha Jacinto

Programação
9h		
Coral Ricordo del Paese e café da manhã
10h15min Palestra: Mulheres de Atitude, palestrante Vera Miranda
12h		
Bênção do Padre e almoço
13h30min Teatro com o Grupo Urta com la Pança
14h30min Apresentação do Grupo Mirim do CTG
15h 		
Encerramento com música e café

