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A partir das 19h30min do dia 30 de março, no Ginásio de Esportes do Clube Rosário, as 17 candidatas 
concorrem ao título de Rainha e Princesas da Festa do Pêssego. Página 3

Acontece neste sábado a escolha da 
Rainha e Princesas da Festa do Pêssego

Pinto Stock, 
exposição
de carros 
antigos, 
rústica, 
caminhada 
e canicross
marcam a 
Semana do
Município
Página 7

Neste Outono
procure o aconchego no amor!
Clima perfeito para um bom vinho
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Programação da Semana 
Santa em Pinto Bandeira

A Quaresma é um tempo 
de revisão, de conversão, de 
transformação; é um tempo 
favorável para os cristãos 
saírem da própria aliena-
ção existencial. É caminho 
de transformação em Cristo. 
A Quaresma nos provoca 
e convoca à mudança de 
vida: cultivar o seguimento 
de Jesus Cristo. O ponto de 
partida e chegada dos cris-
tãos é Jesus Cristo.

Quaresma, mais do que 
um período que antecede a 
Páscoa, é um tempo propí-
cio para colocar a vida em 
ordem, a partir da vontade 
de Deus. Também é um tem-
po de meditação e de obras 
concretas em favor dos ir-
mãos. Devemos aproveitar 
a Quaresma para acolher a 
graça da conversão, tornan-
do-nos mais atentos e fiéis ao 
Evangelho de Jesus.

A Igreja propõe exercí-
cios quaresmais aos católi-
cos. São exercícios físico-es-
pirituais para se deixar tomar 
pelo seguimento de Jesus 
Cristo: Jejum - jejuar é abster-
se de um pouco de comida 
ou bebida, é estabelecer 
o correto relacionamento 
do homem com a natureza 
criada. É uma atitude de li-
berdade e respeito, é fazer 
espaço para si; Oração - a 
oração é a expressão máxi-
ma de nossa fé. É uma co-
municação com o divino 
em nós. É uma súplica de ex-
posição na tentativa de ser 

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

FRATERNIDADE 
E POLÍTICAS
PÚBLICAS

atingido pela misericórdia e 
Esmola - dar esmola significa 
dar de graça, sem interesse 
de receber de volta, é uma 
atitude de compaixão e nis-
so o homem imita o próprio 
Deus no mistério da criação 
e a Jesus, no mistério da re-
denção. 

No Brasil a Igreja trabalha 
a Campanha da Fraternida-
de junto com a Quaresma. 
Neste ano o tema é: Frater-
nidade e Políticas Púbicas e 
o lema: Serás libertado pelo 
direito e pela justiça. Obje-
tivo: “estimular a participa-
ção em Políticas Públicas, 
à luz da Palavra de Deus e 
da Doutrina Social da Igreja 
para fortalecer a cidadania 
e o bem comum, sinais de 
fraternidade”. 

Políticas Públicas são as 
ações discutidas, aprova-
das, programadas para que 
todos os cidadãos possam 
ter vida digna. São soluções 
específicas para necessida-
des e problemas da socieda-
de. É a ação do Estado que 
busca garantir a segurança, 
a ordem, o bem-estar, a dig-
nidade, por meio de ações 
baseadas no direito e na jus-
tiça.

Juntos, em Comunidade, 
devemos assumir as tarefas 
que contribuem para a dig-
nificação do ser humano e a 
trabalhar com os demais ci-
dadãos e instituições para o 
bem estar da pessoa, da co-
munidade e da sociedade.

07 de abril, 9h - Missa votiva e encerramento da Colheita - Igreja Matriz

14 de abril, 8h - Domingo de Ramos - Bênção de Ramos - em frente cemitério

16 de abril, 19h - Procissão do Encontro - Capela da Paz e Banrisul

16 de abril, 19h30 - Celebração da Penitência - Igreja Matriz

18 de abril, 19h30 - Missa Ceia - Lava Pés - Igreja Matriz

19 de abril, 9h - Via Sacra e confissões - Igreja Matriz

19 de abril, 15h - Celebração da Palavra - Igreja Matriz

19 de abril, 16h - Procissão - Praça Central

20 de abril, 19h - Vigília Pascal - Igreja Matriz

21 de abril, 9h - Missa de Páscoa - Igreja Matriz

Semana Santa
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Escolha das soberanas da
Festa do Pêssego ocorre sábado

Foto: Marlove Perin

17 candidatas concorrem às vagas de Rainha e Princesas da Festa do Pêssego

A escolha da rainha e prin-
cesas Festa do Pêssego ocorre 
neste sábado, dia 30 de março, 
às 19h30min, no Ginásio de Es-
portes do Clube Rosário de Pin-
to Bandeira. São 17 candidatas, 
chamadas de embaixatrizes, que 
concorrem às vagas de rainha e 
princesas.

As embaixatrizes que estão 
concorrendo são Aline De Toni, 
Ania De Toni Longo, Daniela 
Kunzler Chesini, Fernanda Ma-
nara, Francine Foresti, Jenifer 
Leopoldina Tumelero, Júlia Ro-
berta Bono, Karla Fabricio, Mar-
lene Aimi, Michele Tonin Pego-
raro, Roberta Rubbo, Rubiane 
Da Campo Rubbo, Sheila Joviana 
Comparin, Sidiane Caron, Stéfa-
ny Belolli, Tainara Karina Macari 
da Luz e Tatiane Pitton.

As participantes estiveram 
presentes em diversas atividades, 
como passeios pelos roteiros tu-
rísticos e localidades do interior 
de Pinto Bandeira.

Pinto Bandeira é conhecida 
pelos seus deliciosos pêssegos 
para consumo in natura, por isso, 
na última semana, foi dada a larga-
da para o Município encaminhar 
a solicitação do título de Capital 
Nacional do Pêssego de Mesa. A 
documentação inicial, como área 
cultivada e toneladas de pêsse-

Foto: Divulgação

Equipe da Emater entrega documentação ao prefeito Ferrari

Pinto Bandeira busca o título de
Capital Nacional do Pêssego de Mesa

gos colhidos, foi entregue pelo 
Supervisor Microrregional da 
EMATER Edson Bonato e pela 
Chefe do Escritório da EMA-
TER de Pinto Bandeira, Melissa 
Maxwell Bock. Um comitê está 
sendo montado para agilizar o re-
cebimento do título e, consequen-
temente, despontar no cenário 

nacional.
E para valorizar o cultivo da 

fruta, uma grande festa está sendo 
preparada para 2020. A V Festa 
do Pêssego, que acontecerá nos 
dias 10, 11 e 12 de janeiro do 
próximo ano, será um resgate da 
cultura e valores do povo pinto
-bandeirense.
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Almanaque Rural

Receitas elaboradas pelo 
docente do Senac Bento 
Gonçalves, chef Edivan 
Woithoski

Risoto de copa e figo

INGREDIENTES

Foto: Divulgação

l 250 gramas de arroz arbóreo

l 1 cebola em cubinhos

l 100 gramas de figo em calda 

cortado em 4 partes

l 100 gramas de copa em tirinhas

l 50 ml de vinho branco seco

l 1 litro e caldo de legumes

l 50 gramas de manteiga

l 50 gramas de parmesão

l Sal, pimenta e salsa para finalizar

MODO DE PREPARO

Em uma panela refogue a cebola na manteiga, 

junte o arroz e refogue por mais 2 minutos, junte 

o vinho branco e espere evaporar todo o álcool, 

vá adicionando o caldo aos poucos e mexendo 

sempre. Quando o arroz estiver quase pronto adi-

cione a copa e o figo, finalize com o parmesão e a 

salda picada, acerte o sal e a pimenta.

INGREDIENTES

l 200 gramas de farinha 
de trigo

l 50 gramas de farinha 
de milho

l 5 gramas de fermento 
biológico seco

l 20 gramas de man-
teiga

l 150 ml de água

l 1 gema

l 5 gramas de sal

MODO DE PREPARO

Misture todos os sóli-

dos, adicione a gema e a 

manteiga, e vá colocando 

a agua aos poucos até dar 

o ponto, divida a massa 

em porções de 50 gramas 

e modele bolinhas, deixe 

crescer por 1 hora, asse em 

forno pré-aquecido por 40 

minutos a 180 graus.

Pão de milho
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Celebração da Vindima 2019, promovida
pela Asprovinho, reúne cerca de 200 pessoas

Fotos: Marlove Perin

Os espumantes de Pinto Bandeira se reu-
niram em uma festa especial da Vindima que 
aconteceu no sábado, 2 de março, na Linha 28, 
no Centro Tecnológico da Aurora. Cerca de 
200 pessoas participaram do evento, que teve 
música ao vivo, espumantes da região de Pinto 
Bandeira, Cave Geisse, Don Giovanni, Viníco-
la Aurora e Valmarino, suco de uva da Vinícola 
Terraças, água, tradicional porchetta e sobreme-
sa do chef Giordano Tarso.

O Prefeito de Pinto Bandeira, Hadair Fer-
rari, o Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme 
Pasin, vice-prefeito de Pinto Bandeira, Daniel 
Pavan e o Presidente da Câmara de Vereadores 
de Pinto Bandeira, Adilso Antônio Salini, presti-
giaram o evento. Também estiveram na festa da 
Vindima, Marco Antônio Salton, enólogo e sócio
-proprietário da Vinícola Valmarino, atual pre-
sidente da Asprovinho - Associação dos Produ-
tores de Vinhos Pinto Bandeira, Rodrigo Arpini 
Valério, Gerente de Marketing da Cooperativa 
Vinícola Aurora, Carlos Abarzúa, enólogo da Vi-
nícola Geisse, Daniel Geisse, Rodrigo Geisse e o 
diretor da vinícola Don Giovanni, Daniel Panizzi.
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Prestação de contas à Comunidade
Durante o mês de março, o Prefeito Hadair 

Ferrari e demais representantes da Administração 
Pública, realizaram visitas às comunidades de Pinto 
Bandeira. 

Na ocasião, foi apresentada a situação finan-
ceira do Município, feita a prestação de contas dos 

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
anunciou a liberação de R$ 73 
milhões para o Programa de Sub-
venção ao Prêmio do Seguro Ru-
ral (PSR) nos meses de março e 
abril. Do total, R$ 52,8 milhões 
serão destinados às culturas de 
inverno, como o milho safrinha, 
trigo e demais cereais. O restante 
do recurso será disponibilizado 
para as frutas, pecuária e demais 
culturas.

dois primeiros anos de mandato e tratado de assun-
tos de interesse comum. O principal objetivo des-
ses encontros é aproximar a administração pública 
da população.

As reuniões aconteceram de 18 a 28 de março, 
com grande participação dos moradores.

Foto: Divulgação

Prefeito Hadair Ferrari prestou contas dos dois primeiros anos de mandato

Governo libera R$ 73 
milhões de seguro rural

De acordo com o diretor do 
Departamento de Gestão de Ris-
cos do Mapa, Pedro Loyola, no fi-
nal de abril, deverá ser publicado 
um novo cronograma de liberação 
do orçamento para PSR até o fim 
do ano. Loyola ressaltou também 
que o valor total aprovado na Lei 
Orçamentária Anual deste ano é 
de R$ 440 milhões e que o minis-
tério se empenhará para disponi-
bilizar este valor aos produtores, 
mesmo diante da restrição fiscal.

A Prefeitura Municipal de Pinto Bandeira, jun-
tamente com o Senar e Sindicato Rural da Serra 
Gaúcha, promovem, nos dias 15 e 16 de abril, o 
curso NOTA FISCAL ELETRÔNICA, no Salão 
Paroquial, a partir das 8 horas.

Curso “Nota Fiscal Eletrônica”
O curso oferece capacitação para emissão cor-

reta da Nota Fiscal Eletrônica, além dos benefícios 
e obrigações do uso de documentos fiscais.

O curso é gratuito, com vagas limitadas. Inscri-
ções pelo fone 3468-0210 ou na Prefeitura.



7Ano IV - Nº 42 - Março/2019 - Pinto Bandeira/RS

Semana do Município: Pinto Stock reúne 
rock and roll e exposição de carros antigos

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

A administração pública de Pinto Bandeira re-
alizará rústica, caminhada e canicross em comemo-
ração ao aniversário do município. O evento será 
realizado no dia 7 de abril, com início marcado para 
às 8h30min.

A rústica terá 8km de percurso e a largada será 
dada em frente a Prefeitura Municipal. Na oportuni-

Integrando a programação da 
Semana do Município de Pinto 
Bandeira, em comemoração a sua 
emancipação política, o Festival 
Pinto Stock acontece no dia 7 de 
abril, domingo, no centro da cida-
de. O evento ocorre a partir das 
10h, com exposição de carros an-
tigos e motos no estacionamento 
em frente à igreja.

Nesta edição, o rock and roll 
fica por conta do show Malvinas 
Rock, Duo Folks, Izzi Louise, 

Raul Seixas Cover e Show Nacio-
nal com Tequila Baby.

A rua principal terá uma área 
coberta onde serão realizados os 
shows. Repetindo a iniciativa da 
última edição, a organização terá 
espaço kids para entreter as crian-
ças e também estará disponibili-
zando churrasqueiras, espalhadas 
pela praça, para o público assar 
seu churrasco durante o evento. 
Food trucks também já confirma-
ram presença no festival.

dade, ocorrerá uma caminhada, com uma distância 
de 3km, e um percurso de 8km para o canicross, 
esporte de corrida com cães.

As inscrições já estão encerradas. Haverá dis-
tribuição de premiação para os melhores colocados 
e medalhas de participação para as modalidades da 
rústica e canicross.

Rústica, caminhada
e canicross no dia 7
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Helen Spadari conquista primeiro lugar na 
categoria 4km na corrida da Festa da Uva

Foto: Divulgação

Suelen Spadari e a irmã Helen, vencedora na categoria 
feminina, acompanhadas pelo pai

A maratonista Helen Spada-
ri, de Pinto Bandeira, participou 
neste final de semana da primei-
ra competição em pista em 2019, 
juntamente com as principais atle-
tas Sul-Americanas. No Uruguai, 
competiu no Grand Prix Sulame-
ricano Darwin Piñeyrua e Estrella 
Puente.

Apesar de não ter conseguido 
o pódio desta vez, está celebrando 
melhorias em suas marcas pesso-
ais. Nos 1500m ficou em 7º lugar, 
melhorando o tempo em 20 se-
gundos. Já nos 3000m com obstá-
culos ficou na 5ª colocação, com 
evolução na marca. Atualmente 
Helen lidera o ranking brasileiro 
sub23.

A atleta conta com o apoio da 
Prefeitura de Pinto Bandeira nas 
suas competições.

Helen Spadari, de Pinto Bandeira, foi a vencedora na categoria fe-
minina nos 4km da Festa da Uva, realizando a prova em 14 minutos e 
48 segundos. O vencedor da categoria 4km masculino, Moisés Silveira 
Júnior, foi o primeiro a chegar, com um tempo de 13 minutos e 6 segun-
dos. De acordo com a organização do evento, 686 pessoas participaram 
das provas. O ponto de largada e chegada foi próximo do Pavilhão Nos-
tro Negócio, dentro do Parque de Eventos, e o percurso para adultos foi 
realizado também nas ruas no entorno dos pavilhões.

Liderança no 
ranking brasileiro 
e competição
Sul Americana

Av. Sete de Setembro, 484, Sala 101 - Centro
Pinto Bandeira (acima do posto Banrisul)

54 3468 0206 | 54 99946 4411 (WhatsApp)

de gratidão por
sorrir com você!

anosanos3
Preços 

ESPECIAIS 
em implantes 

nesse mês.
CONSULTE!


