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Prefeitura inicia obras de 
pavimentação na Linha Jansen

Foto: Divulgação

Obras iniciaram no dia 8

A Prefeitura de Pinto Ban-
deira, através da Secretaria de 
Agricultura, comunica que estão 
abertas as inscrições para serviços 
de horas-máquina de escavadeira 
e trator de esteira do programa 
de Incentivo a Agricultura. Serão 
aceitos pedidos realizados até dia 
30 de novembro. 

Para realizar a inscrição do 
serviço, o produtor deverá apre-
sentar o talão de produtor na 
prefeitura municipal. Serão dis-
ponibilizados 20 horas para grupo 
familiar. Para ter direito, o agri-
cultor não pode ter dívidas com o 
município. A medida visa atender 
aos anseios da agricultura familiar 
do município, proporcionando 
condições para que possam fazer 
o plantio de suas culturas.

A prefeitura de Pinto Ban-
deira iniciou, no dia 8 de novem-
bro, as obras de pavimentação da 
estrada que liga Pinto Bandeira 
(Linha Jansen) até o acesso a Far-
roupilha.

A extensão da obra é de 
1.014 metros e o valor, obtido 
através de recurso próprio, é de 
R$ 571.155.20.

Dalvino De Toni, brasileiro, maior, solteiro, produtor 
rural da Linha Brasil, interior de Pinto Bandeira, porta-
dor do CPF 614.926.550-12 comunica que foi extraviado 
o Talão de Produtor série/nº P 089 66 57 91 e  inscrição 
estadual 489 100 389 7, não sabendo informar seu paradei-
ro e não se responsabiliza pela indevida responsabilização 
do mesmo.

Advento

Pe. Luiz Antonio Mascarello
Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa 
Senhora do Rosário de Pompéia - I Santuário 
Mariano do Rio Grande do Sul

Iniciamos o ano litúr-
gico com o advento. Ad-
vento celebra a vinda de 
Jesus Cristo no tempo e na 
história dos homens, para 
trazer-lhes a salvação. É o 
tempo da expectativa. Por 
isso é um tempo para nos 
mantermos vigilantes na fé, 
na oração. Como diz João 
Batista, “é o tempo de con-
versão”. Conversão para 
seguir Jesus para o Reino 
do Pai.

Nós cristãos somos cha-
mados a dar testemunho 
da alegria que Jesus Sal-
vador nos traz, sendo cari-
dosos para com os outros, 
abertos para o bem, atra-
vés dos quais já se constrói 
o Reino futuro na alegria 
sem fim.

A nossa atitude é de 
participação para acolher 
e reconhecer o Senhor, 
que continuamente vem 
ficar no meio de nós e se-
gui-lo no caminho que leva 
ao Pai.

Jesus está sempre pre-
sente nos acontecimentos 
da nossa vida e nos convi-
da à vigilância, a conser-
var os olhos abertos para 
descobrir e preparar os ca-
minhos que escolheu para 
nos libertar dos males e as-
sim buscarmos a felicidade.

Após todo o tempo de 
preparação para a mani-
festação de Jesus, Ele en-
tra na história humana por 
meio de uma mulher, Ma-
ria. Celebrar o Natal é fazer 
memória dos eventos liber-
tadores do nosso Salvador. 
Assim a história toma rumo 
novo, manifestando a so-
lidariedade do Deus fiel. 
Natal é festa da LUZ; é ce-
lebração e busca de paz, 
união, comunhão, fraterni-
dade; é celebrar Jesus que 
vem iluminar o nosso cami-
nho. 

O nascimento do Filho 
de Deus no meio de nós 
nos traz o dom de uma 
vida nova e divina.

EXTRAVIO DE
TALÃO DE PRODUTOR

Abertas as inscrições para
serviços de horas-máquina

Foto: Almir Dupont

Pedidos serão aceitos até 30 de novembro
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Parreirais e pessegueiros estão entre os 
mais prejudicados pelo temporal e granizo

Pomares e lavouras de 12 mu-
nicípios da Serra foram afetados 
pelo temporal da madrugada da 
quarta-feira, 31 de outubro. Sete 
das principais espécies frutíferas 
e olerícolas (alho, cebola, amei-
xeira, caquizeiro, pessegueiro, 
macieira e parreira) foram atingi-
das, especialmente os parreirais e 
pessegueiros. Conforme levanta-
mento realizado pelo Escritório 
Regional da Emater/RS-Ascar em 
Caxias do Sul, aproximadamente 
17 mil hectares terão um volume 
de perdas de 250 mil toneladas 
e um prejuízo financeiro direto 
para os agricultores que deverá 
chegar a R$ 345 milhões.

Na região, um terço dos par-
reirais, que estavam em fase de 
florescimento, que é a mais crítica 
e sensível, foi atingido pelo tem-
poral. Com isso, a safra espera-
da para 2018/2019, em torno de 
790 milhões de quilos, deverá 
apresentar uma redução de 25%. 
Além disso, 50% da área de pesse-
gueiros da região, cujas variedades 

Na viticultura, nos casos 
de danos altos, com perdas 
próximas a 100%, os produto-
res deverão efetuar uma poda 
de formação sobre os ramos 
desse ano, deixando-se duas a 
três gemas, igual a efetuada no 
inverno passado. A seguir, efe-
tuar aplicação com fungicidas 
de contato, para a proteção dos 
ferimentos e cicatrização da-
queles decorrentes do granizo. 
Uma nova adubação nitrogena-
da é necessária, para que a plan-
ta tenha nutrientes suficientes 
para a brotação e acumulação 
de novas reservas, pensando-se 
na próxima safra.

Já para os vinhedos/poma-
res que apresentaram um grau 
menor de dano, a recomenda-
ção é a aplicação de fungicidas 
de contato, para proteção dos 
ferimentos ocasionados pelo 
granizo e a prevenção de in-
fecções por doenças. As frutas 
danificadas devem receber tam-
bém pulverizações com fungi-
cidas de contato, para evitar o 
apodrecimento das mesmas, a 
partir dos ferimentos.

É importante a manuten-
ção de pulverizações com fungi-
cidas nos vinhedos e pomares, 
para que as plantas possam 
manter as folhas e novas bro-
tações com boa sanidade. Sem 
a produção de novas brotações 
e folhas, não terá estrutura de 
produção para a safra futura, 
como a videira estará mais su-
jeita a não entrar adequadamen-
te em dormência no inverno, o 
que poderá aumentar os pro-
blemas de mortes de plantas 
pelo escurecimento da casca.

Fotos: Divulgação

Plantações de uva e pêssego foram danificadas pelo granizo em Pinto Bandeira

precoces estavam em início de co-
lheita e as demais em crescimento 
de frutos, terão perdas de 40% na 
produção, ou seja, serão 19 mil 
toneladas a menos da fruta. Os 
municípios que registraram preju-
ízos são Monte Belo do Sul, Pinto 
Bandeira, Antônio Prado, Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul, Farrou-
pilha, Monte Alegre dos Campos, 
Nova Roma do Sul, Flores da 
Cunha, São Marcos, Nova Pádua 
e Campestre da Serra.

Em Monte Belo do Sul, 150 
produtores tiveram suas planta-
ções atingidas pelo granizo, com 
perdas de 10 a 100%, variável de 
propriedade para propriedade. 
De acordo com a Emater do mu-
nicípio, resulta numa perda de R$ 
8.910.000,00. Em alguns casos, a 
perda em plantações de uva ficou 
próxima dos 100%. O agricultor 
Renan Paludo, que teve perda 
de 98% em seus 4,5 hectares de 
vinhedos, lamentou a situação. 
“Imagina tudo que o cara traba-
lhou o ano inteiro, ver isso aqui 

dá vontade de chorar. Sobrou de 
7 a 8 mil quilos de uva”, diz.

Daniel Pavan, secretário de 
Agricultura e vice-prefeito de Pin-
to Bandeira, calcula que 70% da 
produção de pêssegos tenha sido 
atingida pela chuva de pedra. O 
pêssego, em fase de maturação, é 
especialmente suscetível ao grani-
zo. A estimativa é que pelo menos 
240 produtores da fruta no muni-
cípio tenham sofrido prejuízos em 
suas plantações. A safra, que tinha 
previsão para mais de 18 milhões 
de quilos, deve ser bastante pre-
judicada. Algumas propriedades 
perderam 100% da safra. 

Pinto Bandeira também é 
responsável por uma produção 
expressiva de uvas e, segundo 
Pavan, até 40% das propriedades 
podem ter sido atingidos pela 
tempestade.

O engenheiro agrônomo da 
Emater/RS-Ascar, Enio Ângelo 
Todeschini, explica que esse fe-
nômeno natural e climático se 
caracteriza na Serra por ter um 

período de ocorrência que vai de 
meados de outubro a meados de 
dezembro e por ocorrer, geral-
mente, em pequenas áreas, em-
bora com danos elevados. No en-
tanto, desta vez o fenômeno teve 
uma abrangência maior (cerca de 
120 km em linha reta). “Por isso, 
terá um impacto expressivo na 
economia geral da região”, afirma.

Todeschini sugere, neste 
momento, que os produtores 
busquem forças para superar o 
impacto psicológico e, com isso, 
retornem às áreas afetadas para 
colocar em prática algumas ativi-
dades essenciais que possam ga-
rantir a sobrevivência das plantas, 
para que elas formem nova bro-
tação, com possibilidade de fru-
tificação nas safras futuras. Entre 
essas práticas estão a repoda das 
plantas, o reforço na adubação 
nitrogenada e a manutenção dos 
tratamentos fitossanitários para 
prevenção de incidência de fito-
patias e, consequentemente, per-
da de área foliar.

Item  Área no município (ha)      Área atingida (ha)            Perda* (%)  Perda (t) Valor em R$
Uva   1,445   867   60    21.675  17.946.900,00
Caqui    100    50   50      750       750.000,00
Pêssego  1.020   714   70    21.420  32.130.000,00
Ameixa     70   59,5   85     892,5    2.231.250,00
Total   2.635              1.690,5     44.737,5  53.058.150,00

LEVANTAMENTO DE PERDAS EM PINTO BANDEIRA - GRANIZO E VENTO FORTE, 31/10/2018

Levantamento efetuado pela Emater/RS-Ascar, juntamente com o conselho Municipal da Agricultura no dia 07/11/2018. * Estimativa.

RECOMENDAÇÕES
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Dentre tantas consequên-
cias para a saúde que o uso 
dos agrotóxicos pode causar, 
pouco se fala do impacto 
destas substâncias na saúde 
reprodutiva.

O contato e exposição 
aos pesticidas já foram asso-
ciados, em diversos estudos 
científicos, com alterações 
no sêmen de agricultores. As 
principais alterações semi-
nais relacionadas ao uso dos 
agrotóxicos são a redução no 
número de espermatozoides, 
e da sua motilidade (capaci-
dade do espermatozoide mo-
vimentar-se para alcançar os 
óvulos).

Algumas alterações no 
sêmen inclusive já foram veri-
ficadas em vitivinicultores de 
nossa região, em pesquisa 
realizada há cinco anos no 
município de Farroupilha com 
99 homens*. Nesta pesquisa, 
além de alterações no forma-
to dos espermatozoides, foram 
verificadas alterações nos hor-
mônios sexuais e disfunções 
nos testículos dos homens que 
mantinham contato constan-
te com herbicidas e fungici-
das especificamente. 46% dos 
agricultores que tiveram con-
tato por seis anos ou mais com 
os pesticidas apresentaram 
sêmen de baixa qualidade.

Essas alterações na quan-
tidade, motilidade e formato 
dos espermatozoides podem 
implicar em dificuldades de 
engravidar a parceira, abor-

Contato com agrotóxicos 
pode causar alterações 
nos espermatozoides

CARLA ZANELATTO
Biomédica com mestrado 
em Microbiologia 
Agrícola e do Ambiente 
e especialista em 
Reprodução Humana 
Assistida

tos ou ainda na geração de 
bebês com problemas. Por 
isso é importante que os ho-
mens tenham muito cuidado 
ao manusear pesticidas, to-
mando os devidos cuidados.

Toda manipulação dos 
agrotóxicos deve ser realiza-
da com equipamento de se-
gurança adequado, nunca 
diretamente com as mãos. É 
importante ressaltar que essa 
proteção não seja “impro-
visada”, para não acarretar 
consequências maiores. Um 
exemplo disso é o uso de pa-
nos ou roupas cobrindo a 
boca e nariz ao invés do uso 
de máscaras adequadas. 
Nesses casos, os tecidos de 
algodão tendem a absorver 
o pesticida e aumentar a ex-
posição pelas vias aéreas, ao 
invés de proteger.

Lavar as roupas que tive-
ram contato com esses pro-
dutos separadamente, utilizar 
equipamentos de segurança 
adequados também na apli-
cação dos pesticidas, lavar 
bem as mãos após a prepa-
ração e aplicação do produ-
to são outras medidas simples 
que podem reduzir o impacto 
dos agrotóxicos na saúde do 
agricultor e evitar alterações 
no seu sêmen.

*C. Cremonese, et al., 
Occupational exposure to 
pesticides, reproductive hormone 
levels and sperm quality in young 
Brazilian men, Reprod Toxicol 
(2017).

O vereador Adilso Antônio 
Salini, do MDB, foi eleito o novo 
presidente da Câmara de Verea-
dores de Pinto Bandeira durante 
sessão que elegeu a Mesa Direto-
ra para o ano de 2019, na sessão 
de 20 de novembro. A Mesa será 
composta por: vereador Adilso 
Antonio Salini, Presidente; vere-
ador Adair Rizzardo, Vice-Presi-
dente; vereadora Silvana Ceccon 
Burlini, 1ª Secretária e vereadora 
Solange Nichetti Comiotto, 2ª Se-
cretária.

As Comissões ficaram assim 
definidas:

- CCJ - Comissão de Consti-
tuição e Justiça: Solange Nichetti 
Comiotto (MDB), Adair Rizzardo 
(PP) e Daniel Sganzerla (PDT)

- CFO - Comissão de Finan-
ças e Orçamento: Marlova Du-
rante Henrique (MDB), Gerson 
Odorcick (PP) e Daniel Sganzerla 
(PDT)

 - CETD - Comissão de Edu-
cação, Turismo e Desporto: So-
lange Nichetti Comiotto (MDB), 
Silvana Ceccon Burlini (PP) e 
Igor Pietrobon (PDT)

- COSPA - Comissão de 
Obras, Serviços Públicos e Agri-
cultura: Ivo De Toni (MDB),  
Gerson Odorcick (PP) e Daniel 
Sganzerla (PDT)

- CSMA - Comissão de Saúde 
e Meio Ambiente: Marlova Du-

Adilso Salini é o novo presidente
da Câmara de Vereadores

Foto: Divulgação

Nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

rante Henrique (MDB), Silvana 
Ceccon Burlini (PP) e Igor Pietro-
bon (PDT)

- CR - Comissão Representa-
tiva: Adair Rizzardo (PP), Adilso 
Antonio Salini (MDB) e Daniel 
Sganzerla (PDT)

- Suplentes CR: Silvana Cec-
con Burlini (PP), Solange Nichetti 
Comiotto (MDB) e Igor Pietro-
bon (PDT)

Projetos aprovados
Quatro projetos de lei foram 

aprovados no mês de novembro, 
todos por unanimidade de votos e 
de autoria do Poder Executivo. A 
primeira matéria aprovada, na ses-
são do dia 6 de novembro, Proje-

to de Lei n° 53/2018 que “Estima 
a Receita e Fixa a Despesa do Mu-
nicípio de Pinto Bandeira para o 
Exercício Financeiro de 2019”. A 
Receita Orçamentária é estimada, 
no mesmo valor da Despesa, em 
R$ 15.835.540,00.

Em seguida, os vereadores 
aprovaram na sessão do dia 20 
de novembro, por unanimida-
de de votos, o Projeto de Lei n° 
58/2018 que “Dispõe sobre o es-
tágio não obrigatório de estudan-
tes no Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Serra Gaúcha e dá outras 
providências”. O Projeto de Lei 
Projeto n° 59/2018, teve pedido 
de vistas. A matéria acrescenta 
dispositivos na Lei Municipal n° 
252, de 07 de julho de 2017, que 
trata da Estrutura Administrativa 
da Prefeitura Municipal de Pinto 
Bandeira. Outra matéria que teve 
pedido de vistas foi o Projeto de 
Lei n° 60/2018 que “Cria cargo no 
quadro de cargos da Lei Munici-
pal n° 253, de 07 de julho de 2017 
e acrescenta dispositivo”.

Requerimento: Reque-
rimento n° 01/2018 , “Requer o 
afastamento temporário do Vere-
ador Daniel Sganzerla”,  por 30 
dias, a partir do dia 03 de dezem-
bro de 2018.

Indicação: Indicação n° 
15/2018, “Solicita ao Poder Exe-
cutivo que institua a co-oficiali-
zação da língua Talian à língua 
portuguesa no município de Pinto 
Bandeira”.
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Cooperativa Vinícola Aurora
apresenta área do Marketing

Foto: Marlove Perin
“Quem não é visto, não é 

lembrado”. Este provérbio por-
tuguês nunca fez tanto sentido 
quando se fala em marketing. 
Alinhado a essa frase, o setor de 
Marketing da Cooperativa Viní-
cola Aurora trabalha para levar 
informações e conteúdos sobre os 
produtos que elabora. Os meios 
são os mais variados, desde os 
tradicionais, como TV, jornal e 
rádio, quanto os mais inovadores, 
como app de jogos para celular e 
realidade aumentada nos rótulos 
do suco de uva.

O trabalho envolve cinco co-
laboradores da empresa, cada um 
atuando em uma área do Marke-
ting. Mais recentemente, essa 
divisão foi ajustada, tornando o 
setor em uma startup, onde todos 
se envolvem nas mais diferentes 
necessidades, sempre agregando 
opiniões, experiências e, sobretu-
do, liderança para os projetos em 
que estarão trabalhando.

Da esquerda para direita: Karine Schwalbert, Guilherme Penso, 
Daiane Zat, Rodrigo Valério e Daniela de Lucas

Em 2018 o Departamento 
atuou em mais de 250 eventos, 
todos relacionados aos produtos 
e divulgação das 13 marcas que 
compõe o portfólio da Coopera-
tiva. Além da participação em 16 
feiras, foram realizadas palestras e 
treinamentos para clientes e pú-

blico final em todo o país.
A Aurora se mantém líder no 

ranking das vinícolas mais premia-
das do Brasil nos concursos inter-
nacionais, totalizando 655 meda-
lhas e premiações até o momento. 
Em 2018, já foram conquistadas 
58 medalhas.

Um passo importante na 
comunicação com o público e o 
mercado foi dado com o lança-
mento do novo site da vinícola, 
que agora está mais fluido e mo-
derno. Também foi ampliada a 
presença nas redes sociais, estan-
do cada vez mais presente na vida 
dos consumidores.

A Vinícola desenvolve várias 
ações nos pontos de venda, em 
nível nacional, reforçando em es-
pecial as marcas Aurora Reserva e 
Aurora Espumantes.

Na área de Projeto e Desen-
volvimento, o acesso às pesqui-
sas de mercado e de tendências 
determinam muitos projetos que 
serão lançados, e deixam a equi-
pe atenta ao que o mercado está 
buscando. A gestão dos produtos 
voltada para o mercado é o que 
difere dos concorrentes, com agi-
lidade entre a área de marketing 
e a industrial. O Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor (SAC), 

em 2018, manteve mais de 5.500  
contatos com clientes.

A área turística da Aurora 
merece um destaque especial, e 
ano após ano,  bate recordes de 
visitas recebidas. Em 2017, foram 
mais de 180 mil turistas, recepcio-
nados pela equipe de 27 profissio-
nais especializados. Mais uma vez 
a Aurora promove o Natal di Bac-
co no roteiro turístico, pelo oitavo 
ano consecutivo, uma decoração 
natalina que já virou atração.

Para que as ações e os pro-
dutos da Aurora sejam notícia na 
imprensa nacional durante todo o 
ano, a assessoria de imprensa rea-
liza um trabalho contínuo e siste-
mático de divulgação.

Mas destaca-se sempre que a 
equipe é feita de pessoas. E cada 
uma delas, representa muito para 
a estratégia de crescimento susten-
tável que o marketing representa 
para a Cooperativa Vinícola Au-
rora.
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Fotos: Divulgação

SOCIAL

A atleta e moradora do município de Pinto Bandeira, Hélen 
Spadari, sagrou-se vice-campeã no Brasileiro Universitário nos 
3000m com obstáculos e quinta colocada nos 10000m rasos

Aniversariantes do mês 
de Novembro da Escola 
Professor José Pansera. 
Turno da Tarde: professora 
Nara Lucia de Camargo 
Franzen; alunas Lilian 
Nichetti Giusti, Giovana 
Guisso Possa, Bárbara 
Paese, Amanda Suelen 
Pagno e Luane Ferrari Rigon

Aniversariantes do Turno da 
Noite - Ensino Médio: Andreik 

Salini, Taís de Toni Foresti e 
Camila Mânica Pelliser
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Empório Castellamare,
opção em Pinto Bandeira

Quem procurou diversão, 
aventura e aquele gostinho de 
infância não perdeu a Segunda 
Descida do Pinto, que aconteceu 
no domingo, 4 de novembro, em 
Pinto Bandeira. 53 inscritos par-
ticiparam da competição, dividida 
em três categorias: roda de madei-
ra, força livre e força livre femini-
na, que reuniu 49 carrinhos.

2ª Descida do Pinto reúne 
53 inscritos e 49 carrinhos

A corrida, além de promover 
a união, os bons tempos de infân-
cia e a diversão, ajudou também 
a Liga de Combate ao Câncer de 
Bento Gonçalves com a arreca-
dação de 55 quilos de alimentos. 
Junto ao valor da inscrição, é soli-
citado um quilo de alimento não 
perecível, revertido para uma ins-
tituição de caridade.

É um espaço idealizado há 
mais de um ano pelos proprietá-
rios Sandra e Gerson Odorcick, 
que já gerenciava um bar e arma-
zém. 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. O foco da casa é a comer-
cialização dos produtos da Coo-
perativa São João, que tem sede 
em Farroupilha, mas produção 
bem próxima ao Empório, além 
das deliciosas e lindas tábuas de 
frios (embutidos e queijos), com 
frutas da estação e pão (opcional). 
As tábuas são oferecidas em dois 
tamanhos: grande, ao custo de R$ 
60, e a média, por R$ 45. Tam-
bém há a opção da tábua de tor-
radinhas com patês e geleias por 
R$ 25.

A São João já havia aber-
to uma loja empório em Novo 
Hamburgo, e este é o segundo 
empreendimento do tipo, agora 
na Serra Gaúcha. No local encon-
tram-se produtos da Cooperativa, 
como vinhos, espumantes, suco, 
além de itens da agroindústria do 
município.

O espaço funciona das 9h às 
17h, de terça-feira a domingo, na 
Linha 28. O telefone para contato 
é (54) 3455-7367. Mais informa-
ções e reservas: https://www.face-
book.com/emporiocastellamare.

Proprietários Sandra e Gerson Odorcick

Fotos: Divulgação

Pinto Bandeira deu início 
aos preparativos para a tradicio-
nal e aguardada chegada do Papai 
Noel. Acontecerá no dia 15 de de-
zembro, a partir das 19 horas, em 
frente à Igreja Matriz, a chegada 
do Papai Noel, juntamente com 
o Concerto de Natal. O evento é 
gratuito para toda a família.

A Praça da Matriz também 
está em clima natalino, recendo, 
desde o dia 15 de novembro, as 
primeiras decorações natalinas. 
O serviço está sendo feito por 
funcionários da Prefeitura, auto-
ridades e trabalho voluntário de 
moradores do município.

Pinto Bandeira se prepara 
para chegada do Papai Noel

Foto: Marlove Perin



Lançamento acontece em quatro municípios

Fotos: Fabiano Mazzotti
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07/12  Pinto Bandeira, Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, 20 horas
12/12  Bento Gonçalves, Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio, 20 horas
13/12  Santa Tereza, Prefeitura Municipal,  20 horas
17/12  Monte Belo do Sul,  Salão Paroquial da Igreja Matriz São Francisco de Assis, 20 horas

O LIVRO DO CAPITEL

Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza serão contemplados 
com lançamentos individuais da obra que reúne histórias de 113 capitéis

As histórias sobre cada um 
dos 113 capitéis encontrados no 
território da antiga Colônia Dona 
Isabel estarão reunidas em uma 
obra literária, com lançamento no 
mês de dezembro. Durante dois 
anos, o jornalista Fabiano Mazzot-
ti percorreu milhares de quilôme-
tros para fotografar e conhecer as 
motivações de cada uma das pe-
quenas capelas existentes à beira 
de estradas em Bento Gonçalves, 
Monte Belo do Sul, Pinto Bandei-
ra e Santa Tereza.

Atraentes aos olhos de quem 
transita por caminhos dos quatro 
municípios envolvidos na edição, 
os capitéis são edificações que de-
monstram a fé dos antepassados e 
reflexo de uma herança trazida da 
Itália pelos imigrantes.

O trabalho conta com o su-
porte de uma pesquisa organiza-
da pelas professoras Carmelina 
Ferrari, Leonides Ferrari, Loiva 
Carraro, Nelcy Ballista e Sueli 
Ferrari. Em 1981, como alunas de 
pós-graduação em Folclore da Fa-
culdade Palestrina, de Porto Ale-
gre, elas juntaram informações, 
entrevistando pessoas. Com esse 

material, Mazzotti aprofundou 
a pesquisa com novas conversas 
junto a familiares dos envolvidos 
na construção de cada capitel ain-
da existente, dividindo a autoria 
com as mulheres, que possuem 
de 72 a 92 anos de idade.

Além do livro impresso, o 
projeto também apresenta uma 
versão sonora. Um CD com a 
gravação de todas as histórias 
surge como o primeiro trabalho 
desse tipo para as quatro cidades 
envolvidas. O ineditismo alia-se à 
nobre sensibilidade em oferecer 
acesso de conteúdo a pessoas por-
tadoras de deficiência visual.

O primeiro lançamento 
acontecerá em Pinto Bandeira, 
dia 7 de dezembro. A entrada é 
gratuita. Nas quatro ocasiões de 
apresentação da obra, os livros es-
tarão sendo vendidos pelo preço 
promocional de R$ 70,00. Apro-
vado pelo Ministério da Cultura, 
o trabalho tem patrocínio das em-
presas Ceran, Meber Metais, Ro-
seflor Alimentos, Vinícola Aurora 
e Adubare Compostos Orgânicos. 
Os quatro municípios contempla-
dos no projeto apoiam a obra.

Capitéis no interior de Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira demonstram a fé dos antepassados

Capitel localizado em Pinto Bandeira

LANÇAMENTOS


