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Eligiane, Michele
e Ari Pegoraro
iniciaram a colheita
da fruta com a
cultivar PS precoce.
A colheita das
diversas variedades
da fruta se
estende de outubro
a janeiro.
Página 5

Inicia colheita da
safra de pêssego
em Pinto Bandeira
Vem aí a
Segunda
Descida
do Pinto
Página 8
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Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia - I Santuário
Mariano do Rio Grande do Sul

A realidade e
a esperança
no definitivo
A plenitude última se
alcança no encontro com
Deus. Na teologia, a escatologia trata das realidades últimas da pessoa, da
humanidade e do mundo.
A realidade última é o que
é definitivo e manifesta o
máximo daquilo que cada
pessoa pode alcançar:
o encontro com Deus. É
olhando a pessoa de Jesus que cada um de nós
vê aquilo que é chamado
a ser. Jesus é a ima-gem
perfeita do futuro do ser
humano, pois Nele a humanidade reencontrou a
sua origem em Deus.
O futuro do ser humano
é Deus pelo fato de que
Nele temos nossa origem,
Gn 1,27. Fomos criados por
Deus e o nosso fim Nele
está. Entre o início e o fim
há, porém, um longo caminho... Caminho que cabe
a cada um de nós tracejarmos.
Toda a experiência do
Povo de Deus é uma constante busca de um futuro
melhor. Abraão deixa tudo
pela promessa de Deus. No
meio do sofrimento, a fé
na justiça de Deus faz com
que se desenvolva no meio
do povo a certeza de que,
mesmo que os sofrimentos
deste mundo pareçam invencíveis, a última palavra
é de Deus. Neste contexto
nasce a esperança da ressurreição (1Mac 7), como
forma de recompensa
para os que morrem por
causa de Deus e de sua
justiça.
No tempo de Jesus, a
esperança que mantém
vivo o povo dos pobres que
sofre é a de que Deus vai
enviar seu ungido para re-

alizar Seu Reino.
Nós somos criaturas
de Deus e por isso a nossa
existência tem um começo
e um fim. A morte é uma
separação dolorosa, principalmente quando for alguém próximo. A morte nos
lembra de que o que realizamos nesta vida está feito,
é o fim da peregrinação
terrena, é o tempo da graça e da misericórdia. Na
fé cremos que, pela participação na ressurreição
de Jesus Cristo, nossa vida
continua em Deus.
“A morte põe termo à
vida do homem, enquanto
tempo aberto à aceitação
ou à rejeição da graça divina, manifestada em Jesus
Cristo” (Catecismo da Igreja Católica, nº 1021).
Jesus enquanto redentor do mundo tem o pleno direito de nos julgar,
pois ‘adquiriu’ este direito
por sua Cruz e o seu julgamento é para a salvação.
Portanto, sempre é tempo
para mudarmos de vida e
enveredarmos nos caminhos do Senhor.
A morte é o último
evento da vida humana
neste mundo. Ela não é o
fim, mas o ponto de intercessão entre a existência
no mundo e a vida definitiva em Deus. No Credo rezamos: “cremos na ressurreição da carne e na vida
eterna”.
A fé em Jesus Cristo
ressuscitado nos dá essa
certeza. Ele foi o primeiro.
Como os discípulos foram
enviados para anunciar o
Cristo ressuscitado, assim
também nós somos chamados a dar testemunho
de Jesus Cristo.

Com recursos próprios, prefeitura
adquire caminhão Mercedes Benz
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Pinto Bandeira passa a contar com um Caminhão Mercedes Benz-1726, adquirido com recurso próprio, no
valor de RS 253.500,00, por meio
de Licitação.
O caminhão será utilizado na
Secretaria de Obras e já está disponível. O prefeito Hadair Ferrari
destacou que o veículo irá contribuir para agilizar os trabalhos que
estão sendo feitos nas estradas do
município.
Na foto ao lado, prefeito
Hadair Ferrari e o vice-prefeito
Dâmaso Pavan recebem as chaves
do novo caminhão.

Prefeitura ganha nova
placa de identificação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Pinto
Bandeira atualizou na última
semana, sua placa de identificação. Na inauguração, esteve
presente o prefeito Hadair
Ferrari e o agricultor Natalino Basso, morador da Linha
Brasil.
A atualização da placa
substitui a antiga identificação,
ainda da época que era considerada Sub-Prefeitura.
Prefeito Hadair Ferrari e o agricultor Natalino Basso
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Embrapa disponibiliza manual
ilustrado de poda da videira
Com o término do inverno e a chegada da primavera
nas regiões de clima temperado, é hora de realizar
um importante manejo na parreira: a poda
Poda longa, poda curta, poda
mista, poda de formação, poda
verde. São tantos os tipos de poda
que, muitas vezes, especialmente
as pessoas que têm apenas alguns
pés de uva no quintal de casa para
consumo próprio, ficam em dúvida do manejo correto que devem
fazer.
Pensando num verdadeiro
passo a passo, a equipe da Embrapa Uva e Vinho reuniu as principais informações sobre o assunto
no “Manual Poda da Videira em
Clima Temperado”, que está disponível gratuitamente para download no Portal da Embrapa.
“Produzimos um guia visual,
com ilustrações e explicações detalhadas para facilitar a realização
da poda dos parreirais domésticos, pois muitas vezes repassamos
detalhes técnicos que são difíceis
de serem entendidos”, relata o engenheiro agrônomo da Embrapa
Uva e Vinho Rodrigo Monteiro,
um dos autores do manual. Mes-

mo tendo sido desenvolvido para leigos, a
publicação também é
uma fonte de informação interessante
para os viticultores
profissionais.
Monteiro explica que a poda seca é
fundamental para garantir a qualidade da
uva produzida, possibilitando um perfeito equilíbrio entre a quantidade
e o vigor das folhas e galhos, e a
produção de uvas. “Para termos
bons resultados, não basta retirar
qualquer galho, deve-se saber exatamente como manejar a planta.
Uma poda mal feita pode prejudicar a produção de uvas em vários
anos”, alerta.
Além de conter informações
sobre os diferentes tipos de poda
nos sistemas de espaldeira e latada, o manual apresenta informações adicionais, por exemplo, a

Foto: Divulgação

Manual mostra os diferentes
tipos de poda

necessidade de ‘repoda’ em casos
de granizo ou geada.
A versão on line do Manual
Poda da Videira em Clima Temperado está disponível para download em bit.ly/manualdepoda.
Os interessados em obter a versão
impressa poderão retirar diretamente na área de Transferência
de tecnologia da Embrapa Uva
e Vinho, Rua Livramento, 515 Bento Gonçalves.

Vereadores aprovam
seis projetos no mês
de outubro
Seis projetos de lei foram aprovados pela Câmara Municipal
de Vereadores de Pinto Bandeira no mês de outubro, todos por
unanimidade de votos e de autoria do Poder Executivo.
A primeira matéria aprovada, na sessão do dia 9 de outubro,
foi o Projeto de Lei nº 50/2018 que cria o Conselho Municipal
do Idoso e o Fundo Municipal do Idoso do Município de Pinto
Bandeira. Em seguida, os vereadores aprovaram também na sessão do dia 9, o Projeto de Lei (PL) nº 51/2018 que dispõe sobre
a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução da obra de
pavimentação das Ruas Padre Luiz Segale e Duque de Caxias.
Na Sessão do dia 23 de outubro foram aprovados quatro projetos por unanimidade de votos, todos de autoria do Poder Executivo. A primeira matéria aprovada foi o Projeto de Lei nº 52/2018,
que autoriza contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público. Outro
Projeto de Lei aprovado na sessão foi o PL nº 54/2018, que dispõe
sobre o Licenciamento Ambiental e Institui as Taxas de Licença
Ambiental, de Licenciamento Florestal, de Expediente de Âmbito
Ambiental outras.
O próximo Projeto de Lei aprovado foi o PL nº 55/2018, que
autoriza o Poder Executivo Criar Conta no Orçamento do Município. O último Projeto de Lei aprovado foi o nº 56/2018, que regulamenta a realização das Feiras Eventuais/Itinerantes no município
de Pinto Bandeira/RS.
O Projeto de Lei 53/2018 (Lei orçamentária para 2019), acabou não entrando na pauta do dia 23 de outubro, mas será votado
na Sessão que ocorrerá no dia 06 de novembro.
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ANIVERSARIANTES OUTUBRO

Emanuel
Ambrosi Lerin
e Andrei Lerin

Leonardo
Ferrari
Rigon, João
Vitor Riva
Cagliari, Igor
Luiz Rubbo,
Nicolas
Predebon e
a professora
Analice
Paese

Alexander Gabriel Ludwing, Jean Lucas Sganzerla da Silva,
John Lenon Bueno Alves, Felipe Tonin Rigon, Cleomar Guilherme
Barcki, Jenifer Raissa Thiesen, Letícia Manara, Bruna Caroline
Belusso, Luana Caron e Sabrina Giacomoni
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Inicia colheita da safra de pêssego
Na região da Serra Gaúcha, em Pinto Bandeira, os produtores de pêssego iniciaram a colheita da
fruta com a cultivar PS precoce. A colheita das diversas variedades da fruta se estende até janeiro.
Ari Pegoraro, 50 anos, morador da Linha Brasil, iniciou a
colheita dos seus oito hectares de
pêssego há 10 dias. Neste ano, o
agricultor estima uma safra menor
em algumas variedades pois, na
época de brotação e florescimento, o cultivo sofreu os efeitos de
geadas ocorridas em agosto, que
atingiram as flores e as gemas vegetativas que formam as folhas,
fazendo com que muitos frutos
não vingassem ou ficassem com
calibre menor. Também na propriedade, algumas frutas foram
atingidas pela chuva de granizo.
“Nas variedades PS precoce e
Chimarita, temos uma previsão
de colher 50% a menos da fruta
em comparação ao ano passado”,
explica Ari Pegoraro.
Com uma fruta de excelente
qualidade, o produtor tem boas

expectativas de venda e preço. O
valor pago ao produtor deve variar de R$ 2 a R$ 2,5 por quilo,
mas em plena safra a previsão é
baixar.
“O preço (do quilo) varia de
acordo com o período das vendas. Agora é o início da comercialização. A gente não sabe como o
mercado vai se comportar. A expectativa é boa. Não tem nenhum
tipo de problema ou podridão”,
explica o produtor. Até a tarde de
terça-feira, 23, Pegoraro já havia
vendido dois mil quilos da fruta
da variedade PS Precoce.
A mão de obra é toda familiar. “Fazemos o escalonamento
(entre as variedades) e fica melhor
para colher e para vender”, diz o
produtor, que conta com a ajuda
da esposa Eligiane para fazer a
colheita.

Fotos: Marlove Perin

A mão de obra é familiar. Ari conta com a ajuda da esposa Eligiane para fazer a colheita

Ponto de colheita do pêssego
A maturação do pêssego é caracterizada pela mudança de cor,
sabor, aroma e textura, as quais
proporcionam as condições organolépticas ideais, que asseguram a
qualidade comestível do pêssego.
As alterações mais comuns
observadas que ocorrem durante
a maturação são: a produção do
etileno e outros voláteis; mudança
de cor; elevação da taxa respiratória e as transformações químicas.
O pêssego é um fruto climatérico, quer dizer, durante o processo de amadurecimento apresenta
um pico de produção do etileno,
acompanhado pelo aumento da
taxa respiratória. Devido a estas
características, o pêssego pode
amadurecer após ser colhido.
É importante saber o momento exato da colheita, que assegure

uma boa conservação, adequada
resistência ao transporte e mantenha as condições necessárias
para chegar ao consumidor com
qualidade. Assim, a fruta que é
destinada a mercados mais distantes, deverá ser colhida com matu-

ração mais firme, diferentemente
da fruta colhida para mercados
locais, onde se pode colher a fruta com maturação mais avançada,
explica Melissa Maxwell Bock,
Engenheira Agrônoma da Emater
de Pinto Bandeira.

O índice de
maturação serve
para determinar
o momento adequado para colher o fruto. Com
relação a cor, na
epiderme ou casca do pêssego podemos distinguir
a cor da superfície (vermelho ou
amarelo, segundo a variedade)
e a cor do fundo
(verde). Com o avanço da maturação, a cor de fundo verde muda
para branco-creme (variedades de
polpa branca) ou amarelo claro
(variedades de polpa amarela ou
laranja). Esta mudança de cor de
fundo está associada à maturação

em pêssegos e nectarina.
Outro indicativo de colheita
é a firmeza de polpa, onde a medida que o pêssego amadurece a
firmeza de polpa diminui e, é possível medi-la com um aparelho
específico.
Também pode ser avaliado
como referencial de colheita do
pêssego, o teor de açúcar, que
pode variar de 12 a 14° Brix, isso
dependendo da variedade e do local de produção. Outro fator que
influencia na maturação do pêssego e no sabor é a acidez total,
onde os valores podem alcançar
0,5 a 1% de ácido cítrico.
Cada um destes fatores que
foi descrito pode ser afetado pelos tratos culturais do pomar, pelo
clima, pelo solo, pela irrigação,
entre outros fatores.
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Cooperativa Aurora aposta no social
e na valorização dos associados
Projetos visam ampliar a integração das famílias com a Cooperativa
Para intensificar a participação das famílias nas suas atividades, integrando principalmente os
jovens e as mulheres, a Cooperativa Vinícola Aurora vem realizando diversos cursos e projetos, que
são frutos de pesquisas, obtidas
entre os anos de 2014 e 2015.
Essas pesquisas tinham como objetivo traçar um perfil dos seus associados e descobrir quais pontos
exigiam maior reflexão e atenção
por parte da Cooperativa.
Com os resultados das pesquisas em mãos, alguns pontos
acabaram ganhando mais destaques, os jovens (sucessão familiar)
e a inserção das mulheres nas
atividades da Cooperativa, relata
Jacqueline Aubel.
As atividades na Cooperativa
iniciaram em 2016, quando Jacqueline teve a oportunidade de
trabalhar na Aurora. Buscou entender a história da Cooperativa,
estudar a pesquisa e pensar em
como poderia elaborar um plano
de trabalho alinhado a sua formação acadêmica (Comunicação
Social - Publicidade e Propaganda
e Especialização em Cooperativismo). Após esse período, com
o apoio da Direção e colegas, iniciou algumas atividades com projetos piloto (reunir um pequeno
grupo, antes de convidar todos os
associados, ou esposas de associados).
As ações do setor social são
planejadas nos princípios e nos
valores do cooperativismo, podendo destacar o 5º princípio a
educação, formação e informação e o 7º princípio interesse pela
comunidade, ou seja, o trabalho
é pautado em cursos, palestras
e programas de educação e promoção social (integração entre os
associados).
A primeira atividade desenvolvida foi curso de degustação
de azeites. O objetivo do projeto:

lançamento de novos produtos da
cooperativa para o público interno, destinado para as mulheres:
associadas, esposas e filhas de associados. Na programação: breve
apresentação do projeto, visitação
ao roteiro turístico, curso sobre
azeite de oliva e visitação às instalações da fábrica.
No ano de 2017, foi a vez de
gerar outro grande projeto, também fruto das pesquisas, o programa Jovem Aprendiz do Campo.
O programa tem como objetivo
qualificar jovens, entre 14 e 21
anos, para gestão eficiente de propriedades, promovendo sucessão
familiar profissionalizada. “Para a
construção do programa partimos
do princípio que o jovem precisa
conhecer e entender a história da
Cooperativa e são nestes momentos que envolvemos os associados
e colaboradores”, ressalta Jacqueline. O projeto conta com o apoio
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). “Ele é fundamental para a
elaboração de um projeto pedagógico, selecionando professores
qualificados e com didática que
estimule os jovens”.

Fotos: Divulgação

Programa Jovem Aprendiz do Campo tem como objetivo qualificar jovens.
Primeira turma se forma em março de 2019

Para Jacqueline o objetivo do
setor social, além de buscar a excelência, é estimular a sucessão familiar nas propriedades e a participação das famílias nas atividades
da Cooperativa Vinícola Aurora.

Aumenta subvenção
do seguro rural
Foi aprovado no dia 17 de outubro, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara
dos Deputados, quatro emendas para a Lei de Orçamentária Anual
(LOA) de 2019 que favorecem o agronegócio. Entre elas há uma
que aumenta a subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em R$ 150
milhões. Ainda foram aprovadas duas emendas que beneficiam a
agricultura familiar, com acréscimo de R$ 300 milhões para assistência técnica e extensão rural e R$ 358,3 milhões para o Programa
de Aquisição e Distribuição de Alimentos (PAA). Outra emenda de
fomento ao setor agropecuário em R$ 313,6 milhões também está
na lista.

Foto: Divulgação

Jacqueline Aubel, responsável pelo Setor Social da
Cooperativa Vinícola Aurora
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Marmoraria Universitária: empresa familiar
de sucesso em Bento Gonçalves há 31 anos
Variedade nos produtos e preço justo são apenas algumas das qualidades que fazem
a Marmoraria Universitária conquistar e manter seus clientes
Crescendo ano após ano, depois de adquirir sua sede própria
e se tornar uma empresa familiar,
em 1991, a Marmoraria recebeu
seu primeiro troféu de preferência da população em 1996,
se mantendo líder na categoria.
“Fortalecemos nossa marca com
base na confiança, honestidade,
aperfeiçoamento e investimento,
construindo, durante todos esses
anos de dedicação, uma parceria
de confiança junto aos nossos
clientes. O reconhecimento e a
satisfação dos clientes é o que nos
motiva a buscar, com dedicação e
inovação, atender os mais diversos projetos propostos”, ressalta
Arduíno Reginato, sócio-proprietário, 72 anos.
São mais de 15 colaboradores em seu quadro funcional para
oferecer à comunidade o melhor
serviço, nas mais diversas categorias: churrasqueiras, pisos, cozinhas, banheiros, escadas, lareiras,

pedras decorativas, banheiras e
mesas. Se o cliente deseja realizar um projeto personalizado,
a Marmoraria Universitária está
capacitada. Com uma equipe
qualificada, a empresa desenvolve
o projeto, faz as medições necessárias no local e garante a montagem com qualidade e agilidade no
prazo de entrega, satisfazendo as
necessidades de cada cliente, com
preço justo.
As opções de produtos disponíveis para o consumidor são
outro ponto forte da Marmoraria,
que vão do nacional ao importado. Extremamente variada, indo
dos tradicionais Granito e Basalto, passando pelo Caxambu,
Silestone e Quartzo. A empresa
também atua no ramo de pedras
ornamentais, que podem ser utilizadas tanto na construção, como
reforma e em acabamentos.
Para quem busca inovação e
personalidade no design, as ten-

Escritório:
Rua Arlindo Fasolo, nº 120,
bairro Maria Goretti, Bento
Gonçalves
Telefone (54) 3452.1414
e-mail: universitária@marmorariauniversitaria.com.br

Outubro Rosa na UBS
Foto: Prefeitura de Pinto Bandeira

Oficina de maquiagem fez parte do evento

Foto: Marlove Perin

dências no momento são os Silestones e Quartzos. Os materiais
lisos também estão ganhando a
preferência do cliente, de acordo
com a Marmoraria, devido aos
valores e cores, principalmente
cinza e marrom absoluto. Outro
material que vem ganhando mercado, sendo muito usado nesta
edição da Casa Cor, são as pedras
naturais e exóticas, consideradas
um dos maiores tesouros nacionais neste ramo.
Se você precisa construir, reformar ou ainda não tirou aquele
projeto especial do papel, a Marmoraria Universitária pode te ajudar a realizá-lo.

Promovido pela Secretaria
de Saúde de Pinto Bandeira,
aconteceu no sábado, dia 20, o
“Conhecer para Prevenir”.
Foram diversas atividades
envolvendo a saúde das mulheres na Unidade Básica de Saúde, como coleta e solicitações
para exames, avaliações, dança,
oficina de maquiagem e manicure, lanche, entre outros. A
atividade teve a participação da
Liga de Combate ao Câncer de
Bento Gonçalves.

Arduíno Reginatto, sócio-proprietário
da Marmoraria Universitária
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Cursos de artesanato, dança e culinária
no Museu Sueco - Svenska Kulturhuset
Foto: Divulgação

Acontecerá no dia 26 de outubro, o Curso de Artesanato com fitas
e barbantes, ministrado pelos instrutores Marie-Louise e Holger Andersson (Suécia), das 9h às 17h. Já no dia 27 de outubro acontecerá o curso
de Culinária e Dança, também ministrados por Marie-Louise e Holger
Andersson, das 9h às 17h.
Para ambos os cursos é preciso confirmar presença pelo telefone
ou WhatsApp (54) 9.9138-4095. O valor da matricula é R$ 65,00, para
cada curso, e está incluso o material e almoço.

Serviço

Museu Sueco - Svenska Kulturhuset (Casa da Cultura Sueca)
Comunidade Nossa Senhora da Saúde - Linha 47 - Jansen
Contato: 54 3504-2019 | 3455-7490 | 3261-9105 | 99138-4095
E-mail: vilmabohm@ibest.com.br

Museu sueco

Vem aí a 2ª Descida do Pinto
Quem procura diversão, aventura e aquela pitada de gostinho de
infância não pode perder a Segunda
Descida do Pinto. Junte os amigos e
a família para aproveitar essa grande corrida de carrinhos de lomba,
que será realizada no dia 4 de novembro, em Pinto Bandeira.
O evento tem inicio às 8 horas,
com as inscrições e treinos livres.
As 13 horas inicia a competição,
com locução de Evandro Rogério.
No local haverá foodtrucks e show
com a Banda Malvina’s Rock.
A corrida, além de promover a
união, os bons tempos de infância e
a diversão, ajuda também entidades
carentes da cidade. Todo ano é cobrado, junto ao valor da inscrição,
um quilo de alimento não perecível,
revertido para alguma instituição de
caridade. Este ano as doações serão
entregues para a Liga de Combate
ao Câncer de Bento Gonçalves.

