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Torneio de Bisca
reúne 28 duplas e
premia campeões
Página 7

Aurora: Responsabilidade
Social lado a lado com o
cooperativismo
Página 3

Chef M. Crippa:
uma grata surpresa
no bairro Barracão

Valor: R$ 400,00

O restaurante, mantido no porão da casa do Chef Mauricio Crippa, oferece
um menu baseado nas cozinhas clássicas italiana e francesa. No restaurante
são servidos pratos à la carte de essência italiana, com um toque da culinária
francesa. Página 5
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Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia - I Santuário
Mariano do Rio Grande do Sul

Exaltação
da Santa Cruz

São Gabriel no Veteranos e São
Marcos no Livre conquistam o
Municipal de Pinto Bandeira
Foto: Divulgação

“É necessário que o Filho do
Homem seja levantado”.
A cruz para os cristãos é
instrumento e sinal da Salvação. A cruz próxima do
altar quando se celebra a
missa, representa uma evocação da figura bíblica da
serpente de bronze que
Moisés elevou no deserto.
A serpente simboliza a presença salvadora de Deus
junto ao povo andarilho no
deserto. Quando olhava a
serpente os hebreus eram
curados.
São João nos diz: “Contemplarão Aquele que
transpassaram”. A cruz assumida por Cristo é celebrar o sacrifício da própria
vida de Jesus em favor de
cada um de nós. Cristo
desceu do céu para revelar seu amor ao mundo
e ao levantar-se eleva a
humanidade dando-lhe a
dignidade.
A serpente de bronze
de Moisés tornou-se idolatria e foi destruída por Ezequias. No entanto, a cruz
de Cristo – que os cristãos
assumiram – é hoje um sinal
de libertação, salvação,
de redenção e de unidade
entre todos nós.
A cruz, sinal terrível de

sofrimento,
humilhação,
é para os que acreditam
em Jesus a árvore da vida
e o altar da nova aliança.
Todo o sofrimento humano
espelhado na cruz de Cristo dá um sentido profundo
a nossa vida e nos modela a Cristo. Assim todos os
que passam pelo sofrimento saem fortificados e muito mais humanos e compreensivos.
Sabemos que da crucificação de Jesus nos
são oferecidos os sacramentos, que através deles quando os recebemos
celebramos a nossa vida
em comunhão com Deus
e com nós mesmos.
A cruz não é mais instrumento de castigo, mas
de salvação. A morte de
cruz foi prova suprema
da fidelidade do Filho ao
Pai e consequentemente
a toda a humanidade. É
síntese do amor de Jesus
pela humanidade, ao entregar-se para resgatá-la
do pecado, e é um convite para o amor. Quando
exaltamos a cruz optamos
por trilhar os caminhos de
Jesus.

Na sexta-feira, 21 de setembro, o Ginásio do Rosário de
Pinto Bandeira se tornou palco
para uma das maiores decisões, o
Campeonato Municipal de Futsal
2018.
Foram realizados quatro jo-

gos, duas finais, além da decisão
do terceiro lugar. O time São
Gabriel foi o grande campeão na
categoria Veteranos, vencendo o
atual campeão Rosário. Com a
partida equilibrada, o time venceu por 4 a 2, levando a decisão
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do título para a prorrogação,
conquistando assim a vitória por
2 a 1. Empatando em 2 a 2 com
o São Marceiro, o terceiro lugar
ficou com o time Nacional 28/
Busa.
Na categoria Livre, uma das
decisões mais esperadas pelo público, os times São Marcos e São
Gabriel foram os responsáveis
pelo espetáculo. No jogo de ida,
por ter vencido, o São Marcos
entrou com vantagem na disputa,
saindo na frente, logo no início
da partida com o gol de Ala. Mas
não demorou muito para Ila empatar para o time do São Marcos.
A virada do placar aconteceu em
seguida, com Pepe.
Com o jogo equilibrado,
São Gabriel chegou ao empate
com Adílio, goleador da competição, mas Pepe marcou mais um
para o São Marcos, deixando a
disputada empatada. Com esse
resultado, o time de São Marcos
chegou ao terceiro título do campeonato.
Na decisão para o terceiro
lugar, o Nacional 28/Excluídos
venceu o time Rosário por 4 a 0
e ficou com a terceira colocação.
Circulação: mensal
A Gazeta News RS - Pinto Bandeira é
um meio de comunicação que surge
para divulgar o trabalho desenvolvido
no dia a dia do município.
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Responsabilidade Social lado
a lado com o cooperativismo
Inserida nos valores cooperativistas, Cooperativa Aurora investe em ações de produtos e serviços
de 2016 foi de recordes negativos.
Com a compreensão do Conselho de Administração através de
sua Direção, e da Direção Executiva, a cooperativa conseguiu
contornar as dificuldades de diversos associados que obtiveram
uma produção muito baixa, possibilitando que eles conseguissem
enfrentar o ano de 2016 e seguir
com afinco em suas atividades visando a safra de 2017.
Também quando o cooperado apresenta alguma demanda
relacionada à saúde, a Cooperativa oferece auxílio com os diversos convênios que atendem
praticamente todo tipo de serviço.
Assim, além da facilidade que o
encaminhamento da Cooperativa
proporciona, o cooperado acaba
por fazer uma economia já que
estes convênios sempre oferecem
um desconto nos valores dos serviços.
Os meses de maior movimento no setor são junho, julho,
quando o associado procura a
Cooperativa para tomar conhecimento do resultado financeira
da safra de uva entregue. “Neste
momento é fornecido um extrato
com a quantidade de uva recebida, o valor bruto da sua produção e suas despesas realizadas
até aquela data. Fora esses dois
meses, há picos em março e também em dezembro, mês em que
há retirada dos brindes oferecidos
pela Cooperativa aos associados”
explica Gaspar.
Declarações, recibos, contratos, são outros serviços oferecidos
aos cooperados, inclusive com
apoio jurídico quando necessário.
Ainda, segundo o coordenador nestes anos todos em que
exerce essa atividade na Cooperativa, percebeu uma mudança no
comportamento do associado, resultando num associado mais participativo e envolvido no dia a dia
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Camila Lazarini, Lúcia Feldmann, Gaspar Rotava e Cláudia Thomé

da entidade. “Além de um maior
envolvimento do associado nos
assuntos da Cooperativa, também percebemos uma presença
maior das mulheres e dos filhos
nos negócios da família, deixando de ser somente o marido a vir
buscar informações.”
“A excelência no atendimento ao associado é a meta principal para o setor. Por isso, sempre
que o associado ou colaborador
procura o setor fazemos o possível para que ele tenha solucionada sua demanda, o que ocorre
se não na totalidade dos casos,
ao menos em sua grande maioria” finaliza Gaspar Rotava. São
25 anos de atuação nesse setor,
o que lhe confere experiência na
condução das atividades, conhecendo a história dos associados e
da Cooperativa.
“O associado e o colaborador continuarão tendo, no Setor
Social, o local para solucionar
suas mais diversas demandas,
com empenho e dedicação”, diz
Gaspar.

CNPJ CAND.: 31.182.151/0001-31 - R$ 380,00

Sob a ótica do cooperativismo, a Política de Responsabilidade Social está calçada nos princípios e valores fundamentados na
ética e na transparência de suas
ações com o objetivo de buscar
verdadeiras transformações sociais. E a atuação da Cooperativa
Vinícola Aurora age por diversas
frentes, a fim de se consolidar
como uma empresa socialmente
responsável. Com o intuito de
estimular e praticar princípios voltados ao associado, a Cooperativa
possui o Setor Social, coordenado
pelo funcionário Gaspar Rotava
que atua na Aurora há 25 anos e é
responsável pela parte financeira
dos associados, controlando débitos e créditos dos mesmos para
com a Cooperativa. Além disso, o
setor atua no lado social dos cooperados, mantendo convênios
com diversos serviços na área da
saúde como médicos, laboratórios, hospital, farmácias, além administrar os planos de saúde que
a Cooperativa oferece.
É o capital social que dá ao
usuário da Cooperativa a condição de dono do empreendimento
cooperativo permitindo-lhe usufruir dos produtos e serviços oferecidos e também sujeitando-se a
cumprir seus direitos e obrigações
perante sua entidade.
Aproximadamente 6 mil
pessoas passam pelo setor todo
ano, que também atua junto aos
colaboradores da Cooperativa.
Buscando informações e auxílio,
tanto no tocante à área financeira
como na área da saúde, os cooperados têm no setor um aliado para
enfrentar problemas das mais diferentes causas.
Foi assim, por exemplo, em
2016, quando houve quebra recorde na safra da uva daquele ano
impactando consideravelmente
muitos associados. Se em 2015, a
safra foi de recordes positivos, a

4

Ano IV - Nº 36 - Setembro/2018 - Pinto Bandeira/RS

ANIVERSÁRIOS

Turno da Manhã: Alan Soligo, Alceu Rafael Carboni, Ana Luiza Paese
de Toni e João Vitor Rubbo

Turno da Tarde: Elizandra Otero Borges da Silva, Giovana Regina
Benvenutti, Jaíne Ambrosi Lerin, Jenifer Erthal de Assunção, Gustavo
Machado Legramanti, Guilherme Augusto Marini, João Maurício
Ferrari e Adrian Augusto Marchetto Sganzerla

Fotos: Divulgação

Turno da Manhã: Gabriel Augusto Ferrari Telles de Souza, Felipe Durante
Henrique, Heloísa Rigo Marchetto, João Gabriel Martins Ottonelli, Paulo
Egidio Nichetti Giusti, Ana Cristina Pavan Comiotto e Geniqués Carboni

Turno da Tarde: Mateus Moreschi, Vitor Pietrobon Ambrosini, Augusto
Lerin Lorenzatti, Ana Cristina Chaves Gurkievicz e Max William
Pegoraro

Ensino Médio: Lucas Ferrari Rigon,
Willian Junior Seller, Alessandra
Magnaguagno Guisso, Milena
Fernanda Arsego e Armando
Lerin Lorenzatti

Turno da Noite: Rute Kauane
Oliveira Kaipper, Kelvin dos
Santos Wiliames e Ketlin
Fagundes Lerin

1º Festival de Coros de Canarinhos
Turno da Tarde: Natan
Soligo, Vítor Augusto Basso
Paese, Patrick Manara
de Toni, Vanussa Pires
Nascimento, Lia Tomasin,
Carla Bettoni Trivelin,
Andréia Dettoni e Nicoli
Lima de Oliveira

No sábado, 29 de setembro, acontece em Pinto Bandeira o I Festival de Coros de Canarinhos. Participarão do evento coros de Bento
Gonçalves, Farroupilha e o Coro de Canarinhos de Pinto Bandeira, que
estará fazendo sua segunda apresentação. A primeira aconteceu em 17
de agosto, no III Encontro de Coros Infanto-Juvenil do Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira.
Foto: Divulgação
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Chef M. Crippa: uma grata
surpresa no bairro Barracão
Fotos: Divulgação

O restaurante que leva o
nome do Chef Maurício Crippa
é um verdadeiro achado que fica
fora das rotas turísticas de Bento
Gonçalves. Localizado no bairro
Barracão, no caminho de quem
vai a Pinto Bandeira e aos Caminhos de Pedra, o lugar encanta
pela boa gastronomia, atendimento atencioso e decoração peculiar.
O restaurante, mantido no
porão da casa do Chef Mauricio
Crippa, oferece um menu baseado nas cozinhas clássicas italiana
e francesa. No restaurante são servidos pratos à la carte de essência
italiana, com um toque da culinária francesa. No menu, opções de
filés, risotos e massas. Os pratos
são individuais e compostos por
porções fartas de carnes, risotos
e batatas, regados com muito
molho, “paixão local”, segundo o
chef. O preço médio por pratos
com carne gira entre 50 e 60 reais.
A casa atende ao público, atualmente, em jantares nas sextas e
sábados e almoços aos sábados e
domingos. E como o espaço é pequeno, é indicado fazer reserva.
O restaurante oferece espaço para
confrarias e grupos fechados de
até 50 pessoas, oferecendo menus
variados para atender as necessidades de cada grupo.
O chef acumula uma bagagem de 25 anos no setor de hospi-

talidades (bares, restaurantes, hotéis e similares), tendo trabalhado
em casas de diversas localidades
turísticas do Brasil, inclusive no
exterior. Maurício é formado em
gastronomia pela Universidade
Mauricio de Nassau.
O porão onde funciona o
restaurante possui uma decoração autêntica e ao mesmo tempo
curiosa: são centenas de bibelôs e
objetos como livros, louças, mapas, postais, flâmulas e quadros
enfeitando cada cantinho. Há
também muitas coleções espalhadas pela casa, como de cardápios
de restaurantes, cédulas de dinheiro e facas. Parecem ser memórias
garimpadas ao redor do mundo.
O chef não se considera um colecionador e sim um “acumulador”.
O ambiente é agradável e intimista, quase como se o cliente
estivesse jantando na casa de um
amigo; ótimo para um almoço ou

Foto: Marlove Perin

Maurício Crippa:
chef acumula
uma bagagem
de 25 anos no
setor de hospitalidades

jantar a dois ou em grupos pequenos de amigos.
O restaurante está localizado
na Rua Francisco Ferrari, 656,
bairro Barracão, fone para contato e reservas (54) 9 9660-3382.
Mais informações no facebook:
www.facebook.com/chefmcrippa.
A PEDIDO. CNPJ CANDIDATO: 31.182.063/0001-30 | VALOR: R$ 280,00
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Prefeito assina
ordem de início
das obras da UBS
No dia 14 de setembro, o prefeito Hadair Ferrari
assinou a ordem de início das obras de construção da estrutura de concreto para nova Unidade Básica de Saúde
- UBS do município. O valor para esta primeira etapa é
de R$ 448.688,12, que deve ser concluída em até dois
meses. A empresa responsável é a Molder Estruturas.
Estiveram presentes, na assinatura do contrato, o
prefeito Hadair Ferrari, a Secretária de Saúde, Janaína
Arpini, o vice-prefeito, Daniel Marini Pavan e o representante da empresa Molder, Elisandro Antônio Castro.

Câmara realiza Sessão Solene
No dia 11 de setembro, a Câmara Municipal de Pinto Bandeira realizou Sessão Solene
de entrega da Medalha Padre José Francisco
Picolli a Otacir Sonaglio. O Poder Legislativo
também inaugurou a galeria da Câmara Municipal e galeria da Mulher Vereadora.
Em seu pronunciamento, o presidente da
Câmara, Adair Rizzardo, destacou a alegria e
honra de celebrar aquele momento e salientou
que Otacir Sonaglio foi um dos pioneiros no
cultivo do pêssego e contribuiu para o desenvolvimento econômico do município. “Esta
homenagem é justa e merecedora e ficará
marcada na história da cidade”, disse ele.

Foto: Marlove Perin

Otacir Sonaglio foi homenageado com Medalha

Foto: Divulgação

Quatro projetos de lei aprovados em setembro

Prefeito Hadair Ferrari e a secretária de Saúde,
Janaína Arpini

Quatro projetos de lei foram aprovados pela Câmara
Municipal de Pinto Bandeira na Sessão Ordinária do mês
de setembro. As proposições seguem agora para a sanção
ou o veto do prefeito municipal
A primeira matéria aprovada, por unanimidade, foi
o Projeto de Lei nº 47/2018, protocolado pelo Executivo municipal. A proposição autoriza o não-ajuizamento
e o posterior cancelamento de créditos tributários e não
tributários. Em seguida, foi aprovado, por unanimidade,,
o Projeto de Lei (PL) nº 48/2018, também de autoria do
Poder Executivo. O projeto Institui o Plano Municipal de
Turismo de Pinto Bandeira.

O plenário também aprovou, de forma unânime, o
PL nº 49/2018, protocolado pelo Executivo municipal. A
matéria Autoriza o Município de Pinto Bandeira firmar
Termo Aditivo ao Contrato de Programa com a Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan.
Os parlamentares também apresentaram duas indicações. A Indicação nª12/2018 que solicito ao Poder Executivo, através da secretaria municipal competente, a adequada iluminação do parque infantil na praça da matriz. A
segunda Indicação nº 13/2018 solicita ao Poder Executivo,
através da secretaria municipal competente, a canalização
das águas pluviais na rua Padre Dâmaso Trani.
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Torneio de Bisca reúne 28 duplas
Fotos: Marlove Perin

CNPJ CAND.: 31.181.792/0001-71 - R$ 280,00

Piscadinha de olho e baralho na mesa. Apaixonados por cartas se reuniram no domingo, 16 de
setembro, para participar do 1º Torneio de Bisca,
realizado no Salão Paroquial, em Pinto Bandeira.
Ao todo 28 duplas se inscreveram para o evento,
que iniciou às 11 horas e se estendeu até às 17
horas. Participaram dos jogos o prefeito Hadair
Ferrari e o vice-prefeito Daniel Pavan. Em primeiro lugar ficou a dupla Danilo Parisotto e Elias De

Toni. Justino Ferrari e Roberto Trivilin ficaram
com a segunda colocação e a dupla Gildo Tumelero e Antenor Ballestrin com a terceira colocação.
O prefeito Hadair Ferrari diz que o objetivo
do torneio é incentivar a prática da bisca como esporte, tornando-a uma tradição no município. A
realização do Torneio é da Prefeitura Municipal
de Pinto Bandeira, através da Coordenação de Esportes.
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Fundação Casa das Artes recebe
exposição “Arte pelo Fogo”
Pirografia. Essa é técnica que a
Lori Zapalai utiliza para confeccionar suas obras. A Fundação Casa das
Artes, de Bento Gonçalves, recebeu
aproximadamente 40 peças do artista
que estarão expostas até o dia 30 de
setembro, abordando três temas: cultura italiana, gaúcha e livre.
A pirografia é arte de decorar a
madeira com marcas de queimadura
produzida pelo fogo. É uma forma
de arte primitiva, pois foi uma das
primeiras manifestações artísticas da
humanidade, sendo redescoberta em
1751, na Inglaterra, com o primeiro
trabalho impresso por meio desta técnica.
O que atraiu o artista na técnica
foi o contraste de luz e sombra que
o fogo produz. Zapalai então começou a se dedicar nessa arte diferenciada, que está longe de ser artesanato:
“Minha arte é uma forma de expressar emoções, sentimentos, vida, em
suma: uma história. Por meio dela
gostaria que as pessoas pudessem dar
mais valor para as pequenas coisas da
vida”.
O horário de visitação é das 8h às
11h45 e das 13h30 às 17h45.

Foto: Divulgação

Pirografia é a técnica usada por Lori Zapalai para
confeccionar suas obras

