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Trajes oficiais da corte 
da Festa do Pêssego são 
apresentados à comunidade

Foto: Divulgação Prefeitura de Pinto Bandeira

Curso PreParatório

Para ConCurso
da Prefeitura de 
Pinto Bandeira
Disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, Legislação e Informática

Local: Faculdade FISUL em Garibaldi

Início do curso:  12 de setembro de 2019
Horário: Quinta-Feira e Sexta-feira: 19h às 22h45min
Sábado: 8h às 12h (19/10/2019 - Aulão)

*Apostila será fornecida sem custos.

insCriÇÃo www.fisul.edu.br
ou na Secretaria da FISUL

Contato 54 3462.8300 | 98110.0130

inVestiMento R$ 600,00 OU 2X 300,00

apartamentos e suítes com ar condicionado e calefação

do simples ao
todos na 
medida do 
seu prazer!

r$ 70,00
por 
apenas

(DUAS HORAS)

Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves 54 3453.5503 54 99609.4335

Acúmulo de
horas de frio 
deste inverno não 
preocupa mais os 
fruticultores da 
Serra Gaúcha
Página 3
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Município irá realizar seu
primeiro concurso público

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

VOCAÇÃO
Foto: Divulgação

Prefeitura de Pinto Bandeira

Falamos muito de vocação. 
Quando dizemos que alguém tem 
vocação, afinal o que queremos 
dizer? A palavra vocação vem do 
verbo no latim “vocare” (cha-
ma?). Assim vocação significa 
chamado. É, pois, um chamado 
de Deus. Se há alguém que cha-
ma, deve haver outro que escuta 
e que responde. A vida de todo 
ser humano é um dom de Deus. 
“Somos obra de Deus, criados em 
Cristo Jesus” (Ef 2,10). Existimos, 
vivemos, pensamos, amamos, nos 
alegramos, sofremos, nos relacio-
namos, conquistamos nossa liber-
dade diante do mundo que nos 
cerca e diante de nós mesmos. 
Não somos uma existência lança-
da ao absurdo. Somos criaturas 
de Deus. Não existe ser humano 
que não seja convidado ou cha-
mado por Deus a viver na liber-
dade, que possa conviver, servir a 
Deus através do relacionamento 
fraternal com os outros.

Você é uma vocação. 
Você é um chamado.

Deus chama diretamente, 
pela mediação de fatos e aconte-
cimentos, ou pelas pessoas. Deus 
toma a Iniciativa de chamar. Es-
colhe livremente e permite total li-
berdade de resposta. Deus chama 
em vista de uma missão de serviço 
ao povo.

Você é o encontro de 
duas liberdades: a de Deus que 
chama; a do ser humano que res-
ponde.

Vocação à existência - À 
vida.

Vocação humana - Ser 
gente, ser pessoa.

Vocação cristã - Vocação 
de filho, de Batizado.

Toda pessoa batizada tor-
nou-se um seguidor de Cristo, 
participante de uma comunidade 
de fé que pode ser chamada para 

participar da obra de Deus, como 
membro de sua Igreja, seguindo 
caminhos diferentes: Vocação lai-
cal (no matrimônio / no celibato / 
solteiro – apóstolo).

Assim todo cristão solteiro 
ou casado, batizado em Cristo, 
tornando-se membro da sua Igre-
ja, é convocado a ser apóstolo, 
anunciador do Reino de Deus, 
exercendo funções temporais. O 
leigo vive na secularidade e exer-
ce sua missão insubstituível nos 
ofícios e trabalhos deste mundo. 
O Concilio Vaticano II sublinhou 
que a vocação e a missão do leigo 
“contribuem para a santificação 
do mundo, como fermento na 
massa” (LG 31). Vocação ao mi-
nistério ordenando (diácono, pa-
dre e bispo).

É uma vocação de carisma 
particular, é graça, mas passa pela 
mediação da Igreja particular, 
pois as vocações são destinadas 
à Igreja. Acontece num acom-
panhamento sistemático, ama-
durecendo as motivações reais 
da opção. O ministro ordenado 
preside e coordena os serviços da 
comunidade. Por intermédio dos 
sacramentos, celebra a presença 
de Deus no meio do seu povo. O 
presbítero é enviado a pastorear e 
animar a comunidade.

Vocação à vida consa-
grada (ser irmão religioso ou 
irmã religiosa / vida ativa ou con-
templativa). O religioso é chama-
do a testemunhar Cristo de uma 
maneira radical, vivendo uma 
consagração total nos votos de 
pobreza, castidade e obediência. 
Com a pobreza, vivem mais livres 
dos bens temporais, tornando-
se disponíveis para Deus, para a 
Igreja e para os irmãos. Com a 
castidade, vivem o amor sem ex-
clusividade, sendo sinal do mun-
do futuro que há de vir. Com a 
obediência, imitam a Cristo obe-
diente e fiel à vontade do Pai.

Estão abertas, desde o dia 9 de agosto, as 
inscrições para o primeiro concurso público 
da prefeitura de Pinto Bandeira. Há vagas para 
cargos de níveis fundamental, médio e supe-
rior. Os salários variam de R$ 1.291,50 a R$ 
7.372,21.

As inscrições devem ser feitas pelo site da 
Objetivas até às 12h do dia 9 de setembro pelo 
site https://objetivas.com.br/home.

Cargos, vagas, salários e carga horária
Agente comunitário de saúde (7+CR): R$ 1.336,36 (40 horas)
l Assistente social (1+CR): R$ 1.670,44 (20 horas)
l Auxiliar administrativo (2+CR): R$ 1.559,08 (40 horas)
l Auxiliar de educação infantil (6+CR): R$ 1.336,36 (30 horas)
l Auxiliar de serviços gerais (4+CR): R$ R$ 1.336,36 (40 horas)
l Contador (1+CR): R$ 3.340,89 (40 horas)
l Controlador interno (1+CR): R$ 3.340,89 (40 horas)
l Enfermeiro (1+CR): R$ 2.784,07 (40 horas)
l Engenheiro Civil (1+CR): R$ 3.897,70 (40 horas)
l Farmacêutico (1+CR): R$ 3.340,89 (40 horas)
l Fiscal ambiental e sanitário (1+CR): R$ 2.227,26 (40 horas)
l Fiscal tributário (1+CR): R$ 2.227,26 (40 horas)
l Fisioterapeuta (1+CR): R$ 2.651,50 (30 horas)
l Médico clínico geral (2+CR): R$ 7.372,21 (30 horas)
l Médico pediatra (1+CR): R$ 7.372,21 (12 horas)
l Médico veterinário (1+CR): R$ 2.227,26 (20 horas)
l Motorista (4+CR): R$ 1.670,44 (40 horas)
l Nutricionista (1+CR): R$ 2.784,07 (40 horas)
l Odontólogo (1+CR): R$ 4.454,52 (40 horas)
l Operador de máquinas (2+CR): R$ 2.115,90 (40 horas)
l Operador de máquinas (2+CR): R$ 2.115,90 (40 horas)
l Operário (3+CR): R$ 1.336,36 (40 horas)
l Psicólogo (1+CR): R$ 3.340,89 (40 horas)
l Técnico em enfermagem (2+CR): R$ 2.227,26 (40 horas)
l Professor de Educação Infantil (2+CR): R$ 1.291,50 (20 horas)
l Professor de Educação Infantil (4+CR): R$ 2.583,00 (40 horas)
l Professor de anos iniciais do Ensino Fundamental (5+CR): 
R$ 1.291,50 (20 horas)
l Professor de Educação Física (1+CR): R$ 1.291,50 (20 horas)
*CR: Cadastro Reserva.

A Indiada Buena, empresa 
de Bento Gonçalves que promo-
ve caminhadas e aventuras em 
meio à natureza, lançou o Desa-
fio Extreme 2019, que acontecerá 
no dia 19 de outubro, em Pinto 
Bandeira, com as categorias 30, 
50 e 71km. As inscrições pode ser 
feitas no link www.indiadabuena.
com.br/programacao. O evento 
contará equipe de apoio e toda 
estrutura para que os participan-
tes consigam completar o Desafio 
dentro da categoria escolhida.

O Desafio Extreme é um dos 
maiores Desafios de Caminhada, 
num único dia, do Brasil.

Desafio Extreme
será em outubro
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Acúmulo de horas de frio deste inverno não 
preocupa mais os fruticultores da Serra Gaúcha

Poda de pessegueiros

Foto: Divulgação Emater/RS-Ascar

Os últimos dias amanhece-
ram com baixas temperaturas na 
Serra. A ausência do frio, que de-
morou para chegar neste inverno 
e vinha preocupando muito os 
fruticultores, que retardaram ao 
máximo a prática da poda seca, 
agora não é mais problema. As 
ondas de frio ocorridas em julho 
e agosto fazem com que a quanti-
dade de horas de frio necessárias 
para as frutíferas já esteja bem 
próxima da média neste ano.

Na região colonial da Ser-
ra Gaúcha, a média histórica de 
horas de frio abaixo de 7,2ºC, de 
acordo com medição feita pela 
Embrapa Uva e Vinho de Bento 
Gonçalves, onde está instalada 
uma estação meteorológica, é de 
409 horas por ano.

O engenheiro agrônomo da 
Emater/RS-Ascar, Enio Ângelo 
Todeschini, explica que a redu-
ção das temperaturas e o com-
primento dos dias (horas de luz) 
do outono induzem as plantas 
das principais espécies de frutífe-

ras de clima temperado cultiva-
das na Serra - macieira, parreira, 
pessegueiro, pereira, caquizeiro, 
ameixeira, figueiro, kiwizeiro, 
mirtileiro e amoreira – à dormên-
cia, perdendo as folhas justamen-
te para suportar e sobreviver aos 
rigores do inverno. “Ao mesmo 
tempo, o frio é fator indispensável 
para a superação dessa dormência 
no início da primavera, no intuito 
de garantir uma brotação regular, 
uniforme e vigorosa das gemas fo-
liares e floríferas”, pontua.

Todeschini lembra que até 
o final de junho o inverno trazia 
preocupações aos fruticultores, 
com um acúmulo de horas de frio 
(50h) equivalente a um terço da 
média histórica para o período. 
“Já havia plantas florescendo/fru-
tificando e brotando”, afirma.

Porém, nos meses de julho 
e agosto esse panorama mudou 
completamente. As duas massas 
de ar frio que ocorreram em ju-
lho e que vêm se repetindo suces-
sivamente em agosto fazem com 

que o total de horas de frio até o 
momento, faltando pouco mais 
de 30 dias para o término do in-
verno, já se aproxime da média 
histórica para a região. “Com o 
frio, as plantas se mantiveram na 
dormência, reduzindo a preocu-
pação dos fruticultores de geadas 
tardias causarem danos e preju-
ízos à fruticultura. Eles também 

estão podendo realizar a poda 
seca de produção, que foi poster-
gada ao máximo, pois contribui 
no processo de florescimento e 
brotação”, avalia.

Conforme Todeschini, dian-
te deste panorama, a perspectiva 
é de uma safra de volumes dentro 
da média histórica e de alta quali-
dade das frutas.

Para vencer a barreira do 
clima e facilitar a produção de al-
face nas regiões mais quentes do 
Brasil, pesquisadores da Embrapa 
Hortaliças desenvolveram duas 
novas variedades de alface cres-
pa de folhas verdes que apresen-
tam tolerância ao calor e ampla 
adaptação às condições tropicais, 
independentemente do sistema 
de produção, seja campo aberto, 
hidroponia ou cultivo protegido.

As duas novas cultivares de 
alface possuem mecanismos di-
ferentes para burlar o calor e ga-
rantir boa produtividade. A BRS 
Leila resiste, em média, dez dias 
mais ao calor antes de iniciar o 
florescimento. Já a BRS Mediter-
rânea atinge o ponto de colheita 
mais rápido, em média, sete dias 
antes da variedade mais plantada. 
Assim, com um ciclo produtivo 
mais curto, ela fica menos tempo 
no campo exposta ao calor.

Embrapa
desenvolve
alface que 
suporta 
mais calor
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Meio século de companheirismo, conquistas 
e alegrias. Esse é o relato da vida de Ilario Pasto-
rello, 77 anos, e Mercedes Bertoco Pastorello, 74.  
No dia 19 de julho, o casal comemorou Bodas de 
Ouro. Para celebrar a data, filho, netos, nora, fa-
miliares e amigos realizaram uma festa, reunindo 
mais de 120 convidados no CTG Campo Velho, 
de Pinto Bandeira. O aniversário de casamento 
teve direito a bolo, renovação dos votos e as pro-
messas feitas no dia do casamento, durante a mis-
sa realizada na igreja Nossa Senhora da Pompeia.

Os dois se conheceram em maio de 1968 na 
festa de Nossa Senhora do Carávaggio, em Vera-
nópolis, e após sete meses de namoro Ilário pediu 
Mercedes em casamento. Em 1969, o casal trocou 
alianças. Dessa união, nasceu o filho Elisandro 
Pastorello, 42 anos, e os netos Sophia, 10 anos, 
Priscila 7 anos e Gustavo, 2 anos.  “Uma família é 
muito importante para um homem. Hoje sou re-
alizado por tudo que conquistei. Espero 
que possa viver muitos anos ao lado das 
pessoas que amo”, diz Ilario.

Para Mercedes, a fórmula para 
uma união de 50 anos nada mais é do 
que ter “amor, paciência, fidelidade e 
compreensão. A comemoração foi uma 
“bênção”. É uma preciosidade ter uma 
família reunida, amigos e parentes”, diz.

A celebração das Bodas de Ouro 
surgiu na Alemanha, onde existia a tradição de fa-
zer uma festa para os casais que completavam 50 
anos de união e, durante a cerimônia, recebiam 
uma coroa de ouro. Atualmente, o mais comum 
é a troca de novas alianças de ouro, que podem 
substituir as antigas ou serem usadas em conjunto.

A gatinha Priscila Pastorello 
comemora 8 anos no próximo dia 3 
de setembro e recebe o carinho dos 
pais Danielli e Elisandro. Parabéns!

Aniversário

Mercedes e Ilario Pastorello festejaram Bodas de Ouro

Foto: Amanda Primon

Fotos: Natália Cristina Sganzerla

Ilario e Mercedes Bertoco Pastorello com a família

Casal se 
conheceu em 
1968. Da união, 
nasceu o filho 
Elisandro e os 
netos Sophia, 
Priscila e Gustavo

Nos dias 4, 5 e 6 de setembro, 
os eleitores gaúchos poderão vo-
tar para direcionar parte do orça-
mento do Estado para 2020, por 
meio da Consulta Popular. Os vo-
tantes dos 32 municípios do Co-
rede Serra poderão escolher um 
entre os cinco projetos definidos 
nas assembleias regionais:

l Apoio ao programa Inova RS
l Desenvolvimento do turismo 

na Serra Gaúcha
l Desenvolvimento rural
l Capacitação de servidores 

em licenciamento ambiental
l Apoio a arranjos produtivos 

locais (APLs)
O valor de R$ 628.571,43 será 

destinado aos municípios da Ser-
ra, dos quais 50% serão direciona-
dos ao projeto mais votado, 30% 
ao segundo e 20% ao terceiro.

A Consulta Popular não conta-
rá com demandas para a seguran-
ça, saúde e educação, pois essas 
políticas públicas já estarão asse-
guradas no orçamento. A ideia é 
valorizar propostas que ampliem 
o crescimento econômico em áre-
as como agricultura, infraestrutura 
e turismo.

Definidas as
demandas da 
Consulta Popular
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ABS-RS abre inscrições 
para a11ª turma do 
Curso de Sommelier

Foto: Arquivo ABS-RS

Dra. Eleonora Pasqualotto, 
Ginecologista da área 
de Reprodução Humana, 
Professora de Medicina 
da UCS e Diretora do 
Conception Centro de 
Reprodução Humana

TENTANDO SER MÃE

Foto: Lucas Fagundes

Se em um passado próximo 
o início da maternidade era aos 
vinte anos, atualmente a média 
de idade da primeira gestação 
supera os trinta, com tendência 
a aumentar. Hoje, o momento 
certo para engravidar é quando 
a mulher está preparada psico-
logicamente, profissionalmente 
e financeiramente. Isso porque a 
mulher está cada vez mais inseri-
da no mercado de trabalho.

Engravidar naturalmente re-
quer paciência e conhecimento 
sobre a saúde do casal. Em condi-
ções normais, a mulher engravida 
em até um ano após a interrup-
ção dos métodos contraceptivos. 
Após esse período de tentativas 
sem sucesso, recomenda-se pro-
curar  um especialista para diag-
nosticar se há problemas que 
influenciam na fertilidade do ho-
mem e da mulher. Se a mulher 
que está querendo engravidar 
tem mais de 37 anos, o médico 
já deve ser consultado após seis 
meses de tentativas sem gravidez.

Chances de uma mulher 
engravidar naturalmente em 
um mês, considerando um 
casal normal:

Até 30 anos: 25%
De 31 a 35 anos: 20%
De 36 a 37 anos: 15%
De 38 a 40 anos: 10%
De 41 a 42 anos: 5%
De 43 a 44 anos: < 5%
Fonte: Organização Mundial da Saúde
(OMS)

Uma das principais causas de 
dificuldade de ter filhos é o adia-
mento da gravidez, já que o óvu-
lo sofre a ação do tempo.  Isso 
acontece porque a capacidade 
do ovário produzir óvulos decli-

na com a idade, especialmente 
depois dos 35 anos. A qualidade 
destes gametas também reduz 
drasticamente. Tanto que em tor-
no de 1/3 dos casais onde a mu-
lher tem mais de 35 anos expe-
rimenta problemas de fertilidade. 
Para avaliar a reserva ovariana da 
mulher, existe um exame simples 
de sangue, o hormônio o an-
ti-mulleriano,  que fornece uma 
estimativa da “quantidade de óvu-
los” (reserva ovariana). Apesar de 
mostrar se a mulher tem um bom 
estoque de óvulos ou não, o teste 
não consegue definir com preci-
são quanto tempo de vida fértil 
ela ainda tem.

A alternativa para as mulhe-
res que chegam nessa idade que 
marca o “limite biológico saudá-
vel de gravidez” sem um parcei-
ro ou no seu auge profissional é 
congelar seus óvulos. O procedi-
mento permite que a futura ma-
mãe tenha maior probabilidade 

de engravidar após os 35 anos 
e menos chances de bebês com 
problemas genéticos.  Para isso, a 
mulher passa por um tratamento 
medicamentoso para induzir o 
aumento do número de óvulos, 
eles são “coletados”, avaliados 
e congelados para uso posterior 
através do método de fertilização 
in vitro.

Um curso que oferece aulas 
dentro de vinícolas e que propor-
ciona experiências além do pró-
prio ensino. Essa é a proposta do 
Curso Profissional de Sommelier 
promovido pela secção gaúcha 
da Associação Brasileira de Som-
meliers (ABS-RS) e que está com 
inscrições abertas para a 11ª tur-
ma. Com aulas ministradas pelos 
mais experientes profissionais do 
ramo no Brasil, o curso traz um 
abrangente conhecimento sobre 
o mundo de Baco. 

Ao todo, os participantes 
terão que passar por sete módu-
los (112 horas),  com início em 
4 de outubro e término em maio 
de 2020. Serão sempre três aulas 
por mês (sextas à noite, sábados 
e domingos), que acontecem em 
tradicionais vinícolas gaúchas, 
sendo o último módulo ministra-
do no Spa do Vinho. Nas aulas, 
serão repassados os mais impor-
tantes conhecimentos, passando 
por noções básicas de vinificação 
e produção de vinhos, harmoni-
zações, vitivinicultura, serviços 

PROgRAMAÇÃO
Módulo 1: 4 a 6 outubro - Vinícola Aurora
Módulo 2:  8 a 10 novembro (vinícola da Serra Gaúcha)
Módulo 3: 6 a 8 de dezembro - Vinícola Viapina (Flores da Cunha)
Módulo 4: 14 a 16 de fevereiro de 2020 - Vinícola Miolo
Módulo 5: 13 a 15 de março de 2020 - Vinícola Salton
Módulo 6:  3 a 5 de abril de 2020 (vinícola da Serra Gaúcha)
Módulo 7:  15 a 17 maio de 2020 (vinícola da Serra Gaúcha)

InSCRIÇõES
Associado: R$ 5.740,00 (à vista ou parcela em 10X no cartão de cré-
dito), pelo link http://pag.ae/7V9d69Er4
Não Associado R$5.980,00 (parcelado em 10X no cartão de crédito), 
pelo link http://pag.ae/7V9d7cCw4

dos vinhos, além de estratégias de 
consumo e de comunicação com 
os clientes.

Além disso, os alunos terão 
a oportunidade de participar da 
programação nas vinícolas parcei-
ras, proporcionando uma experi-
ência única entre conhecimento e 
prática. “Será uma oportunidade 
exclusiva, com professores reno-
mados e um conteúdo abrangen-
te, de mergulhar no mundo do vi-
nho e fazer disso uma profissão”, 
observa o presidente da ABS-RS, 
Orestes de Andrade Jr.
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Trajes oficiais da corte da Festa do 
Pêssego são apresentados à comunidade

Soberanas da Festa do Pêssego com o traje oficial

Foto: Divulgação Prefeitura Pinto Bandeira

A Prefeitura de Pinto Bandei-
ra realizará o 2º Torneio Munici-
pal da Bríscola no domingo, 15 
de setembro, no Salão Paroquial 
do município. As inscrições po-
dem ser feitas no dia e no local do 
evento de forma gratuita a partir 
das 8 horas. 

Os jogos iniciam às 10 horas. 
Ao meio-dia será servido almoço 
por adesão.

Haverá premiação com tro-
féus e medalhas. A realização é da 
Prefeitura de Pinto Bandeira e da 
Secretaria Municipal do Esporte.

O traje oficial das soberanas 
da 5ª Festa do Pêssego de Pinto 
Bandeira foram apresentados à 
comunidade no sábado, 10, du-
rante realização da Festa da Flora-
da, que marca o início da floração 
dos pomares de pêssegos. Cerca 
de 350 pessoas participaram da 
apresentação dos trajes oficiais 
das soberanas.

Os vestidos da Rainha Karla 
Fabrício e das Princesas Rubiane 
da Campo Rubbo e Francine Fo-
resti foram criados pela estilista 
Tini Salles e a execução é do Ate-
lier Lola Salles de Caxias do Sul.

Conforme os responsáveis 
pelos trajes, os tons de rosa, mar-
sala e off-white representam a 
alegria dos campos. Nas roupas, 
além do pêssego, em destaque, 
a uva também ganha espaço por 
ser protagonista na Serra Gaúcha. 
“Na região de Pinto Bandeira 
estas uvas são transformadas em 
bebidas nobres. Os trajes da rai-
nha e princesas são inspirados na 
história da colonização italiana no 

Rio Grande do Sul, nas cores de 
flor de pessegueiro, pêssego e es-
pumante rosé, trazendo também 
o dourado para enobrecê-los. Os 
tecidos são cetim francês e crepe 
musson”, explica o descritivo.

As vestes da rainha e das prin-
cesas remetem ao miolo da flor 
de pessegueiro. Já para as prince-
sas, saia, blusa e cinto compõem 
o conjunto. Nos bordados, uvas, 
pêssegos e taças de espumantes.

As embaixatrizes recepciona-
ram o público durante a apresen-
tação dos trajes. Ainda foi apre-
sentado o jingle de divulgação e 
layout promocional. Depois da 
benção do pároco Luiz Masca-
rello, a noite teve jantar de integra-
ção seguida de baile com o Grupo 
Ragazzi Dei Monti.

O prefeito Hadair Ferrari 
com otimismo convocou o abraço 
dos moradores para o evento que 
irá apresentar as potencialidades 
do município em 2020. A Festa 
do Pêssego ocorrerá nos dias 10, 
11 e 12 de janeiro.

2º Torneio 
Municipal 
de Bríscola
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Enoturismo na Serra Gaúcha está entre 
as atrações da Wine South America

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

Roteiros de 
enoturismo e 
turismo cultural 
na Serra gaúcha
l Rota dos Espumantes, Gari-
baldi

l Estrada do Sabor, Garibaldi

l Vale dos Vinhedos, Bento 
Gonçalves

l Caminhos de Pedra, Bento 
Gonçalves

l Vale do Rio das Antas, Ben-
to Gonçalves e Veranópolis

l Cantinas Históricas, Faria 
Lemos, Bento Gonçalves

l Vinhos de Pinto Bandeira, 
Pinto Bandeira

l Termas e Longevidade, Pro-
tásio Alves, Nova Prata, Vila 
Flores, Veranópolis e Cotipo-
rã

l Caminho do Moscatel, Far-
roupilha

l Compassos da Mérica Méri-
ca, Flores da Cunha

l Vinhos dos Altos Montes, 
Flores da Cunha e Nova Pá-
dua

l Caminhos da Colônia, 
Caxias do Sul

l Otávio Rocha Vila Colonial, 
Flores da Cunha  

Mais do que negócios, o pú-
blico que participará da 2ª edição 
da Wine South America pode-
rá desfrutar de diversas atrações 
turísticas na região. Além de de-
gustar os vinhos direto da fonte, 
as opções incluem gastronomia, 
passeios pelas vinícolas e pelos 
vinhedos, happy hours em jardins 
e atrativos para os diversos perfis 

de público que estarão na Serra 
Gaúcha entre os dias 25 e 27 de 
setembro. A anfitriã Bento Gon-
çalves, que possui a maior parte 
do território do principal destino 
enoturístico do Brasil, o Vale dos 
Vinhedos, também oferece outros 
passeios nos roteiros Caminhos 
de Pedra, Rota das Cantinas His-
tóricas e Vale do Rio das Antas. 
Garibaldi, a Capital Nacional do 
Espumante, a cerca de 10 qui-
lômetros de Bento Gonçalves, 
dispõe da Rota dos Espumantes, 
da Estrada do Sabor e, ainda, de 
parte do Vale dos Vinhedos, que 
também fica nos domínios do 
município.

Um dos maiores produtores 
de uva e vinho do país, Flores da 
Cunha também tem investido na 
atividade turística ligada ao univer-
so vitivinícola. No município, dis-
tante cerca de 60 quilômetros de 
Bento Gonçalves, o visitante pode 
fazer passeios pelos roteiros Com-
passos da Mérica Mérica, Vinhos 

dos Altos Montes, Caminhos da 
Colônia e o no recém-criado Otá-
vio Rocha Vila Colonial.

Já a Capital Nacional do 
Moscatel, Farroupilha, oferece 
como atrativo turístico o Cami-
nho do Moscatel, além do turis-
mo religioso com o Santuário de 
Caravaggio. Uma das facilidades 
para quem visitar a Wine South 
America é a distância do Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves 
(Fundaparque): são cerca de 15 
quilômetros do local. A mesma 
distância pode ser percorrida até 
Pinto Bandeira, com um roteiro 
que destaca a qualidade dos espu-
mantes elaborados no município 
que busca a primeira Denomina-
ção de Origem (DO) exclusiva 
para o produto. Para quem puder 
esticar um pouco mais a viagem, a 
dica é conhecer o roteiro Termas 
e Longevidade, nos municípios de 
Veranópolis, Vila Flores e região. 
O início da rota fica a menos de 
uma hora de Bento Gonçalves.
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Julho de 2019 foi o mês mais 
quente da história no planeta

Vinho, Lazer & Networking Feminino
www.amigasdovinho.com.br

CONFRARIA
AMIGAS

DO VINHO
SERRA GAÚCHA

SERRA DO SUDESTE

26/09, 19h
COBO WINE BAR

Rua Herny Hugo Dreher,
204 - Bento Gonçalves

INGRESSOS ANTECIPADOS
E LIMITADOS NO SYMPLA

INAUGURAÇÃO

CONFRARIA
AMIGAS

DO VINHO
SERRA GAÚCHA

SERRA DO SUDESTE

O mês de julho foi o mais 
quente no planeta nos últimos 
140 anos, informou a Adminis-
tração Oceânica e Atmosférica 
Nacional dos Estados Unidos – 
NOAA.  Segundo os cientistas da 
instituição americana, durante o 
mês de julho a média global das 
temperaturas foi 0,95°C superior 
à média de todo o século 20, que 
foi de 15,77°C, o que torna julho 
de 2019 o mês mais quente nos 
registros da agência, que começa-
ram em 1880.

O calor sem precedentes em 
julho reduziu o gelo nos Oceanos 
Ártico e Antártico a mínimos his-
tóricos. O gelo do Oceano Ártico 
atingiu uma baixa recorde em ju-
lho, ficando 19,8% abaixo da mé-
dia - superando a baixa histórica 
anterior, de julho de 2012. O gelo 
marinho médio da Antártica, por 
sua vez, ficou 4,3% abaixo da mé-
dia de 1981-2010, atingindo seu 
menor tamanho para julho nos 
registros de 41 anos.

A NOAA afirmou que 2019 

foi o ano com maiores tempera-
turas até o momento em partes da 
América do Sul e do Norte, Ásia, 
Austrália e Nova Zelândia, assim 
como na metade meridional da 
África e no oeste do Oceano Pa-
cífico, do oeste do Oceano Índico 
e no Oceano Atlântico. O Alasca 
teve seu mês de julho mais quente 

desde que começou a fazer regis-
tros, em 2005.

Recordes de temperatura 
também foram quebrados em di-
versos países europeus, como a 
Alemanha, Bélgica ou Holanda. 
Em Paris, por exemplo, os termô-
metros marcaram 42,6°C, a tem-
peratura mais alta já registrada na 
capital francesa, ultrapassando o 
recorde anterior de 40,4°C alcan-
çado em 1947.

Nesse sentido, o relatório 
americano ressaltou que entre ja-
neiro e julho deste ano, a tempe-
ratura global esteve 0,95 graus aci-
ma da média do século passado, 
que foi de 13,83 graus centígra-
dos, empatando com 2017 como 
o segundo ano mais quente até o 
momento (2016 é considerado 
até hoje o ano mais quente).

O novo recorde é ainda mais 
notável porque o anterior seguiu 
um forte El Niño, que aumenta a 
temperatura média do planeta in-
dependentemente do impacto do 
aquecimento global.

Perda de cobertura do gelo 
na Groenlândia: derretimento 
despeja água doce no Atlântico 
Norte e está provocando 
mudanças em corrente marítima

Foto: AP/Ian Joughin


