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Confraria Amigas do
Vinho Serra Gaúcha
e Serra do Sudeste
é inaugurada
Evento de inauguração aconteceu na quinta, 26,
reunindo mais de 60 pessoas no Cobo Wine Bar, em
Bento Gonçalves. A proposta é unir apreciadoras do
vinho em encontros mensais. No Brasil, a Confraria
do Vinho conta com mais de 12 mil confreiras.
Página 5

VEM PRO
NETUNO VINHEDOS
E REALIZE SEUS
MAIORES

Município de Pinto Bandeira
será oficialmente a Capital
Estadual do Pêssego de Mesa

apartamentos e suítes com ar condicionado e calefação

Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves 54 3453.5503

54 99609.4335

Projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa. A justificativa para o reconhecimento
cita que Pinto Bandeira tem, em cerca de 400 propriedades rurais, 1.020 hectares de
pêssego cultivados. Agora, o projeto depende da sanção do Governador. Página 3
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SETEMBRO,
MÊS DA
BÍBLIA
Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia

A Bíblia é uma palavra grega
que significa livros. Aqui encontramos a história de pessoas que
tiveram um encontro com Deus e
com sua ação. Ela mostra o que
Deus é para os homens, e o projeto que Deus realiza na vida e na
história, que todos tenham vida
e liberdade, e mostra, também,
quem são os homens. E o centro
da Bíblia é a Aliança, ou promessa, entre Deus e o homem. E o
centro dessa aliança é Cristo.
A Bíblia revela a história do
povo escolhido por Deus e nos
orienta e anima a viver hoje conforme a vontade de Deus. Portanto, deve ser lida, rezada, meditada, vivenciada e testemunhada
pelo cristão como experiência de
Deus. A Bíblia é a história do nosso passado e também a história do
nosso presente.
Antes de ser escrita, ela foi
vivida por muitas gerações, narrada e contada nas conversas e
ce-lebrações, só mais tarde foi
escrita. Os primeiros textos da
Bíblia foram escritos no palácio
de Salomão em Jerusalém, mais
ou menos pelo ano de 950 A.C.
(que conta a história da sucessão
de Davi ao rei Saul e de Salomão
a Davi). Até então havia a tradição
e costumes e era oral.
Toda a experiência religiosa
do povo bíblico está fundamentada no pressuposto de que Deus se
revela e comunica com o homem
por meio da palavra. A Bíblia seria, portanto, a “Palavra de Deus”,
captada, interpretada, formulada
em conceitos e comunicada aos
ouvintes por intermediários humanos escolhidos pelo mesmo

Deus. Textos originais da Bíblia:
- hebraicos; - aramaicos; - gregos.
Essa história começa a ser
contada a partir de mais ou menos
de 1850 A.C., que é com Abraão
em Ur, margem do Golfo Pérsico,
hoje Iraque, onde Abraão emigra
para Canaã (Palestina) e ao Egito.
Foi no seio do povo hebreu que
nasceu a Bíblia. Com a vida de
Abraão e seus descendentes começa a história Santa que a Bíblia
nos conservou. Abraão emigrou
para a Palestina. Foi uma vida
nômade durante 400 anos. Esse
povo hebreu (Israel) retiraram-se
para o Egito e foram explorados
pelos egípcios. Em 1250 Moisés
os liberta e conduz à Canaã.
A terra que ocuparam foi dividida entre as 12 tribos de Israel.
O povo hebreu organizou-se até
formar um reino e Saul foi o primeiro rei no ano 1000 A.C. Após
vem Davi e em 970 Salomão
constrói o templo de Jerusalém.
Neste período até o ano de nascimento de Cristo houve muita dor,
sofrimento... e houve o período
dos juízes, reis e profetas.
A Bíblia é a coleção de livros
que contam a palavra de Deus e é
uma mensagem que Deus di-rigiu
e continua a dirigir aos homens.
Ela se divide em Antigo Testamento (46 livros: O AT conta
a história de Israel, o povo que
Deus escolheu para com ele fazer
uma aliança) e Novo Testamento
(27 livros: Encontramos no NT o
anúncio da pessoa de Jesus. Sua
Mensagem central é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo
para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os homens).

Conselho Tutelar: eleição
ocorre em 6 de outubro
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Pinto Bandeira, Secretaria Municipal de
Habitação, Trabalho e Assistência Social, por meio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garibaldi
(COMDICA), informa que está
marcada para o dia 6 de outubro
a eleição dos conselheiros tutelares para o quadriênio 2020-2023.
A votação ocorrerá nas Escolas José Pansera, Barão de Mauá,
São Gabriel e Linha Brasil, das 9h
às 17h. O voto é facultativo, direto e secreto, e podem participar
todos os cidadãos maiores de 16
anos e portadores de título de eleitor. Seis candidatas concorrem às
vagas: Fátima V. O Pereira, Ivone
M. Cosme, Mariângela Leopoldina, Marli P. Ferrari, Rosimeri T.
De Toni e Tatiana C. Martins.

O que faz o Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é o órgão responsável por
zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, seguindo as determinações do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA).
Segundo o ECA, estão entre as atribuições do
Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes quando seus direitos forem violados, atender e

aconselhar os pais, realizar os encaminhamentos
necessários, expedir notificações, entre outros.
Deve haver, pelo menos, um Conselho Tutelar em cada município, como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco
membros titulares e cinco suplentes escolhidos pela
população, para mandato de quatro anos.

Consulado Colorado promove integração
Mais de 100 pessoas estiveram presentes na
noite do dia 9, no jantar de confraternização para
abertura do Consulado do Sport Club Internacional de Pinto Bandeira, na Linha Anunciata.
Na ocasião estiveram presentes o Diretor Regional do Internacional Léo Morandi, Cônsules
e diretores dos consulados de Bento Gonçalves
e Nova Roma do Sul. A estrutura do Consulado
do Inter no município ficou definida com Pedro
Henrique Ferreira, Gilberto Pagno, Maria Elisabete
Manara e Ronaldo Facchin.
O objetivo do Consulado além de ser um elo
de ligação entre o clube e a comunidade local, também é promover campanhas para associação, pro-

Expediente
Editora: Marlove Perin
Diagramação: Vania M. Basso
Jornalista Responsável: Marlove Perin
MTB Nº 0017304/RS

Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos
autores e não representam,
necessariamente, o ponto de
vista da Gazeta News RS Pinto Bandeira.

Foto: Divulgação

Encontro do Consulado Colorado de Pinto Bandeira

moções e eventos no município e região, excursões
para assistir aos jogos do Inter no Beira-Rio e outras
cidades e campanhas beneficentes.

Redação/Comercial:
gazetadepintobandeira@gmail.com
(54) 9 9998 7836
Facebook: Gazeta News RS

Assinatura
Edições: 12
R$ 100,00
Via correio: R$ 115,00

Circulação: mensal
A Gazeta News RS - Pinto Bandeira é
um meio de comunicação que surgiu
para divulgar o trabalho desenvolvido
no dia a dia do município.

Postos de distribuição
Pinto Bandeira
Posto Pompeia
Câmara de Vereadores
Agro Dallé
Cia Medi-Farmácias
Mercado Tumelero
Prefeitura de Pinto Bandeira

Ano IV - Nº 48 - Setembro/2019 - Pinto Bandeira/RS

3

Pinto Bandeira será oficialmente a
Capital Estadual do Pêssego de Mesa
Projeto foi aprovado nesta semana na Assembleia Legislativa
A Assembleia Legislativa
aprovou nesta semana a proposição que torna Pinto Bandeira a
Capital Estadual do Pêssego de
Mesa. Conforme o projeto de lei,
encaminhado pelo deputado Sérgio Turra (Progressistas), o município tem uma economia baseada
no setor primário, com predominância da agricultura familiar e
da produção de frutas, especialmente para consumo in natura.
A proposta atende ao pedido do
vice-prefeito, Daniel Pavan e do
vereador Adair Rizzardo.
De acordo com o vice-prefeito, o reconhecimento destaca o
município no cenário estadual e
nacional. “Foi um anseio de toda
a comunidade, que se organizou
para agilizar o recebimento deste
título de grande importância para
nossa economia”, explica.
A justificativa para o reconhecimento cita que Pinto Bandeira

tem, em cerca de 400 propriedades rurais, 1.020 hectares de pêssego cultivados. A produção média é de 18 toneladas por hectare.
O deputado salienta ainda
que estudo da Emater apontou
que Pinto Bandeira e Bento Gonçalves são responsáveis por 14,7%
de toda a produção de pêssegos
do país. “Pinto Bandeira tem, no
setor primário, a base da sua economia. Grande parte se refere a
produção de frutas, especialmente in natura. É uma cidade que
contribui ativamente para economia de todo nosso Estado, o que
torna justo o reconhecimento”,
diz Turra. O levantamento foi
feito junto ao Sistema de Informação e Estatística de Mercado da
Companhia Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.
Agora, o projeto de lei depende da sanção do governador Eduardo Leite.

Foto: Marlove Perin

Município tem produção média de 18 toneladas por hectare
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117ª Romaria e Festa de N.
Sra. do Rosário de Pompeia
“COM MARIA DO ROSÁRIO DE POMPEIA:
ESCOLHIDOS E ENVIADOS EM MISSÃO!”
NOVENA
1º Dia (04/10) Sexta-feira: Sede
Missa: 19h30min
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia, Mãe de Jesus, Missionário do
Pai!”
2º Dia (05/10) Sábado: Santuário Santo Antônio - BG
Neste dia acontecerá a 4ª Caminhada das Comunidades em ação de graças a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia - 122 Anos de Devoção.
17h30 min: Acolhida aos peregrinos acontecerá na Praça da Matriz.
Os representantes das comunidades participarão da procissão de entrada com os estandartes dos padroeiros.
Missa: 18h
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia Missionária: a presença da Igreja
sem fronteiras!”
3º Dia (06/10) Domingo: Catequese e Escolas
Missa: 18h
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia Missionária: escuta o clamor dos
povos!”
4º Dia (07/10) Segunda-feira: Comunidades: São Pedro, N.
Sra. do Carmo e N. Sra. da Misericórdia
16h: Caminhada com saída da Capela São Pedro até o Santuário.
18h: Missa votiva
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia Missionária: cuidar do que é de
Deus!”
5º Dia (08/10) Terça-feira: Comunidades: São José,
Santo Antônio, Santo André, São Luiz e Santa Cruz
Missa: 19h30min
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia Missionária: socorrer os feridos
em sua dignidade!”
6º Dia (09/10) Quarta-feira: Santuário Diocesano Nossa
Senhora de Caravaggio - Farroupilha
CAMPANHA DO QUILO - Após a missa, filó no Salão Paroquial.
Missa: 19h30min
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia Missionária: estar junto dos oprimidos e esquecidos!”
7º Dia (10/10) Quinta-feira: Comunidades: São Marcos, N.
Sra. do Rosário - 5ª Seção, Linha Marcolino Moura, Linha
Clementina, Linha Silva Pinto Norte e Jacinto Norte
Missa: 19h30min
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia Missionária: Testemunho profético e de esperança!”
8º Dia (11/10) Sexta-feira: Anunciata e São Gabriel
Missa: 19h30min
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia Missionária: a Igreja com rosto
amazônico!”
9º Dia (12/10) Sábado: Cursilho, Chammá e Emaús
Missa: 18h
Tema: “Maria do Rosário de Pompeia, Senhora de Nazaré, Rainha da
Amazônia!”
Dia 13/10 - Domingo - Festa da Padroeira
Tema: “Com Maria do Rosário de Pompeia: escolhidos e enviados em
missão!”
06h - Alvorada festiva
08h - Missa no Santuário
10h30 - Missa solene em honra a N. Sra. do Rosário de Pompeia
11h30 - Recepção e bênção da 20ª Romaria dos Motociclistas
12h - Tradicional almoço no Salão Paroquial
14h30 - Terço no Santuário
15h - Missa festiva com as bênçãos do Santuário
16h – Procissão encenada e bênção das rosas e do envio

Agroindústrias de Queijo Serrano
do Estado podem obter Selo Arte
Neste mês de setembro, as
agroindústrias de Queijo Artesanal Serrano no RS receberam
orientações da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (Seapdr)
sobre a obtenção do Selo Arte.
O Selo, instituído neste ano por
meio de decreto federal, visa
permitir a venda a nível nacional
de alimentos artesanais, como o
queijo. Posteriormente será permitida a comercialização de mel e
embutidos.
Antes desta medida, os produtos que possuíam inspeção
sanitária municipal só podiam
ser comercializados dentro do
município. No Estado, existem
atualmente seis agroindústrias
produtoras de Queijo Artesanal
Serrano, de um total de 110 produtoras de queijo.
O zootecnista da Emater/RS
-Ascar, Jaime Eduardo Ries, explica a importância destas agroindústrias obterem o Selo Arte.
“Por dois motivos: o primeiro é
permitir o comércio em nível nacional e o segundo é distinguir um
produto com características diferenciadas, por ser feito de maneira artesanal, com menos aditivos,
produzidos por agricultores fami-

Foto: Fernando Dias (Seapdr)

No Estado, atualmente seis agroindústrias produzem queijo artesanal

liares na propriedade de origem,
com processos menos industrializados e mais manuais” explica.
As agroindústrias de Queijo
Artesanal Serrano podem obter
o Selo Arte entrando em contato
com o Departamento de Agricultura Familiar da Seapdr. Ries explica que antes de enviar a solicitação é recomendável o produtor
se informar junto aos escritórios
municipais da Emater/RS-Ascar
a respeito dos pré-requisitos para
a obtenção do Selo. “A Emater
nesse primeiro momento está
tratando de esclarecer dúvidas
junto aos produtores que pos-

suem agroindústria de produtos
de origem animal, explicando os
produtos e as características que
os enquadram na certificação do
Selo Arte”, conta.
Em um primeiro momento,
o Selo Arte está regulamentado
para queijos artesanais, embora
o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
pretenda expandir a lista para mel
e embutidos. No Rio Grande do
Sul, o primeiro produto que receberá o Selo será o Queijo Artesanal Serrano, por já possuir uma
legislação que o define como produto alimentício artesanal.

Seminário Regional de Agroindústria
Familiar acontece no dia 4 de outubro
Com 52 agroindústrias familiares no Programa Estadual de
Agroindústria Familiar (Peaf) do
Governo do Estado, das quais 32
estão totalmente legalizadas e 20
em processo de legalização, o município de Bento Gonçalves destaca-se nesta área tão importante
para a agregação de valor, geração
de renda e sucessão rural. Com o
objetivo de unir e fortalecer um
dos setores que mais cresce na
agricultura familiar, oportunizando o conhecimento técnico, a troca de informações e experiências
e a qualificação, garantindo assim
a continuidade dessas famílias no
meio rural, com garantia de renda
e produtos de qualidade, acontece
no dia 04 de outubro, o 2º Seminário Regional de Agroindústria
Familiar. O evento inicia às 9h,
na Fundação Casa das Artes, em
Bento Gonçalves.
O seminário terá palestras e
painéis durante todo o dia sobre
os Programas Estadual e Municipal de Agroindústria Familiar, suquificador como alternativa para
a elaboração de suco integral na
pequena propriedade, avanços no

registro de vinícolas coloniais na
região, segurança alimentar, valorização dos produtos da agroindústria familiar e as informações
presentes no rótulo e sua importância para o consumidor. O
público também poderá visitar a
exposição de máquinas e equipamentos destinadas para a agroindústria familiar.
Mais informações podem ser

obtidas pelos fones 54-3452-2289,
do Escritório da Emater/RS-Ascar, e 54-3055-7169, da Secretaria
Municipal de Agricultura.
O seminário contará com
palestras e painéis durante todo o
dia sobre os Programas Estadual e
Municipal de Agroindústria Familiar, suquificador como alternativa
para a elaboração de suco integral
na pequena propriedade.
Foto: Viviane Zanela/Embrapa

Seminário contará com exposição de máquinas e equipamentos
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Confraria Amigas do Vinho
Serra Gaúcha e Serra do
Sudeste é inaugurada
Fotos: Natana Fontes

Jimenes Chimeli, Marlove Perin, Alessandra Spalding, Maria Lúcia Rodrigues, Sandra
Cortez, Gabriela Brocardo e Camila Quinteiros
Na noite da quinta-feira, dia
26 de setembro, aconteceu a
inauguração da Confraria Amigas
do Vinho “Seção Regional Serra
Gaúcha e Serra do Sudeste”. O
evento reuniu mais de 60 pessoas
em Bento Gonçalves, no Cobo
Wine Bar. A presidente Nacional, Maria Lúcia Rodrigues, prestigiou a inauguração, onde foram
empossadas a Presidente da Serra Gaúcha, Marlove Perin, vice
-presidente Alessandra Spalding,
e Diretora de Eventos, Lediane
Scottá. Na Serra do Sudeste, a
Presidente é Gabriela Brocardo.
A proposta é unir apreciadoras
do vinho feminino com encontros mensais. A Confraria Amigas
do Vinho foi fundada no dia 2 de
agosto de 2003 e conta com mais
de 12 mil confreiras em todo o
país.

Iara Panizzi, Georgea Panizzi, Daiane Zat e Marlove Perin

Casa Marques Pereira
leva novidades para a
Wine South America
Fotos: Divulgação

A vinícola Casa Marques Pereira produz vinho desde 2004,
quando adquiriu a propriedade
da Quinta da Orada, em Monte
Belo do Sul. No ano seguinte,
passou a produzir em parcerias
com outras vinícolas e sob supervisão de seus enólogos Marcos
Vian e Anderson Schmitz. Dez
anos mais tarde, após observar
o sucesso dos vinhos produzidos
com as uvas de sua propriedade,
tomaram a decisão de lançar sua
linha de produtos no mercado.
Uma delas, Segredos da Adega.
Motivada por essa realidade, a vinícola participa da Wine
South América (25 a 27 de setembro), o grande evento dos vinhos do continente realizado em
Bento Gonçalves, no Pavilhão da
Fundaparque.
Com expectativa de fortalecer negócios, ampliar a visibilidade dos seus produtos – hoje um
portfólio com 18 rótulos divididos em três linhas, Segredos da
Adega, Quinta da Orada e Casa
Marques Pereira, a vinícola lança na feira cinco rótulos. São três
vinhos tintos, Malbec, Cabernet
Sauvignon e Pinot Noir e dois
rótulos que contempla a linha de
Espumantes.
Malbec
Reserva 2017
O rótulo Malbec Reserva 2017,
chega ao varejo
conquistando
os
paladares pelo equilíbrio de sabores
em sua composição, complexo de
boa
persistência
com acidez balanceada e agradável.
Elaborada
com
uvas Malbec, a bebida se destaca pela intensidade
profunda da cor, vermelho rubi
com reflexos violáceos. Paladar
limpo, elegante, taninos sedosos,
é encorpado, que rendeu Medalha de Ouro no Wines of Brazil
Awards 2019.

Cabernet
Sauvignon
Reserva 2017
Casa Marques
Pereira Cabernet
Sauvignon Reserva
2017 possui cor de
intensidade profunda, vermelho
rubi.
Elaborado
com uvas Cabernet
Sauvignon, possui
taninos finos e firmes, mas de textura sedosa que leva
a um final equilibrado e elegante.
Segredos
da Adega
Pinot Noir
O Segredo da
Adega Pinot Noir
Gran
Reserva
2018 é um vinho
tinto que tem a
verdadeira expressão desse tipo de
uva. O seu aroma
lembra frutas maduras como cereja
e morango, aliados a marmelo e notas atribuídas
pelo carvalho, como anis, tabaco
e um leve toque mentolado.
O próximo passo será a abertura de uma loja física no centro
de Monte Belo do Sul, prevista
para ser inaugurada na segunda
edição do festival Viene Vivere
La Vita, que acontece nos dias 15
e 16 de novembro no município.
Futuramente, a concretização do
projeto físico da vinícola, que
deve contar com estrutura receptiva para os visitantes, além de
uma galeria de arte e uma pousada.
“Nossa expectativa é crescer,
claro, mas sempre com muita
paciência, para respeitar o ciclo
demorado que um grande vinho
tem. Nossa especialidade são
vinhos maduros, de grande potencial de guarda”, explica Felipe
Marques Pereira, sócio-proprietário da vinícola.
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Embrapa lança vídeo que
ensina o plantio da videira
Na região de clima temperado, durante o inverno, a poda é o
principal manejo do parreiral. No
entanto, outra prática muito importante nesse período é o plantio
das mudas de videira, que é realizado preferencialmente até o final
da primavera. Esse período é ideal para fazer o plantio das chamadas mudas de raiz nua, comercializadas em estágio de dormência
(sem a presença de folhas).
Buscando acompanhar as
principais práticas recomendadas
a cada fase do ciclo da videira, a
Embrapa lança o segundo vídeo
da série “Na Prática”, abordando
o tema Plantio. Apresentado pelo
engenheiro agrônomo Daniel
Grohs, o vídeo traz as principais
orientações antes, durante e após
o plantio, que começa com a en-

Social
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A advogada Viviane Weirich, bacharel em Comércio
Internacional e em Direito pela UCS, prestou juramento em
solenidade na OAB/RS e recebeu os cumprimentos de seus
familiares, Fernanda Weirich e Clari Zeni Weirich
Foto: Bruna Maria De Moura

comenda e escolha das mudas de
qualidade, realizada geralmente
no ano anterior.
O vídeo foi elaborado tanto
para quem já é produtor ou para

O presidente da Associação de Produtores de Vinho de Pinto
Bandeira, no uso de suas atribuições, convoca os associados, em dia
com suas obrigações, para se reunirem em Assembleia Geral no dia 10
de outubro de 2019, às 8h30, em primeira convocação e, não havendo
quórum, às 9h, em segunda convocação, na Cooperativa Vinícola Aurora,
em Bento Gonçalves, a fim de deliberarem sobre a seguinte:
Ordem do dia:
1) Alteração estatuto Asprovinho
2) Assuntos gerais
Pinto Bandeira, 10 de setembro de 2019
Marco Antônio Salton
Presidente Asprovinho

aqueles que querem começar na
atividade, comercialmente ou no
quintal da sua casa. Recomendações sobre os tipos de mudas,
preparo da área e os cuidados
após a brotação estão presentes
e complementam as publicações:
Guia Prático de Indicações Técnicas para o Plantio de Mudas de
Videira, Guia Visual para Avaliação de Mudas e Checklist para
o plantio, lançadas previamente
e disponíveis gratuitamente para
download no Portal da Embrapa
Uva e Vinho (www.embrapa.br/
uva-e-vinho).
O lançamento do vídeo acontece durante o 3º Encontro para
Capacitação de Viveiristas de
Videira, que reúne cerca de 80
profissionais na Empresa de Pesquisa, em Bento Gonçalves, com
o objetivo de servir, em conjunto
com as publicações, como um
material técnico simplificado para
qualificar ainda mais o desenvolvimento da cultura.

Os proprietários da Lidio Carraro Vinícola Boutique, Juliano,
Izabel, Lidio, Patrícia e Giovanni Carraro
Foto: Divulgação

Sommelier Andrea Gentilini Milani e a enóloga Juciane
Casagrande Doro no lançamento do Nature Tradicional,
da Premium Amitié
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II Torneio de
Bríscola contou
com 94 duplas
O domingo, 15, foi marcado
pelo II Torneio Municipal e Regional de Bríscola em Pinto Bandeira, no salão Paroquial. O evento contou com 94 duplas, sendo
seis de mulheres e contou com

a presença dos municípios de
Monte Belo do Sul, Santa Tereza,
Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, Carlos Barbosa, Guaporé,
Bento Gonçalves, Pinto Bandeira
e até do Estado de Santa Catarina.

Inicia Campeonato de Futebol
de Campo de Pinto Bandeira
O 3º Campeonato de Futebol
de Campo de Pinto Bandeira iniciou na manhã do domingo, dia
22 de setembro. O prefeito Hadair Ferrari e as soberanas da V
Festa do Pêssego, Karla Fabrício,
Francine Foresti e Rubiane da

Campo Rubbo, deram o pontapé
inicial da partida. Autoridades e
comunidade em geral participaram do evento. A próxima rodada
acontece no domingo, dia 29, no
Campo do São José da Linha República, a partir das 10h.

Os resultados de domingo
foram:
Anunciata (1) x (1) Busa
Anunciata/Os Excluídos (4) x
(0) Videira
Rosário/São Gabriel (3) x (2)
São José
Foto: Divulgação Prefeitura Pinto Bandeira

Foto: Felipe Machado/Rádio Difusora

Desafio
Extreme
no Vale
do Rio
das Antas
PREMIADOS

Atleta mais velho: Isidoro Pastore-lo
Atleta mais novo: Pedro Henrique Barato De Toni
Dupla de mulheres mais bem colocadas:
Clarice Bortolini e Maria Nicolai
Rosa Menegotto e Maria Osmarin
Categoria Repescagem:
4º colocado: Elias de Toni e Danilo Parisotto
3º Colocado: Carlos Coguetto e Nestor Paese
2º colocado: Nelson De Bortoli e Ademir De Toni
1º Colocado: Ivan Marini e Salvador De Toni
Categoria Perdedores:
6º Colocado: Isidoro Bigolin e Antônio Bigolin
5º Colocado: Oscar José Nicolodi e Nelson Tomazzeli
4º Colocado: Danilo Predebon e José Tumelero
3º Colocado: João Padoan e Giovani Padoan
2º Colocado: Primo Bortolanza e Agostinho Marmentini
1º Colocado: Antenor Formaglion e Vitalino Marchetto
Categoria Ganhadores:
6º Colocado: José Da Campo e Antenor Tomasin
5º Colocado: Elvio Basso e Rafael Basso
4º Colocado: Luiz Predebon e
Mario Sganzerla
3º Colocado: Joana Signor e Joice
Signor
2º Colocado: Rodrigo Rubbo e
Ênio Fachin
1º Colocado: José Neri Correa
Dos Santos e Nelson Antônio
Cala
A realização foi da Prefeitura
de Pinto Bandeira. Todos receberam prêmios em carne, que foi
uma cortesia da equipe administrativa do Salão Paroquial, além
de medalha e troféu, prêmio destinado pela Prefeitura.

O Desafio Extreme, Indiada Buena acontece no sábado, dia 19 de outubro, em Pinto Bandeira, com as categorias
30, 50 e 71km. As inscrições
podem ser feitas no link www.
indiadabuena.com.br/programacao. O evento contará com
equipe de apoio e estrutura
para que os participantes consigam completar a prova dentro da categoria escolhida.
Serviço
Quando: 19/10/2019
Onde: Pinto Bandeira / Serra
Gaúcha, Vale do Rio das Antas
Categorias: 30, 50 e 71 km
Valores:
30 k = 150,00
50 k = 170,00
71 k = 180,00

A próxima rodada acontece domingo, 29, no campo do São José, da
Linha República, a partir das 10h

É no movimento
que sua vida ganha
mais saúde!
Aprenda a correr com a

Spadari Running
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
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A vez do vinho brasileiro
Associação Brasileira de Enologia realiza no sábado, 28, a Avaliação
Nacional de Vinhos - Safra 2019, maior degustação de vinhos de
uma safra do mundo
A representatividade da Safra
2019 será conhecida no sábado,
28, no Pavilhão E do Parque de
Eventos de Bento Gonçalves. É
a 27ª Avaliação Nacional de Vinhos, promovida pela Associação
Brasileira de Enologia (ABE).
Serão quase mil apreciadores degustando ao mesmo tempo as 16
amostras mais representativas da
Safra 2019, o que consagrou o
evento como maior degustação de
vinhos de uma safra do mundo.
Enólogos, sommeliers, vinhateiros e lideranças do setor

vitivinícola confraternizarão com
profissionais de diferentes áreas,
idades e procedências. São apreciadores de sete países (Brasil,
Chile, Espanha, Estados Unidos,
França, Itália e Uruguai) e 10 estados brasileiros (Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e São Paulo),
além do Distrito Federal.
Nos bastidores deste grande
evento, 95 alunos de Viticultura
e Enologia farão o serviço do vinho, coordenados por diretores

da ABE. Serão 1.440 garrafas, 90
de cada amostra, para abastecer
as 1.000 taças de vinho. No auditório, uma a uma, as amostras
são servidas e degustadas por todos ao mesmo tempo. Assim que
cada amostra é degustada, é feito
o comentário do vinho por um
dos 16 comentaristas convidados,
que compartilha suas impressões.
Somente depois de degustar as 16
amostras é anunciado o resultado
dos 30% e revelado as 16 amostras selecionadas como as mais
representativas da Safra 2019.
Foto: Jeferson Soldi

Vinícola Aurora
apresenta novidades
na feira internacional
Wine South America
Além de vinhos ícones e consagrados e rótulos
premiados em concursos internacionais, a
Vinícola lançou seu suco de uva gaseificado
A maior e mais premiada vinícola do Brasil expõe seu dinamismo de mercado nesta segunda
edição da Wine South America
(25 a 27 de setembro), o grande
evento dos vinhos do continente
realizado em Bento Gonçalves,
no Pavilhão da Fundaparque, desde o ano passado.
São produtos inovadores –
inclusive sem álcool – além de vinhos tranquilos e espumantes de
diversos estilos, elaborados para
atender a todos os perfis de consumo do mercado brasileiro.
A Vinícola Aurora lança na
feira seu suco de uva gaseificado
da marca Aurora e a volta do sabor Piña Colada na sua linha icônica de bebida jovem Keep Cooler. O Aurora Zero Álcool, a base
de suco de uva branco, levemente
gaseificada e envasada na elegan-

te garrafa de espumantes da linha
Aurora, também estará no estande da Aurora na WSA 2019.
Outro destaque na feira será
a linha Aurora Espumantes – que
contempla dois dos rótulos mais
premiados da enologia brasileira
no mundo, o Brut e o Moscatel
Branco – com sua nova linguagem
visual, mais contemporânea e elegante, com tons metalizados em
seus rótulos.
Ícones como os varietais tintos da América do Sul da linha
Pequenas Partilhas Notáveis da
América e os exemplares com
Indicação de Procedência Pinto
Bandeira – Chardonnay, Pinot
Noir e o espumante Extra Brut
Método Tradicional com 24 meses de autólise - não poderiam
faltar no espaço da Aurora nessa
grande feira do setor.
Foto: Divulgação

Serão 1.440 garrafas, 90 de cada amostra, para abastecer as 1.000 taças de vinho

O trabalho para se chegar ao resultado
Para se chegar a este resultado apresentado ao público, 120
enólogos avaliaram às cegas as
337 amostras inscritas por 47 vinícolas de cinco estados brasileiros
e oito regiões produtoras (Vale do
São Francisco (BA), Sul de Minas
(MG), Leste de São Paulo (SP),
Planalto Catarinense (SC) e no
RS a Serra Gaúcha, Campanha,
Serra do Sudeste e Campos de
Cima da Serra. As degustações
aconteceram de 27 de agosto a 5
de setembro no Laboratório de

Análise Sensorial da Embrapa
Uva e Vinho, seguindo normas
internacionais.
Os comentaristas serão: Alexandra Aranovich, blogueira e
sommelier (Brasil); Cedenir Fortunatti, Enólogo do Ano 2018
(Brasil); Regina Vanderlinde, Presidente da OIV (Brasil); Carolina
Bahia, jornalista (Brasil); Jaume
Gramona, enólogo (Espanha);
Leandro Baena, médico e sommelier (Brasil); Vincenzo Gerbi,
professor (Itália); Nicolás Vivas,

enólogo (França); Evan Goldstein, jornalista (EUA); Marcel
Miwa, jornalista (Brasil); Thiago
Mendes, curador do International
Wine Chalenge (Brasil); Pedro
Mello e Souza, jornalista (Brasil);
Dominique Delteil, consultor
internacional (França); Eduardo
Barbosa, presidente da Sociedade
Latino-Americana de Hipertensão (Brasil); Odair Dalagasperina,
diretor Executivo do Sicredi (Brasil); além de um sorteado entre o
público.

Uilson Carvalho, Itacir Pozza e Cleverson Koltz no estande da Vinícola
Aurora na Wine South America

