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Festival Vieni Vivere la Vita 
anuncia sua segunda edição
Evento será realizado nos dias 15 e 16 de novembro e contará com diversas 
atrações artísticas, vinícolas e gastronômicas. Página 5

apartamentos e suítes com ar condicionado

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

ATÉ ONDE VAI A SUA

DESCUBRA
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apartamentos e suítes com ar condicionado

Foto: Felipe Cortes / Cultura Serra

VIENI VIVERE LA VITA
2ª edição

MONTE BELO DO SUL
15 e 16 de novembro PARTICIPE E TRAGA SUA FAMÍLIA!

Suco de uva 
ganha dia oficial 
na Serra Gaúcha

Página 3

CONFRARIA AMIGAS
DO VINHO SERRA GAÚCHA

II ENCONTRO

JANTAR HARMONIZADO
VINHOS E ESPUMANTES

NOVEMBRO

SEXTA-FEIRA
19H30MIN

Local: Monte Belo do Sul
Ao lado da Igreja Matriz
São Francisco de Assis
Valor: R$ 160,00

20% de desconto nos 
vinhos adquiridos na loja 
/ Dia do Evento

Evento voltado ao público feminino

VAGAS LIMITADAS
Inscrição pelo Sympla
Informações: 54 99998 7836
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Com a correria do dia a dia e 
a vida agitada houve um aumento 
no índice de estresse, ansiedade, 
depressão, insônia e sedentaris-
mo. Como consequência vem as 
dores, principalmente as dores 
nas costas. Então você me pergun-
ta: o que a respiração tem a ver 
com isso? Tudo.

Para não sofrermos mais com 
dores na coluna, precisamos rea-
prender a respirar, ativando o dia-
fragma (músculo abdominal) que, 
junto com a parede abdominal, 
assoalho pélvico e a musculatura 
lombar, formam o CORE, que é 
o centro de força do corpo. Pre-
cisamos fazer o reforço e buscar 
a estabilidade do CORE. Esse 
músculo, que fica na fronteira en-
tre o tórax e o abdômen, é o res-
ponsável pela respiração. Tanto 
que quando você respira direito, 
dá para perceber o movimento da 
barriga.

Mas não é só aí que este mús-
culo atua. A respiração profunda 
pode contribuir para melhorar as 
dores de coluna, principalmente 
lombares, pois o diafragma tem 
um papel importante no controle 
da coluna, agindo como um estabi-
lizador. Quando respiramos pelo 
diafragma, solicitamos não apenas 
o próprio músculo, mas também 
músculos abdominais, peitorais, 
da cabeça e ombros. Todos eles 
são de extrema importância para 
uma postura correta. Ao inspirar 
devemos expandir a barriga, mas 
sempre mantendo uma tensão ba-
sal no diafragma e prestando aten-
ção para não jogarmos as costas 
para trás. A respiração correta traz 
inúmeros benefícios, como: alívio 
da ansiedade e estresse, melhora 
do metabolismo celular, da capa-
cidade pulmonar, do aspecto da 
pele, da qualidade do sono e da 
concentração, postura mais ade-
quada e melhora do rendimen-
to durante as atividades físicas. 
Também resulta em melhora da 
expressão vocal pois, com o au-
mento da capacidade pulmonar, a 
pessoa consegue projetar melhor 
a voz, sem forçar as pregas vocais.

Recentemente, estive parti-
cipando de um curso com o Dr. 
Craig Morris, formado pela Cle-
veland Chiropractic College, Los 
Angeles, em 1981, o primeiro 
Doutor em Quiropraxia na Amé-
rica do Norte a se tornar um ins-
trutor certificado em Estabilização 
Neuromuscular Dinâmica (DNS).

Roberta Poleto, 
fisioterapeuta, 
Studio Pilates

COMO 
EVITAR
DORES NA
COLUNA?

Avaliando meus pacientes, 
até mesmo os que fazem Pilates 
há mais de 10 anos, percebi um 
padrão respiratório incorreto, 
que não chega a ativar a muscu-
latura do CORE. Isso porque o 
método de “sugar a barriga pra 
dentro”, bem na moda atual-
mente, geralmente tensiona o 
assoalho pélvico e não chega a 
fortalecer os músculos do abdô-
men e musculatura lombar.

Com essa nova técnica, 
DNS, estou aos poucos modifi-
cando o padrão respiratório dos 
meus pacientes, esquecendo a 
respiração que suga a barriga e, 
em pouco tempo, percebendo a 
diferença. Os pacientes relatam 
que sentem no corpo essa ativa-
ção dos músculos, protegendo a 
coluna de lesões e, o principal, 
diminuindo consideravelmente, 
mesmo que com pouco tempo 
de adaptação, a dor lombar e 
cervical.

Já imaginou acabar com as 
dores nas costas e ainda se sentir 
relaxado na região dos ombros 
e pescoço? Sim, isso é possível, 
com treinamento não somente 
durante os exercícios, mas du-
rante o dia todo. O cérebro vai 
reajustar esse novo padrão e 
você pode dizer adeus àquelas 
dores chatas que o acompanham 
há anos.

Se você quiser adotar essa 
nova maneira de respirar para 
sua vida, agenda uma consulta 
no Studio Pilates Roberta Pole-
to, que fica na Rua Júlio de Cas-
tilhos, 637, Sala 03, no centro de 
Bento Gonçalves, ou pelos fones 
54 3451 5539 ou 99196 3184.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Roberta Poleto com o Dr. 
Craig Morris

Cinco projetos de lei e um 
projeto de resolução foram apro-
vados por unanimidade de votos 
pela Câmara de Vereadores de 
Santa Tereza no mês de outubro.

A primeira matéria aprova-
da foi o PL nº 1.324/2019, de 
autoria do Poder Executivo. A 
proposição contempla as Diretri-
zes do uso do solo, da promoção 
econômica e social, do turismo, 
do trabalho, emprego e renda, da 
educação, da cultura, do lazer, da 
agricultura, da segurança munici-
pal, da paisagem urbana e rural, 
patrimônio histórico cultural e da 
infraestrutura e dos serviços públi-
cos, e também dos instrumentos 
da política urbana. Em seguida 
foi aprovado o PL n° 1325/2019 
de autoria do Poder Executivo. A 
matéria dispõe sobre o Plano de 
Mobilidade Urbana.

Outra matéria aprovada foi o 
PL nº 1326/2019, de autoria do 
Poder Executivo. O projeto dis-
põe sobre o uso e ocupação do 
solo rural, a qual estabelece dire-
trizes quanto ao sistema viário.

Na sequência, os vereadores 
aprovaram o PL nº 1327/2019, 

de autoria do Poder Executivo. A 
matéria declarará como zona de 
urbanização específica, permitin-
do o exercício de atividades tipi-
camente urbanas, como habitação 
e recriação, observando as limi-
tações de exercícios de atividade 
para cada tipo de área, onde serão 
instaladas duas zonas isoladas da 
área urbana.

Também foi aprovado o Pro-
jeto de resolução nº 004/2019, 
que Institui o Título de Mérito 
Comunitário e de Consagração 
Pública. A matéria é de autoria da 
Mesa Diretora do Legislativo.

Os vereadores aprovaram o 
PL n°1.330/2019, que dispõe so-

bre as Diretrizes Orçamentárias  
(LDO) de Santa Tereza para o 
exercício financeiro de 2020. A 
LDO define as metas, diretrizes 
e prioridades da administração 
pública do município, incluin-
do as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, 
orienta a elaboração da Lei Or-
çamentária Anual (LOA), dispõe 
sobre a política de recursos huma-
nos, dívida pública e alterações na 
legislação tributária.

De autoria dos vereadores, 
Ademir Deconto (PSD), Gisele 
Caumo (PSD), Loiri Baldisse-
ra (PDT) e Luiz Carlos Riboldi 
(PDT), requer, que seja concedi-
do Título de Mérito Comunitário 
aos vereadores falecidos Gelito 
Mattia e Nédio Baggio Vignatti.

Indicação do Vereador Már-
cio Pilatti (MDB), solicita ao 
Poder Executivo que ajude na 
compra de novos trajes para os in-
tegrantes da Associação Trivênita 
de Santa Tereza.

Pedido de Informação dos 
vereadores,  Ademir Deconto 
(PSD), Gisele Caumo (PSD), Loi-
ri Baldissera (PDT) e Luiz Carlos 
Riboldi (PDt), referente ao  Con-
trato de Prestação de Serviços 
- TOMADA DE PREÇOS N° 
011/2016 e Contrato n°114/2016 
com a Empresa Correa Serviços 
de Jardinagem-LTDA: Cópia dos 
comprovantes dos funcionários 
com carteira assinada ou sócio 
que atuaram ou atuam no serviço 
de roçada da Empresa, no perío-
do de janeiro de 2018 até os dias 
atuais.

Foto: Divulgação

Câmara de Santa Tereza aprovou seis projetos em outubro
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52% da uva processada é destinada à produção de suco

Suco de uva ganha dia oficial na Serra
O suco de uva ganhou um 

dia alusivo no calendário regio-
nal. Marcado oficialmente como 
o Dia Regional do Suco de Uva, 
o primeiro domingo do mês de 
março será destinado a valorizar 
um dos principais produtos da 
cadeia vitivinícola gaúcha. Res-
ponsável por mais de 50% da 
produção do setor, a bebida vem 
garantindo a sustentabilidade de 
pequenos e médios negócios na 
Serra Gaúcha, onde estão con-
centrados 90% dos fabricantes 
brasileiros. O lançamento da co-
memoração foi realizado no dia 
18 de outubro, na Embrapa Uva e 
Vinho, em Bento Gonçalves.

A criação da data partiu de 
iniciativa do vereador de Bento 
Gonçalves, Edson Biasi, que vis-
lumbrou no produto uma bandei-
ra em defesa da vitivinicultura da 
economia da região. Outros oito 
municípios da Serra, principal 
polo produtor de uva no Estado, 
já foram procurados por Biasi e 
estão no caminho de implemen-
tar o dia do suco. O vereador tam-
bém está articulando a promoção 
nas esferas estadual e federal.

Acontece no sábado, dia 16 
de novembro, o 21º Festival do 
Chopp em Monte Belo do Sul, 
na Sociedade Cruzeiro, em Santo 
Isidoro, a partir das 21h. A ani-
mação fica por conta da Banda 
Animação da Serra.  Os ingressos 
custam R$ 190,00 ao casal. Cada 
ingresso dá direito a caneca. Mais 
informações:  (54) 9.9979-4223 - 
Joarez.

No sábado, 30 de novembro, 
acontece o Desafio Raiz Vale dos 
Vinhedos, em Monte Belo do 
Sul. É um evento de Trail Run-
ning  (corrida em trilhas) em três 
distâncias: 6 Km, 13 Km, 21 Km. 
O evento também contará com 
um percurso de caminhada de 
aproximadamente 6 km para ini-
ciantes e percursos kids conforme 
a faixa etária. Inscrições abertas 
no site https://www.youmovin.
com.br/organizador/raiz_trail.

Além de registrado no calen-
dário dos municípios participan-
tes, o Dia Regional do Suco de 
Uva também servirá para a reali-
zação de ações de promoção da 
bebida, informando sobre os be-
nefícios à saúde, promovendo o 
turismo, fortalecendo a economia 
e resultando no aprimoramento 
da cadeia produtiva da uva. “A 
ideia é evoluir para o dia estadual 
e depois nacional”, revela o che-
fe-geral da Embrapa Uva e Vinho, 

José Fernando da Silva Protas. Ele 
destaca o crescente protagonismo 
do suco de uva na cadeia vitiviní-
cola. “O suco de uva é um produ-
to que concorre com o vinho tra-
dicional, que era comercializado 
em garrafão e hoje é vendido em 
garrafas de 750 mil”, situa. Segun-
do o pesquisador, “houve uma 
mudança em função do surgi-
mento de produtos substitutos e a 
cadeia produtiva se reestruturou”. 
Em 2004, apenas 25% de toda uva 

processada no Rio Grande do Sul 
era vendida na forma de suco e 
75% chegava ao mercado como 
vinho. Estes números mudaram: 
atualmente, 52% da uva proces-
sada é destinada à produção de 
suco. A safra 2019 rendeu uma 
produção de 51 milhões de litros 
de suco de uva no Rio Grande do 
Sul, segundo dados do Sistema de 
Cadastro Vinícola da Secretaria 
Estadual da Agricultura, Pecuá-
ria e Desenvolvimento Rural. A 
maior parte desse volume (48 mi-
lhões) é de fabricação de suco de 
uva integral tinto. Já os orgânicos 
representam 628 mil litros desse 
universo.

Segundo a Embrapa, em 2018 
foram comercializados 140,5 
milhões de litros de suco de uva 
integral produzidos no Estado. A 
versão integral ou natural é aque-
la cuja composição é de 100% 
de fruta, sem adição de água ou 
açúcar. Ao considerar também o 
suco concentrado convertido para 
suco simples, o volume total, em 
2018, foi de 258,33 milhões de 
litros, segundo a pesquisadora da 
entidade, Loiva Ribeiro de Mello.

Foto: Divulgação

Festival do 
Chopp em 
Santo Isidoro

Desafio Raiz:
Inscrições abertas
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O icônico Keep Cooler reedita seu sabor Piña Colada, 
sucesso nos anos 80, reforçando seu conceito vintage

O recém lançado Espumante Garibaldi Ice 
foi especialmente desenvolvimento para adicionar 
umas pedrinhas de gelo no copo antes de servir e 
apreciar a bebida. Diferentemente dos espuman-
tes convencionais, o Ice é uma bebida de acidez 
mais elevada, de perfil aromático intenso e maior 
concentração de açúcar. O Espumante Garibaldi 
Ice é elaborado utilizando um maior percentu-
al de uva Prosecco, porém com uma mescla de 
vinho Moscato. Essa fórmula permite combinar 
o frescor do Prosecco à intensidade aromática e 
doçura do Moscato.

O resultado é uma proposta diferente para 
beber espumante: basta abrir a garrafa, adicionar 
algumas pedrinhas de gelo no copo e o produto 
está pronto para beber. A opção é ideal, também, 
para compor drinks refrescantes, nas mais ousa-
das combinações que a criatividade sugerir. 

O Espumante Garibaldi Ice está disponível 
em garrafas de 750 ml e chega ao mercado com 
preço médio de R$ 33,00.

O gostinho de abacaxi com coco, inspirado no famoso coquetel de 
Porto Rico, Piña Colada (leite de coco, suco de abacaxi e rum), embalou 
os fãs de Keep Cooler em seus primeiros anos de sucesso. O “novo” sabor 
reforça o conceito vintage que permeia a marca desde que completou 30 
anos de vida no mercado e voltou a ser envasado na garrafinha original, o 
que agradou em cheio a seus apreciadores. Piña Colada soma-se aos sabo-
res Pêssego, Morango, Uva, Citrus e Açaí com Hibisco da linha Keep Co-
oler. Com todo esse apelo, o produto chama atenção nas gôndolas como 
uma bebida diferenciada, assim como nos pontos de dose pelo país.

Keep Cooler é uma bebida elaborada a base de vinho, levemente 
doce, com aromas naturais de frutas, levemente gaseificada e 5,2% de teor 
alcoólico.

A importância econômica do 
Vale dos Vinhedos para a econo-
mia da região é indiscutível. Nas 
últimas décadas, a divulgação na-
cional de seus atrativos trouxe um 
considerável número de turistas, 
ampliando a estrutura comercial 
e hoteleira da região. Além disso, 
elevou a Serra Gaúcha para o pa-
tamar dos destinos turísticos mais 
desejados pelos viajantes.

Essa nova condição do Vale 
dos Vinhedos acena para a neces-
sidade de o Poder Público adotar 
medidas para o controle da ocu-
pação territorial da área e, princi-
palmente, o resguardo da vocação 
vitivinícola. Nesse aspecto, ob-
serva-se que várias propriedades, 
antes voltadas ao plantio de videi-
ras, agora assentam condomínios 
residenciais, hotéis, restaurantes e 
afins, com notável impacto paisa-
gístico, viário e de vizinhança.

Soma-se a isso o fato de que 
o Vale dos Vinhedos faz divisa 
territorial com outros municípios. 
Pelo que se observa, não há con-
sonância entre os propósitos de 
cada um. 

Surge a necessidade de ela-
boração de um Plano Diretor re-
gional, que contemple a vocação 
vitivinícola e restrinja os locais 
onde poderão desenvolver-se em-
preendimentos voltados ao turis-
mo, delimitando e protegendo as 
áreas ocupadas com a plantação 
de videiras.

Além disso, os municípios 
deverão integrar esforços para 
estabelecer um zoneamento am-
biental, visando a sustentabilidade 
do local. Também faz-se necessá-
ria a criação de um planejamento 
socioeconômico que possibilite a 
manutenção e a viabilidade das 
propriedades existentes, já fra-
gilizadas no embate econômico 
decorrente do atual crescimento 
desordenado.

Resta evidente que o impac-
to dos empreendimentos já exis-

Viviane Weirich
Advogada
OAB/RS 117.008

O RESGUARDO
DA VOCAÇÃO
VITIVINÍCOLA
DO VALE DOS
VINHEDOS

tentes consolida a especulação 
imobiliária, diminui significati-
vamente a área de videiras plan-
tadas ou, ainda, a expectativa de 
ampliação do plantio, colocando 
em risco a própria manuten-
ção da DENOMINAÇÃO DE 
ORIGEM (DO), cuja conquista 
foi tão celebrada pelo setor viti-
vinícola.

No mesmo sentido, o im-
pacto populacional decorrente 
da migração inversa, da cidade 
para o campo, sem a devida per-
cepção pelo poder público mu-
nicipal, revela a fragilidade e a 
inoperância do planejamento do 
propósito do Vale dos Vinhedos 
para as próximas décadas. Há o 
risco da perda de identidade e 
de inviabilização da malha viária, 
nos períodos de safra e de gran-
de movimentação de turistas, si-
tuação essa que já acontece em 
localidades que são geradoras de 
grandes atrativos turísticos.

Essas medidas de planeja-
mento e sustentabilidade deve-
rão integrar a agenda dos futuros 
candidatos ao cargo de prefeito 
e vereador, cuja eleição avizi-
nha-se para o próximo ano, bem 
como, o debate deverá alcançar 
a participação do maior número 
de munícipes, em especial aque-
les que residem no Vale dos 
Vinhedos que, com suas mãos 
calejadas pelo árduo trabalho, 
constroem e mantém o que a 
iniciativa privada “vende” como 
atrativo turístico, do qual não 
recebem nenhuma vantagem 
ou são beneficiários de políticas 
públicas que reconheçam a sua 
importância no contexto.

Por fim, cabe a nós, en-
quanto eleitores, reconhecer os 
candidatos que estão dispostos 
a “pensar” o Vale dos Vinhedos 
como importante matriz econô-
mica e de inclusão social para as 
próximas décadas, elegendo-os e 
cobrando resultados.

Keep Cooler volta ao 
Piña Colada, sabor que 
o consagrou nos anos 80
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Foto: Divulgação

ESPuManTE CoM GElo

novidade da Vinícola Garibaldi 
permite combinação ousada

Foto: Augusto Tomasi

Espumante Garibaldi ICE

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) ce-
lebrou na noite de sexta-feira, 25, o Dia do Enólo-
go e os 43 anos da entidade, comemorados em 22 
de outubro. Na ocasião, anunciou Leandro Bianchi 
Santini como o Enólogo do Ano 2019. O jantar re-
alizado no Centro Empresarial de Bento Gonçalves 
reuniu mais de 150 enólogos.

Santini é enólogo-chefe da Casa Perini. Forma-
do no Curso Superior de Viticultura e Enologia em 
2005, é presidente do Conselho Técnico da Asso-
ciação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, 
Espumantes, Sucos e Derivados (Afavin), que gere a 
Indicação Geográfica de Espumantes Moscatéis em 
Farroupilha (RS). Ligado ao cultivo da uva e do vi-
nho desde pequeno, logo buscou qualificação. Seus 
colegas de profissão o definem como um profissio-
nal comprometido com seu trabalho diário e com 
o setor. Colaborativo, defende o trabalho coletivo.

leandro Santini é o Enólogo do ano
Foto: Jeferson Soldi

Leandro Bianchi Santini e o presidente da 
ABE, Daniel Salvador
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Município celebra segunda edição
do “Vieni Vivere la Vita Festival”

Evento acontece na Praça Padre José Ferlin

Foto: Felipe Cortes / Cultura Serra

l Artesanatos Benatti
l Café Faccin
l Casa João Moro Vinhos
l Casa Lovisa Vinhos
l Casa Marques Pereira
l Casa Olga
l Dom Riccardo Vinhos Finos
l Faccin Vinhos

DIA 15 DE NOVEmbRO (SExTA-fEIRA)
11h30  Show Joce Sampaio
13h30 Apresentação Coral Municipal Musicando Melodias, 
 Coral Infanto Juvenil Alegria de Cantar e Grupo Acordes
15h30 Espetáculo Cênico-Musical “Terra Nostra”
17h30 Show Beto Valduga Quinteto
19h30 Show Johnny Grace – Cover Elvis Presley
21h30 Show Acústicos Band

DIA 16 DE NOVEmbRO (SábADO)
11h30 Apresentação Grupo Vicentino
12h30 Show Banda JESSE47
14h30 Show Acoustic Rock Maicon & Pontel
16h30 Apresentação Grupo de Danças Ballo D’Italia e Dança 
 Infantil Picolli Balerini
17h30 Show Ragazzi Dei Monti
19h30 Show Tenor Dirceu Pastori
21h30 Show Credenciados - Creedence Cover

Uma nostálgica e genuína 
forma de resgatar costumes inte-
rioranos, cultivados ao longo de 
gerações centenárias, está de vol-
ta a Monte Belo do Sul. O ‘Vieni 
Vivere la Vita Festival’ chega à se-
gunda edição em 2019, celebran-
do a continuidade de um trabalho 
que ganha cada vez mais destaque 
no cenário turístico regional: o tu-
rismo de experiência. Nesse ano, 
o festival terá um dia a mais em 
relação à última edição: entre 15 
e 16 de novembro, o município 
protagoniza um dos mais autênti-
cos e charmosos eventos da Serra 
Gaúcha, que enaltece as produ-
ções montebelesenses, expostas 
bem no coração da localidade, na 
Praça Padre José Ferlin.

Durante os dois dias, os vi-
sitantes poderão vivenciar o quê 
de mais singelo é confeccionado 
e elaborado no pequeno municí-
pio de pouco mais de 2,6 mil ha-
bitantes. Artesanato, agroindústria 
familiar, vinhos, espumantes, gas-
tronomia típica e atrações artísti-
cas locais e regionais permeiam a 
programação que se estende du-
rante o dia inteiro, das 10h às 22h. 
Tudo isso em um ambiente que 
remete às pequenas e singulares 
localidades europeias por meio 
da decoração típica, com adere-
ços que conferem um requinte di-

l Famiglia Tasca Sucos e Museu
l Il Divino Caffé e Eventos
l JRA Sabores
l Patroa
l Produtos Coloniais Gabriel
l Restaurante Bella Serra
l Ristorante Nonna Metilde
l Rota 444 Petiscaria

Evento será realizado nos dias 15 e 16 de novembro e contará com atrações artísticas, vinícolas e gastronômicas

EmPREENDImENTOS CONfIRmADOS
l Senzafine
l Somacal Vinhos Únicos /   
   Splendore Licores Finos
l Tanoaria Mesacaza
l Vallebello
l Vinhos Casa Fantin
l Vinhos Faé
l Vinícola De Mari

PROgRAmAÇÃO CULTURAL

ferenciado, mesas espalhadas pela 
praça e bancas personalizadas co-
mercializando os produtos locais.

Sucesso de público em 2018, 
o Vieni retorna com um legado 
turístico ainda mais evidente – 
em um contexto que vai além do 
evento em si. Lançada oficialmen-
te no ano passado, a campanha 
homônima ao festival se consoli-
da com o projeto de sinalização 
turística visto na prática, contem-
plando mais de 100 placas infor-
mativas instaladas na região, e um 
programa de fomento aos empre-
endedores locais com inúmeras 
ações de capacitação e incentivo, 
além do fortalecimento promo-
cional da cidade como destino em 
mídias digitais.

Idealizado pela Secretaria 
de Cultura e Turismo de Mon-
te Belo do Sul, o evento contará 
com mais de 20 empreendimen-
tos montebelenses e diversas 
atrações culturais – concentradas 
na praça matriz da cidade. Além 
disso, o festival terá um espaço 
kids, com brinquedos infláveis, 
e compartilhará do conceito pet 
friendly, já que o espaço será ao ar 
livre. O evento é gratuito e aberto 
à comunidade. Mais informações 
podem ser obtidas pela fanpage 
ou perfil de Instragram do projeto 
‘Visite Monte Belo’.
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Produtores de uva devem fazer 
o Recadastro Vitícola 2019

Os viticultores de todo o es-
tado do Rio Grande do Sul de-
verão fazer o Recadastro Vitícola 
declarando a safra 2018/2019 até 
o dia 20 de dezembro, utilizando 
o sistema on line, disponibilizado 
em http://cadastro.cnpuv.embra-
pa.br.

“O preenchimento dos dados 
do Cadastro Vitícola é obrigatório 
para todos os produtores de uva 

do estado”, reforça Loiva Maria 
Ribeiro de Mello, pesquisadora 
da Embrapa Uva e Vinho e co-
ordenadora técnica do Cadastro 
Vitícola do Rio Grande do Sul. 
Ela orienta que para realizar o 
recadastro o produtor precisa do 
CPF válido do proprietário e do 
responsável pela declaração, bem 
como da inscrição estadual de 
todos os vendedores de uva da 

propriedade e das quantidades 
de uvas colhidas. Para facilitar a 
declaração e evitar incorreções, 
é importante acessar o Manual 
para preenchimento do recadas-
tramento do viticultor em http://
cadastro.cnpuv.embrapa.br. As 
dúvidas podem ser esclarecidas 
pelo e-mail: cnpuv.cadastroviti-
cola@embrapa.br e pelo telefone 
(54) 3455.8076 ou 3455-8000.

Preenchimento dos dados do Cadastro Vitícola é obrigatório para todos produtores de uva

Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul, através da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o SENAR - Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural, convida para a capacitação sobre 
Nota Fiscal Eletrônica. O curso é gratuito e as inscrições podem ser 
realizadas até o dia 5 de novembro.

Curso de capacitação para 
a nota Fiscal Eletrônica

CURSO:
NOTA fISCAL ELETRÔNICA

13 e 14 de novembro
Auditório da Unidade básica de Saúde
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João becker
Engenheiro Agrônomo
Chefe Escritório Emater
Monte Belo do Sul

Foto: Divulgação

l Mestre Reiki
l Mestre Takion
l Energia Ashteer
l Energia Orgone
l Energia Orion
l Radiestesia
l Alquimia da
  Consciência
l Coaching 
  Sistêmico
l Constelação
  Sistêmica

Rua Júlio de Castilhos, 651
Farroupilha - Centro - Sala 507

TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS

Tecnologia de aplicação na 
viticultura é o que importa

No atual ano agrícola 
2019/2020, já foram verificadas 
várias situações adversas a viti-
cultura. Quando nos referimos 
a agricultura, em geral, podemos 
dizer que é uma atividade gerado-
ra de renda, conduzida em con-
dições de céu aberto. Essa condi-
ção, exposição ao tempo (chuva, 
frio, calor, ventos fortes, granizo, 
geada, temporais, umidade relati-
va do ar e oscilações e variações 
constantes destes fatores), leva a 
grandes interferências no com-
portamento da fisiologia  dos ve-
getais, bem como incidência de 
pragas e doenças.

Neste ano o inverno demo-
rou a chegar, com temperaturas 
elevadas nos meses de maio e 
junho, porém após esse período, 
houve condições de horas frio 
acumulado suficiente para as culti-
vares de uva na serra gaúcha.  Du-
rante todo o inverno, a agora na 
primavera, está ocorrendo uma 
grande variação de temperaturas 
o que influencia negativamente na 
brotação de algumas cultivares de 
uvas (brotação desuniforme).

Neste período de outubro 
a dezembro intensificam-se os 
tratamentos fitossanitários. É im-

portante lembrar que os maiores 
custos de produção na viticultura 
são os produtos fitossanitários, os 
quais são aplicados com equipa-
mentos turboatomizadores.

Para obter um bom resultado 
no manejo das doenças da videira 
não basta um bom produto. É ne-
cessários o conhecimento e o uso 
de um conjunto de práticas, sem 
as quais, os resultados podem não 
ser efetivos ou até desastrosos.

Para uma boa aplicação o 
produto tem que atingir o alvo 
desejado, sem contaminar o meio 
ambiente e o aplicador. Para isso 
deve-se levar em consideração:

1. Conhecer o alvo a ser atin-
gido, a doença, praga ou planta 
daninha a ser controlada;

2. Conhecer o produto a ser 
aplicado e sua forma de ação. 
Saber se o produto é de contato, 
sistêmico acropetal, sistêmico ba-
sipetal ou translaminar e sua for-
mulação.

3. A variedade de uva a ser 
manejada (as variedades respon-
dem de forma variada aos pro-
dutos aplicados). Por exemplo: a 
variedade Bordô e suas derivadas 
são suscetíveis a fungicidas ditio-
carbamatos. A fitotoxicidade des-
tes produtos deve-se a  sensibilida-
de da planta a Enxofre.

4. Turboatomizador em con-
dições adequadas, isto significa, 
uma boa limpeza e revisão do 
equipamento. Para isso tem que 
estar em boas condições de uso 
e funcionando perfeitamente: o 
tratômetro (relógio do trator que 
marca a aceleração em rpm); o 
manômento que marca a pressão 
de trabalho; os filtros e telas lim-

pos e sem avarias; as pontas (bi-
cos) adequados e em bom estado 
e limpos, com mesma vazão e uso 
dentro das especificações do fa-
bricante; mangueiras e bicos sem 
vazamentos, entre outros.

5. Fazer uma boa regulagem 
do equipamento de pulverização.

6. Verificar as condições de 
tempo - umidade relativa do ar, 
temperatura, velocidade do vento, 
sol, molhamento das folhas.

7. Utilizar o volume de água 
suficiente e pressão adequada 
para gerar gotas médias a finas 
que possam fazer uma boa cober-
tura de pulverização no alvo de-
sejado. Neste item é importante 
frisar que: a  água em excesso gera 
escorrimento da calda tendo pou-
ca eficiência; b. pressão elevada 

gera gotas muito finas que se per-
dem por evaporação diminuindo 
a eficiência dos produtos. Numa 
boa pulverização as gotas não de-
vem ultrapassar muito o dossel de 
folhas da videira;

8. Recomenda-se utilizar 
sempre um bom espalhante ade-
sivo para aumentar a área de con-
tato da gota com a folha;

9. Evitar o excesso de mistu-
ras de produtos no tanque. Sem-
pre que fizer mistura de tanque 
saiba porque fazer e o resultado 
que isso vai gerar.

Enfim, tecnologia de aplica-
ção é uma ciência que exige bas-
tante conhecimento por parte do 
aplicador.

Sugiro que todos os produto-
res e aplicadores de produtos que 

já realizaram cursos nessa área 
- que são muitos - retomem suas 
apostilas e anotações e coloquem 
em prática o aprendizado.

Dúvidas, sempre surgirão, e 
em tecnologia de aplicação sem-
pre tem novidades e novas tecno-
logias. O importante é usar de for-
ma adequada, os equipamentos 
em boas condições de trabalho e 
bem regulado. 

Ao aplicar produtos agrotó-
xicos, deve-se sempre utilizar o 
EPI, fazer a tríplice lavagem das 
embalagens, furá-las e guardar em 
local seco e seguro para posterior 
devolução das mesmas.

Para maiores esclarecimentos 
procure a EMATER do seu mu-
nicípio ou seu responsável técni-
co.

Foto: Divulgação

No período de outubro a dezembro intensificam-se os tratamentos fitossanitários
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Fotos: Divulgação

15 empresas, de 11 cidades, foram agraciadas com o troféu

TROFÉU EMPREENDEDOR JOVEM 2019

FINALMENTE
CHEGOU AO

MERCADO UMA
TAÇA QUE

NÃO QUEBRA.

A Oxford traz a alta tecnologia 

para o mundo dos cristais.

Produtos com maior segurança 

e praticidade para seu dia a dia. 

Maior resistência de borda, maior 

resistência em quedas, maior 

resistência a choques térmicos, 

polimento sem riscos 

e transparência.

FC REPRESENTAÇÕES
ATENDE TODA SERRA GAÚCHA

54 99164.2151
oxfordaluminacrystal.com.br

Quinze empresas da Indús-
tria, Comércio e Serviços de 11 
cidades da Serra Gaúcha foram 
reconhecidas com o Troféu Em-
preendedor Jovem 2019. Orga-
nizado pelo Sindilojas Jovem de 
Bento Gonçalves e com o apoio 
do Sindilojas, o encontro reuniu 
mais de 200 pessoas no Centro 
Empresarial de Bento Gonçalves 
numa noite de reconhecimento à 
trajetória dessas marcas e seus lí-
deres. O evento, realizado dia 24 
de outubro, contou com o prestí-
gio de diversos prefeitos e lideran-
ças regionais.

De Bento Gonçalves, foram 

EmPRESAS DE bENTO gONÇALVES
Destaque Comércio - Villa Giardino Italínea
Destaque Serviços - Padel Pro
Destaque Indústria - Malhas G’Dom
Destaque Jovem Empreendedor - Dalca Brasil
Destaque Projeto Social - ONG Patas e Focinhos
Destaque Comércio Mais Antigo - A. Da Campo Calçados e Cia

EmPRESAS DOS mUNICÍPIOS qUE INTEgRAm
A bASE TERRITORIAL DO SINDILOJAS
Boa Vista do Sul - Alvimar Comércio de Alimentos
Carlos Barbosa - Agroindústria Alimentícia Ferrari
Coronel Pilar - Voltys Climatização
Garibaldi - Jardim Gastronômico
Monte Belo do Sul - Vinhos Faé
Pinto Bandeira - Frutas Rubbo
Santa Tereza - Cachaçaria Velho Alambique
São Pedro da Serra - Serralheria São Pedro
São Valentim do Sul - Metalúrgica Bortolotto

Vinhos Faé e Frutas Rubbo recebem
homenagem do Sindilojas Jovem

destaque a Villa Giardino Italí-
nea, Padel Pro, Malhas G’Dom, 
Dalca Brasil, ONG Patas e Foci-
nhos e A. Da Campo Calçados e 
Cia. As outras nove homenagens 
foram para Alvimar Comércio de 
Alimentos de Boa Vista do Sul, 
Agroindústria Alimentícia Ferrari 
de Carlos Barbosa, Voltys Clima-
tização de Coronel Pilar, Jardim 
Gastronômico de Garibaldi, Vi-
nhos Faé de Monte Belo do Sul, 
Frutas Rubbo de Pinto Bandeira, 
Cachaçaria Velho Alambique de 
Santa Tereza, Serralheria São 
Pedro de São Pedro da Serra e 
Metalúrgica Bortolotto de São 

Valentim do Sul. A indicação é 
feita pelos membros da diretoria 
do Sindilojas Jovem com base na 
atuação de cada empresa e em-
presário.

Com a distinção, o Sindilojas 
Jovem não apenas destaca, mas 
também valoriza o empreende-
dorismo na região. Empresários 
que investem em novos negócios 
e projetos, elevando o nome de 
sua cidade e ajudando a fortalecer 
o Comércio, os Serviços e a In-
dústria foram reconhecidos com 
o Troféu Empreendedor Jovem, 
que contempla, ainda, responsa-
bilidade social e cultural.

Vinhos Faé, de Monte Belo do 
Sul, recebeu a distinção

Frutas Rubbo, de Pinto 
Bandeira, recebeu o troféu

TROFÉU
EMPREENDEDOR

JOVEM 2019


