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Até o momento, 2,5 
km foram abertos para 
receber a cobertura 
asfáltica e mais 1,7 
km estão sendo 
preparados.
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Pêssego  
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a ser 
realizada 
em 2020
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Abertas as inscrições para serviços 
de horas máquinas terceirizidas
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Rosário de Pompeia

FINADOS Foto: Almir Dupont

Inscrições estarão abertas a partir do mês de novembro
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Finados, dia favorável para 
repensar a vida!

No dia de Finados, confor-
tem-nos estas palavras do papa 
Francisco: “No cemitério há três 
di-mensões da vida: a memória 
que vemos à frente, a esperança 
que celebramos na fé e as luzes 
para nos guiar no caminho, que 
são as bem-aventuranças”.

Para nós, cristãos, a certeza 
da vida eterna se fundamenta no 
Cristo, naquele que abriu as por-
tas do Paraíso, garantindo a todo 
o gênero humano a certeza da vi-
tória sobre a morte.

Finados não é um dia para ex-
plicar a morte, mas bem mais um 
dia para refletirmos sobre a vida: 
a minha vida e a sua vida, a vida 
das nossas famílias e das comuni-
dades!

As vidas de muitas pessoas 
são pausadas hoje, infelizmente, 
por comportamentos nada altruís-
tas e evangélicos.

O dia de finados é favorável a 
uma reflexão sobre uma realidade 
que atinge a todos nós: a morte. 
Se se pode afirmar que existe algo 
de bom nela, é justamente que 
ela nos iguala. Sua dor é igual pra 
todos. A saudade torna-se compa-
nheira constante. E ninguém, por 
mais poderoso, prepotente, arro-
gante e individualista que seja está 
imune a ela.

Todos teremos de experi-
mentá-la um dia: seja através das 
perdas das pessoas amadas ou 
através da nossa própria morte.

Não adianta fugir, não aceitar 
e até mesmo blasfemar contra o 

céu e a terra, contra tudo e contra 
todos: também a nossa hora de 
partir chegará. E ela poderá che-
gar de modo inesperado, como 
um ladrão.

Não nos esqueçamos de que 
vigiar é viver o momento presente 
como momento último e único.

A vida é uma peça de teatro 
que não permite ensaios. Por isso, 
cante, ria, dance, chore e viva in-
tensamente cada momento de sua 
vida, antes que a cortina se feche e 
a peça termine sem aplausos.

Uma grande lição que levare-
mos vida afora no dia de finados 
é a certeza da nossa transitorieda-
de e de tudo o que nos rodeia no 
mundo em que vivemos.  Não te-
mos aqui a nossa pátria definitiva, 
mas buscamos a pátria futura.

Todos nossos entes queridos 
falecidos não estão mortos. Estão 
vivos, com uma outra vida, junto 
de Deus, que não se acabará. Na 
eternidade não existe tempo, nem 
espaço. A eternidade é uma nova 
maneira de ser, em plenitude. Lá 
viveremos outras dimensões, difí-
ceis de imaginar neste mundo. Lá 
não há passado ou futuro. Deus 
é. E nossos falecidos também são 
com Deus. Um dia, nós também 
estaremos com eles e com todos 
os que amamos e nos amaram. 
Todos iluminados. Cada um de 
nós e a humanidade inteira, por 
Cristo, nos encontraremos em 
Deus.

Nossos entes queridos saem 
de nossas mãos para serem aco-
lhidos pelas mãos misericordiosas 
do Pai.

A segunda etapa da campa-
nha de vacinação contra a febre 
aftosa no Rio Grande do Sul terá 
início em 1o de novembro, indo 
até o dia 30 do mesmo mês. Nes-
ta fase, segundo o Ministério da 
Agricultura, devem ser imuniza-
dos bovinos e bubalinos na faixa 
etária de zero a 24 meses, o que 
contabiliza cerca de 4,3 milhões 
de animais em 240 mil proprie-
dades.

A primeira etapa, em maio, 
envolveu 288 mil propriedades 
rurais com 12,6 milhões de bovi-
nos e búfalos. Foram imunizados 
12,5 milhões de animais, corres-
pondendo a 99% do rebanho, em 
279.879 estabelecimentos, que 
representam 96,89% das proprie-
dades no estado.

Este ano, a vacina teve altera-
ções na formulação, com redução 
na dosagem de aplicação, de 5 
para 2 ml, a vacina passou a ser 

A Secretaria Municipal de 
Agricultura de Pinto Bandeira 
está com inscrições abertas, a par-
tir do mês de novembro, para a 
realização de serviços de horas 
máquinas terceirizadas para 2020 
nas propriedades rurais do muni-
cípio.

Os agricultores interessados 
devem comparecer na Prefeitura, 
e ficar atendo as seguintes obser-
vações:

l O Município subsidiará 
60% do valor da hora, sendo no 
máximo 20 horas por grupo fami-
liar;

l Para o direito as horas má-
quinas é preciso ter talão de pro-
dutor rural e não estar em dívida 
com o Município na data da reali-
zação do serviço;

l As horas máquinas são 
exclusivamente para os serviços 
descritos na Lei Municipal nº 
215/2017;

l No momento da inscrição é 
preciso descrever o serviço a ser 
realizado e qual será a sua finali-
dade.

FIQUE DE OLHO

Inicia em novembro, segunda etapa 
de vacinação contra a febre aftosa

bivalente, permanecendo a prote-
ção contra os vírus tipo A e O, e 
as apresentações comercializadas 
agora serão de 15 e 50 doses. A 
composição do produto também 
foi modificada com o intuito de 
diminuir os nódulos.

As vacinas podem ser adqui-
ridas em uma das 600 casas agro-
pecuárias credenciadas na Secre-

taria para a comercialização deste 
produto. A instrução é que após 
imunizar seu rebanho, o produtor 
terá até 6 de dezembro para com-
provar a vacinação junto à Ins-
petoria de Defesa Agropecuária 
local, apresentando a classificação 
do rebanho, por sexo e idade, e 
a nota fiscal de compra das doses 
aplicadas.

Foto: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Departamento de Controladoria
na Cooperativa Vinícola Aurora

Gilmar Ferreira, Valmor Sonaglio, Kelly Larentis, Rui Ficagna, Janice Rosiak e Clauton Bueno

Foto: Marlove Perin
O Departamento de Contro-

ladoria é um órgão vital em uma 
empresa, pois é ele que vai admi-
nistrar o desempenho, projeções 
e orientar todas as tarefas que en-
volvem a aplicação de recursos. 
Na Cooperativa Vinícola Aurora 
o Departamento de Controlado-
ria é formado por uma equipe de 
seis pessoas: Rui Ficagna, Geren-
te de Controladoria & Financeiro, 
Valmor Sonaglio, Gilmar Ferrei-
ra, Kelly Larentis, Clauton Bueno 
dos Santos e Janice Galski Rosiak.

Na Aurora, o Departamento 
de Controladoria engloba o setor 
contábil, o setor de custos, o se-
tor fiscal e o setor orçamentário e 
de indicadores gerenciais. Assim, 
esse departamento é responsável 
pelo registro contábil de todas 
as operações da empresa, tais 
como, contabilização  da folha 
de pagamento e encargos sociais, 
depreciações, custos e despesas, 
vendas, compras, crédito e débi-
to de tributos, cálculo do custo 
dos produtos, elaboração de re-
latórios, elaboração das demons-
trações contábeis,  conduzir o 
processo orçamentário, orientar 
e assessorar demais setores quan-
tos aos seus custos e despesas, 
tudo com o fim de aferir o de-
sempenho econômico/financeiro 
da empresa. Todas as atividades 
desenvolvidas pela cooperativa 
visam garantir o desenvolvimen-
to de seus associados, pensando 
também nos seus colaboradores 
e comunidade em geral. Assim, 
suas operações são registradas 
de acordo com normas contábeis 
aprovadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade - CFC e peculia-
ridades de uma Cooperativa. Por 

outro lado, todas as empresas são 
criadas com o objetivo de lucro e 
serão os relatórios econômicos/
financeiros, em conjunto com ou-
tros relatórios, que dirão se a em-
presa está atingindo seus objetivos 
ou não.

De acordo com o Gerente 
de Controladoria & Financeiro, 
Rui Ficagna, “os profissionais 
desta área devem adotar e se po-
sicionar de forma estratégica, su-
gerindo, orientando, avaliando, 
assessorando aos demais setores 
e executivos. Seus conhecimentos 
contribuem enormemente para a 

tomada de decisões”, afirma.
Na visão do Gerente, hoje 

uma das dificuldades das empre-
sas é a questão tributária, tanto 
pelo alto valor que deve ser re-
colhido aos Governos, tanto pela 
complexidade, que dá margem a 
interpretações dúbias.

Processo Orçamentário, 
Fluxo de Caixa, Análises 
de Viabilidade

Os orçamentos e projeções 
são partes importante para uma 
empresa, conduzidas pela Contro-
ladoria. Anualmente, os gestores 

são convocados para o processo 
orçamentário, fornecendo dados 
para uma previsão do resultado 
futuro do negócio. Posteriormen-
te, mensalmente, essa projeção é 
confrontada com o efetivamente 
realizado, observando-se se a em-
presa está seguindo o planejado 
ou se é necessário uma correção 
de rumos.

Através desses dados projeta-
dos, serão projetados também os 
fluxos de caixa futuros. A finalida-
de principal desse orçamento de 
caixa é conservar o dinheiro da 
empresa por meio de uma análise 

cuidadosa das entradas e saídas de 
recursos, antevendo-se eventuais 
dificuldades.

 
Decisões empresariais
mais seguras

 A gestão do negócio e o pro-
cesso de tomada de decisão pelos 
proprietários do negócio melhora 
através de uma contabilidade bem 
estruturada. Os empresários, exe-
cutivos ou gerentes podem usar 
informações econômico/financei-
ras como uma ferramenta impor-
tante na hora de tomar decisões.

O Departamento de Con-
troladoria pode fornecer dados 
quantitativos/qualitativos para vá-
rios tipos de decisões. Assim, os 
gestores podem tomar decisões 
de forma muito mais segura, mi-
nimizando os riscos.

Aumento dos Retornos 
Financeiros, Perenidade 
da Empresa

Os gestores também podem 
usar as informações desse departa-
mento para aumentar os retornos 
financeiros de uma empresa. Os 
responsáveis pela gestão podem 
preparar previsões relacionadas 
com a procura dos consumido-
res, as vendas em potencial ou os 
efeitos das alterações dos preços. 
Além disso, essas informações 
servirão para que se produzam 
bens ou serviços suficientes para 
suprir a demanda do consumi-
dor com preços competitivos no 
mercado. Dessa forma, é possível 
competir com outras empresas 
do setor sem prejudicar a saúde 
financeira do negócio e garantir o 
crescimento e perenidade da em-
presa, explica Rui Ficagna.
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Resultados da eleição do 
Conselho Tutelar em Monte 
Belo do Sul, Pinto Bandeira 
e Santa Tereza

ARROZ NEGRO
Fotos: Divulgação

Receita 
elaborada pelo
docente do 
Senac,
Bryan Chaplin 
da Fontoura

À SERRA E MAR

Para o confit:
10 und de mini cebola(tipo para 
conserva)
12 und tomate cereja
250ml azeite de oliva
3 ramos de tomilho
q.s. sal
q.s. pimenta preta moída

Para a finalização:
2 bulbos de alho poró

Para as proteínas:
500g camarão grande
500g barriga de porco
q.s. azeite de oliva
q.s. sal
q.s. pimenta preta moída

Para o molho:
70 ml sumo de bergamota
100ml azeite oliva
110ml óleo de girassol
q.s. sal
q.s. pimenta preta moída
q.s. raspas de casca de bergamota

Arroz - Cozinhar o arroz em cre-
ole (ferver 3,5l de água, salgar a 
água, colocar o arroz em “chuva” 
mexer durante o processo de coc-
ção algumas vezes, retirar ao den-
te e resfriar), reservar. Em uma 
frigideira aqueça o azeite, refogue 
o alho e a cebola, coloque o arroz, 
o vinho, deixe secar e reserve.

Confit - Corte os tomates e as ce-
bolas em metades, em uma forma 
coloque sal e pimenta, ponha as 
cebolas e os tomates virados para 
baixo, espalhe o tomilho, cubra 
com azeite, leve ao forno a 160º 
até ficarem macios, reserve.

Finalização - Corte o alho poró 
em finas fatias, frite em óleo por 
imersão a 160º, reserve.

Molho - Junte todos os ingre-
dientes, emulsione até ficar ho-
mogêneo, reserve.  

Proteínas - Corte a barriga de 
porco em fatias de 6mm, em uma 
frigideira bem quente doure as 
fatias até crocantes, não devem fi-
car escuras. Reserve. Tempere os 
camarões com sal e pimenta, em 
uma frigideira aqueça azeite de 
oliva, frite os camarões cuidando 
para não passar do ponto, reserve.

Montagem
Em um prato faça uma linha com 
aproximadamente 130g de arroz, 
de um lado coloque os camarões, 
tomates e cebolas confitadas e a 
barriga de porco, repita o proces-
so do outro lado, finalize com o 
chips de alho poró em cima do 
arroz, regue o prato com um fio 
de molho.

INgreDIeNteS MODO De PrePArO

Para o arroz:
500g arroz negro
100ml vinho branco seco
1 dente de alho pequeno 
esmagado
25g cebola em petitbrunoise
15ml azeite 
q.s. sal
q.s. pimenta preta moída

No domingo, 6 de outubro, 
os brasileiros foram às urnas para 
escolher os representantes dos 
conselhos tutelares em todo o 
país. Trinta mil conselheiros fo-
ram eleitos para atuar em 5.956 
conselhos em funcionamento em 
todo o território nacional.

A participação na escolha dos 
novos conselheiros não é obriga-
tória e a votação ocorreu até às 
17h. Conforme previsto no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), podem se candidatar aos 
conselhos tutelares pessoas resi-
dentes no município, que tenham 
21 anos ou mais e que sejam de 
“reconhecida idoneidade moral”.

O ECA estabelece mais de 
uma dezena de atribuições aos 
conselhos tutelares, entre elas “re-
presentar contra a violação de di-
reitos” de crianças e adolescentes.

A lei também diz que o pro-
cesso para a escolha dos membros 
do Conselho Tutelar é “estabele-
cido em lei municipal e realizado 
sob a responsabilidade do Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e a fis-
calização do Ministério Público”.

Os eleitos no domingo, to-
marão posse em janeiro de 2020 
para um mandato de quatro anos.

Em Monte Belo do Sul foram 
948 votos válidos. Mônica Môni-

ca Cettolin, Silvane Goin, Mári-
cia Somenzi, Cristiane Marques 
de Almeida e Vera Vera Lúcia 
dos Passos foram eleitas. 

O Comdica de Monte Belo 
divulgou um comunicado infor-
mado que as candidatas Mônica 
Cettolin e Janete Meazzi Rasia 
são cunhadas, e não podem atu-
ar juntas, ao mesmo tempo, con-
forme a Lei 8069-1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente es-
tabelece em seu Art. 140: “Dos 
Impedimentos

Art. 140. São impedidos 
de servir no mesmo Conselho 
marido e mulher, ascendentes e 
descendentes, sogro e genro ou 
nora, irmãos, cunhados, durante 
o cunhadio, tio e sobrinho, pa-
drasto ou madrasta e enteado.” 
Por esse motivo, assume a can-
didata Márcia Somenzi, mais 
votada.

Em Pinto Bandeira foram 
405 votos no total e os eleitos fo-
ram: Rosimeri De Toni, Ivone 
Cosme, Fatima Pereira, Marli 
Ferrari e Mariangela Leopoldi-
na.

Em Santa Tereza foram 
626 votos válidos. Eleitos Letí-
cia Villa, Camila Campestrini 
Zaffari, Solange Ceriotti Zilio, 
Claudete Panizzi Ceriotti e Ca-
rine Adriane Schwinn.

Foto: Reprodução
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Manejo de vinhedos após o granizo
Foto: Divulgação

Por Henrique Pessoa dos 
Santos e Lucas garrido*

A primavera, pelo fato de ser 
uma estação de transição, carac-
teriza-se por grandes variações 
de temperatura, de frequência e 
intensidade de chuvas, de insola-
ção. Como consequência, nestas 
condições podem ocorrer facil-
mente eventos meteorológicos 
extremos, como a ocorrência de 
ventos fortes, de granizo e geadas 
tardias. No caso específico do 
granizo, cuja previsão  é impos-
sível de ser feita, os danos pode-
rão ser severos e prejudicarem a 
planta tanto na safra do ano cor-
rente quanto nas safras seguintes. 
Confira as orientações repassadas 
pelos pesquisadores Henrique 
Pessoa dos Santos e Lucas Gar-
rido, da Embrapa Uva e Vinho.

Dentro das ações de pre-
venção que podem ser adotadas, 
destacam-se as telas antigranizo e 
as coberturas com plástico tipo 
ráfia, os quais são mais resisten-
tes. Contudo, esses investimentos 
são viáveis somente em regiões 
muito propícias à ocorrência de 
granizo e com uvas que apresen-
tam maior valor agregado de co-
mércio (ex.: uva de mesa).

Quando a propriedade não 
dispõe de nenhum método de 
prevenção dos danos por grani-
zo, as recomendações de manejo 
de recuperação das videiras irão 
depender do grau de danos que o 
vinhedo sofreu. Portanto, é mui-
to importante o produtor inspe-
cionar a área e os danos às plan-
tas o mais rápido possível após 
um evento de granizo, pois o ní-
vel de dano pode ser obscurecido 
pelo crescimento subsequente. 
Portanto, produtores com seguro 
agrícola devem sempre contatar 
sua seguradora e providenciar a 
avaliação de danos o mais breve 
possível, para obter uma análise 
mais fidedigna possível. Salienta-
se que a avaliação também não 
pode ser tão antecipada (ex.: no 
dia do evento), pois a maioria dos 
sintomas de lesão por granizo se 
manifestam geralmente após 3 
dias do evento.

Dependendo do momento 
do evento, o granizo pode afetar 
a folhagem, as flores, os caules, os 
ramos e a uva de várias formas:

l As folhas podem ser ar-
rancadas, rasgadas e furadas, 
restringindo a funcionalidade das 
mesmas e abrindo portas para in-
cidência de doenças fúngicas;

l Brotos e troncos podem 
ser quebrados ou machucados na 
casca, favorecendo doenças;

l As flores podem ser derru-
badas ou danificadas, no entanto, 
a extensão total deste dano pode 
não aparecer até que as inflores-
cências sejam totalmente expan-
didas (quando a chuva ocorre 
no período entre a brotação e a 
floração).

l Os cachos de uva podem 
ser machucados na casca ou der-
rubados no chão, impactando na 
qualidade, em função do apodre-
cimento e redução na produção.

Embora esses danos pos-
sam ser extremos e com perdas 
totais de produção, as plantas de 
videira geralmente conseguem se 
recuperar e sem muito impacto 
para o próximo ciclo, se os danos 
ocorrerem no início do ciclo de 
crescimento. De qualquer forma, 
salienta-se que nas áreas afetadas 
por granizo, todas as ações serão 
paliativas ou curativas, visando, 
principalmente, a recuperação 
e o preparo das plantas para os 
ciclos seguintes. As lesões por 

granizo no início da estação, logo 
após a brotação, permitem que 
ainda ocorram brotações férteis, 
a partir das gemas que perma-
neceram latentes, e com efeito 
mínimo sobre a fertilidade ou a 
colheita na estação seguinte. Al-
gumas cultivares, como Cabernet 
Sauvignon, dispõem de gemas 
secundárias latentes relativamen-
te férteis e podem até garantir 
alguma brotação secundária com 
cachos após danos por granizo. 
Contudo, a maioria das cultiva-
res são menos férteis e podem 
perder totalmente a produção 
do ciclo. Além disso, se os danos 
por granizo ocorrerem em uma 
época mais tardia (ex.: após a flo-
ração), podem reduzir a fertilida-
de das gemas, comprometendo a 
colheita na estação seguinte.

O granizo pode também 
causar lesões que prejudicam as 
videiras novas, em áreas ainda 
em formação (plantios jovens). 
Se os brotos que se estendem 
até o fio de produção estiverem 
muito marcados, recomenda-se 
cortá-los abaixo dos ferimentos 
para induzir uma nova brotação. 
Se isto não for considerado, a ci-
catrização das lesões neste broto, 
que eventualmente será um tron-
co, poderá ter problemas no flu-
xo de seiva para parte aérea, além 
de abrir pontos de entrada para 
as doenças de tronco.

Outro detalhe importante 

sobre o granizo é o aspecto sani-
tário das videiras. As plantas da-
nificadas tornam-se muito mais 
suscetíveis às pragas e doenças. A 
podridão de Botrytis pode infec-
tar qualquer tecido danificado se 
as condições climáticas estiverem 
favoráveis. Portanto, é de extre-
ma importância o uso de trata-
mentos para proteger as lesões, 
imediatamente após o granizo.

Manejo em áreas com fortes 
danos: Nesse caso, quando ocor-
rem perdas próximas a 100%, os 
produtores deverão efetuar uma 
poda de formação/produção igual 
à efetuada no inverno. A seguir, 
devem efetuar a aplicação de fun-
gicidas de contato, para a prote-
ção e cicatrização dos ferimentos. 
Também é recomendado aplicar 
fungicidas para a cicatrização dos 
ferimentos nas brotações novas, 
tais como tiofanato metílico (cer-
cobin), folpet (Folpan), dithianon 
(Delan), tebuconazole (Folicur) e 
captan (Orthocide). É necessário 
realizar a adubação nitrogenada 
para favorecer as novas brotações 
e o acúmulo de reservas, pen-
sando na próxima safra. Caso já 
tenha sido feita a adubação nitro-
genada antes do granizo, não há 
necessidade de repeti-la.

Manejo em áreas com danos 
moderados: Em vinhedos que 
apresentaram menor intensida-
de de dano, a recomendação fica 
centrada na aplicação de fungici-
das de contato, para proteção dos 
ferimentos, sem a necessidade da 
repoda.

Obs.1: Tanto em caso de 
danos fortes ou de danos mo-
derados, sempre é importante 
a manutenção de pulverizações 
com fungicidas nos vinhedos até 
o fim do ciclo, para que as plantas 
possam manter as folhas e as no-
vas brotações com boa sanidade 
para o acúmulo de reservas para 
os ciclos seguintes. Se isso não 
for mantido, a videira irá apresen-
tar variabilidade na maturação e 
fertilidade das gemas e no nível 
de dormência, prejudicando a 
brotação, o vigor e o potencial 
de produção do ciclo seguinte. 
Além disso, o descaso no mane-

jo das áreas pós granizo, poderá 
também favorecer os problemas  
de declínio e morte das plantas, 
restringindo a vida útil dos par-
reirais.

Obs.2: Quando videiras (Vi-
tis vinifera ou qualquer outra es-
pécie de Vitis spp.) são expostas 
a chuvas de granizo, ferimentos 
são abertos nos tecidos dos ra-
mos e tronco, favorecendo a in-
fecção de fungos causadores do 
declínio e morte de plantas, entre 
eles destacam-se: Botryosphaeria 
spp.; Eutypa lata, Phaeoacremo-
nium spp, Phaeomoniella spp., 
entre outros. Essas espécies de 
fungos são frequentemente en-
contrados no ambiente dos vi-
nhedos e pomares e o controle se 
dá pela retirada de restos cultu-
rais contaminados e o tratamento 
dos ferimentos com fungicidas. 
Portanto, recomenda-se que 
após chuvas de granizo seja rea-
lizada imediatamente a aplicação 
de duas pulverizações com fungi-
cidas de contato para a proteção 
dos ferimentos, enquanto ocor-
re a cicatrização, com intervalo 
de aplicações de 7 a 10 dias. Os 
produtos recomendados são pro-
dutos à base de cobre, mancozeb 
ou captan. Ramos severamente 
lesionados devem ser podados e 
os ferimentos da poda devem ser 
igualmente tratados para evitar in-
fecções fúngicas. Após esses tra-
tamentos dos ferimentos deve-se 
continuar com as pulverizações 
visando o controle das doenças 
da parte aérea, para que a plan-
ta possa se recuperar do estresse 
sofrido e acumular reservas (car-
boidratos) no tronco e nas raízes, 
além de alguma adubação. A ma-
nutenção da sanidade da planta e 
o acúmulo adequado das reservas 
permitirão o restabelecimento 
do crescimento e a produção na 
safra seguinte. Por outro lado, o 
não tratamento dos ferimentos e 
a falta de cuidado em manter a 
sanidade da vegetação da planta 
acarreta em seu declínio e morte.

*Pesquisadores da 
Embrapa Uva e Vinho
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Obra de construção 
da Creche Municipal 
seguem em andamento

Foto: Divulgação

A obra da nova Creche Mu-
nicipal está em progresso. Na se-
gunda-feira, dia 26 de agosto ocor-
reu a ordem de início da obra da 
EMEI de Pinto Bandeira. Após 
a assinatura, a empresa Metal 
Brasil Construções de Taió/SC, 
vencedora do processo licitatório, 
iniciou a construção da primeira 
etapa da nova escola infantil, que 
consiste na estrutura de concreto.

No dia 27 de setembro, foi 
instalada a tubulação destinada ao 
sistema de saneamento do edifí-
cio da EMEI de Pinto Bandeira, 
mais um passo para a realização 
da parte estrutural da obra, que 
segue em ritmo acelerado.

Com área de 773m², a es-
cola será erguida na rua Sete de 
Setembro, e terá capacidade para 
atender 80 crianças de 0 a 4 anos 
em turno integral. Esta etapa ini-
cial custará R$ 790.615,83 e será 

Após a entrega 2,4 km de 
asfalto da obra de pavimentação 
asfáltica, na Linha Brasil, interior 
de Pinto Bandeira, as obras para 
a conclusão de 4,1 Km de asfalto 
seguem com a abertura da estra-
da. Até o momento. 2,5 km foram 
abertos para receber a cobertura 
asfáltica e mais 1,7 km está sendo 
preparado.  

A obra de avanço da via está 
sendo concluída por parte da pre-
feitura, atendendo a um pedido 
da comunidade. “Estamos dei-
xando tudo pronto para quando 
chegar a emenda do ministro Os-
mar Terra, que é de R$ 1,5 mi-
lhão, licitar e asfaltar”, explica o 
prefeito Hadair Ferrari.

54 apaixonados por carrinho 
de lomba enfrentaram o tempo 
ruim de domingo, 27, em Pinto 
Bandeira para participar da 3ª 
edição da Descida do Pinto, even-
to que reuniu mais de 350 pesso-
as vai ganhando novos adeptos. 
Mesmo sem as melhores condi-
ções, os pilotos levaram emoção e 
nostalgia para o público presente. 

A competição foi dividida 
em três categorias. A força livre, 
reuniu maior número de inscri-
tos, 41, teve como grande vence-
dor Marlon Sandrin, que fechou 
o percurso com tempo total nas 
duas descidas de 2min22s87. 
Pouco mais de nove segundos na 
frente do vice-campeão, David 
Abel Conferai. A terceiro posto 
ficou com Ariel Amadio. 

paga com recursos próprios da 
Prefeitura.

Para a Secretária de Educa-
ção, Angelita Pavan Poloni, “essa 
obra é de suma importância para 
o município e vem de encontro 
ao nosso propósito de continuar 
investindo alto em educação”. 
Considerada referência, a escola 
contará com salas climatizadas, 
brinquedoteca, horta, estaciona-
mento, refeitório, espaço amplo 
para atividades diversificadas 
como reuniões e apresentações, 
entre outros requisitos determina-
dos por legislação específica.

Uma das promessas da atual 
gestão do Prefeito Hadair Ferra-
ri é a construção da creche. Para 
Hadair  a nova escola é o resulta-
do de um trabalho feito em equi-
pe, onde todos saem ganhando, 
principalmente as crianças e a co-
munidade escolar.

Obras seguem em ritmo acelerado

Projeto de asfaltamento na 
Linha Brasil segue avançando

Foto: Divulgação

Obras de abertura da estrada

Descida do Pinto reúne 54 pilotos
Na categoria Roda de Madei-

ra, sete participantes disputaram o 
título da Descida do Pinto. Quem 
levou a melhor foi Thiago Fabris, 
que vou nas ruas da capital do pês-
sego e fechou a prova com tempo 
final de 2min49s23. Na segunda 
posição, Marcos Salton, com per-
curso encerrado em 6min22s28. 
Poucos segundos atrás, o tercei-
ro colocado na prova, Cean Yuri 
Bortoncello. 

A competição abriu espaços 
para as mulheres. Eligiane Pego-
raro foi a grande vencedora da 
corrida com tempo de 1min38s. 
Dalva Tumelero  e Michele Pego-
raro completaram as três primei-
ras colocações. 

O Prêmio de destaque, bele-
za e criatividade, ficou com o car-

rinho de  Roberto Bhom. Prêmio 
de participação “Pintão”, ficou 
com Adair Barreta, participan-
te mais velho, Gustavo Rossato 
na participação “pintinho”, mais 
jovem. A organização do evento 
realizou a doação dos alimentos 
arrecadados nas inscrições para 
famílias carentes do município, 
com auxílio da Secretaria de As-
sistência Social.

Foto: Divulgação
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Bandeira vermelha: 
conta de luz mais 
cara em novembro

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

Foto: Divulgação

Após oito meses em discussão 
no Congresso, está concluída a vo-
tação da reforma da Previdência, 
que passa a valer após a chamada 
promulgação, formalidade que 
deve ocorrer até o dia 19 de no-
vembro. 

Entre as principais alterações 
está a criação de uma idade mínima 
para a aposentadoria por tempo de 
contribuição, benefício que após o 
transcurso das regras de transição, 
deixará de existir. A idade mínima 
para aposentadoria será de 62 anos 
para as mulheres e 65 anos para os 
homens, tanto na iniciativa privada 
quanto no serviço público. 

Também haverá mudança no 
tempo mínimo de contribuição: 15 
anos para as mulheres e 20 anos 
para os homens. Mas essa regra 
vale apenas para os novos segura-
dos da previdência. Para quem já 
está no mercado de trabalho, ficam 
mantidos os 15 anos de carência, 
tanto para homens quanto para 
mulheres. Já para os servidores 
públicos o tempo mínimo de con-
tribuição será de 25 anos, com 10 
anos de serviço público e cinco 
anos no cargo em que se der a apo-
sentadoria.

As novas regras não se aplicam 
aos servidores públicos estaduais e 
municipais que contam com regi-
me próprio de previdência. Tam-
bém ficaram fora da reforma as 
aposentadorias dos trabalhadores 
rurais, o benefício assistencial pago 
a idosos ou pessoas com deficiên-
cia e também o salário-maternida-
de e auxílio-reclusão. Esses dois 
últimos já haviam sido modificados 
em junho, com a edição da Lei 
13.846/2019.

Outra mudança significativa 
é a forma de cálculo do benefí-
cio, que será através da média das 
contribuições históricas do traba-
lhador, sem o descarte das 20% 
menores, como ocorre até então. 
Quando atingir o tempo mínimo 
para a concessão da aposentadoria 
(15 anos para as mulheres e 20 anos 
para os homens que começarem a 
trabalhar após a promulgação da 
reforma) o segurado terá direito a 
60% do valor do benefício, com o 
percentual subindo dois pontos a 
cada ano a mais de contribuição. 
Para ter direito ao benefício inte-

Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

NOVAS REGRAS DA
PreVIDÊNCIA
PASSAM A VALER
NOS PRÓXIMOS DIAS

gral, a mulher terá que trabalhar 35 
anos, e o homem, 40 anos. 

É importante salientar que 
para quem já está aposentado ou 
já implementou os requisitos para 
a aposentadoria, nada muda. E 
quem está prestes a preencher os 
requisitos pode utilizar regras de 
transição. São cinco as regras de 
transição previstas pela reforma: a 
primeira é a regra de pontos. O tra-
balhador deverá atingir uma pontu-
ação através da soma de sua idade 
e tempo de contribuição, respeitan-
do o mínimo de 30 anos de tempo 
de contribuição para as mulheres e 
35 anos para os homens. A soma 
inicial deve ser de 86 pontos para 
as mulheres e 96 para os homens, 
sendo que a cada ano a pontuação 
é aumentada, até chegar aos 100 
para as mulheres, em 2033, e 105 
pontos para os homens, em 2028.

Mais uma regra de transição 
prevista é a soma da idade mínima 
com o tempo de contribuição. A 
idade mínima, nesse caso, come-
ça aos 56 anos para as mulheres e 
61 para os homens, subindo meio 
ponto a cada ano até que seja atin-
gida a idade de 62 anos para as 
mulheres e 65 para os homens. 
Aqui é exigido o tempo mínimo 
de contribuição de 30 anos para 
as mulheres e 35 para os homens. 
Para os professores, há redução de 
cinco anos na idade e no tempo de 
contribuição. 

Há também a possibilidade do 
pedágio, destinada para quem está 
a dois anos de cumprir os requisi-
tos para a aposentadoria (mulheres 
com 28 anos de tempo de contri-
buição e homens com 33 anos de 
tempo). Esses poderão aposentar-
se independente de idade mínima, 
mas cumprindo um pedágio de 

50% do tempo que falta.
A aposentadoria por idade 

também terá regra de transição, 
sendo mantida a carência de 15 
anos de contribuição para ambos 
os sexos e idade de 60 anos para 
as mulheres e 65 anos para os ho-
mens. Todavia, para as mulheres, 
a idade mínima será acrescida de 
seis meses a cada ano, até atingir os 
62 anos em 2023.

Em outra modalidade, é pos-
sível aos segurados com idade mí-
nima de 57 anos (mulheres) e 60 
anos (homens) aposentarem-se 
cumprindo um pedágio equivalen-
te ao mesmo número de anos que 
faltar para atingir o tempo mínimo 
de contribuição (30 anos para mu-
lheres e 35 para homens) na data 
de promulgação da reforma. Por 
exemplo, um segurado que tiver a 
idade mínima e 32 anos de tempo 
de contribuição poderá requerer a 
aposentadoria após seis anos (três 
anos que faltam para completar o 
tempo mais três anos de pedágio). 
Essa idade mínima varia para pro-
fessores e policiais federais.

Também há uma regra de 
transição exclusiva para servidores 
públicos, utilizando-se a soma da 
idade e do tempo de contribuição. 

Alterações também serão 
operadas nas alíquotas de contri-
buição, além do achatamento dos 
valores da aposentadoria por in-
validez e pensão por morte, bem 
como as regras para os trabalhado-
res que ficam expostos a agentes 
nocivos à saúde.

As mudanças são profundas e 
ainda gerarão muitos debates. Ao 
longo das próximas edições es-
miuçaremos as alterações, sempre 
enfatizando que cada caso requer e 
merece uma análise singular.

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) anunciou que 
as contas de luz vão ter bandeira 
tarifária vermelha patamar 1 em 
novembro. Com isso, a taxa extra 
nas tarifas será de R$ 4,169 a cada 
100 quilowatts-hora consumidos 
(kWh). Em outubro, vigorou a 
bandeira amarela, com taxa de 
R$ 1,50 a cada 100 kWh consu-
midos.

A bandeira vermelha pode 
ser acionada em um dos dois 
níveis cobrados. No primeiro ní-
vel, o adicional passa a ser de R$ 

4,169 a cada 100 kWh. No segun-
do nível, a cobrança extra será de 
R$ 6,243 a cada 100 kWh.

As bandeiras tarifárias indi-
cam o custo da energia gerada 
para possibilitar o uso consciente 
de energia. Antes do sistema, o 
custo da energia era repassado às 
tarifas no reajuste anual de cada 
empresa, e tinha a incidência da 
taxa básica de juros.

A bandeira tarifária que vai 
vigorar em dezembro será divul-
gada pela Aneel no dia 29 de no-
vembro.
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Festa do Pêssego voltará a ser realizada em 2020

Foto: Marlove Perin

Pinto Bandeira tem, em cerca de 400 propriedades rurais, 1.020 
hectares de pêssego cultivados. A produção média é de 18 toneladas 
por hectare

Depois de mais de 10 anos 
interrompida — a última edição 
foi em 2008 — a Festa do Pêssego 
de Pinto Bandeira está garantida 
para 2020.  A Festa do Pêssego 
será celebrada em 10, 11 e 12 de 
janeiro de 2020, na praça central 
da cidade.

O presidente da feira e vi-

Ajustes nas regras para con-
tratação de operações de crédito 
rural no âmbito do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf), promo-
vidos pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), atendem de-
mandas de cooperativas da agri-
cultura familiar defendidas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), e de-
monstram a valorização do setor 
pelo atual governo.

Dentre os quatro ajustes 
aprovados em reunião ordinária 
do CNM na quinta-feira (24) está 
a ampliação de R$ 12 mil para R$ 
45 mil do limite individual para 
pessoa física e para associado de 
cooperativa, em financiamentos 
da Linha de Crédito de Indus-
trialização para Agroindústria 
Familiar. Essa linha é destinada 
ao custeio do beneficiamento e 
à industrialização da produção 
dos agricultores. Os limites glo-
bais permanecem os mesmos 
para cooperativa singular (R$ 15 

ce-prefeito, Daniel Pavan e a 
vice-presidente do evento, Ivan 
Tasca comentaram que a progra-
mação está sendo finaliza, já com 
algumas confirmações para o pri-
meiro dia quando será realizado 
um seminário para os produtores 
rurais e no início da noite o show 
com a dupla Claus & Vanessa. 

Pinto Bandeira tem popu-
lação estimada em 2,8 mil habi-
tantes e produz cerca de 18 mil 
toneladas de pêssego anualmen-
te. Recentemente a Assembleia 
Legislativa aprovou a proposição 
que torna Pinto Bandeira a Capi-
tal Estadual do Pêssego de Mesa. 
Conforme o projeto de lei, enca-

minhado pelo deputado Sérgio 
Turra (Progressistas), o município 
tem uma economia baseada no 
setor primário, com predominân-

cia da agricultura familiar e da 
produção de frutas, especialmen-
te pêssegos e uva, para consumo 
in natura.

Mudanças no Pronaf 
beneficiam cooperativas 
de agricultura familiar

milhões), cooperativa central (R$ 
30 milhões) e empreendimento 
familiar rural (R$ 210 mil).

Com relação às operações 
para aquisição de maquinário, o 
governo decidiu equiparar as re-
gras de financiamentos para com-
pra de exemplares usados de tra-
tores e implementos associados, 
colheitadeiras e suas plataformas 
de corte, máquinas agrícolas au-
topropelidas para pulverização 
e adubação, na forma grupal ou 
coletiva, às mesmas regras para 
a compra desses itens novos. No 
caso de operações grupais ou co-
letivas, o limite individual é de R$ 
165 mil por beneficiário e por ano 
agrícola.

Outra deliberação permite 
que, a partir do dia 2 de dezem-
bro de deste ano, os beneficiários 
do Pronaf possam continuar sen-
do beneficiários da modalidade, 
mesmo que acessem crédito nas 
condições do Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Ru-
ral (Pronamp).


