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Belo Natal nos dias
15 e 22 de dezembro
Confira a programação na página 5

Inicia a colheita do pêssego

#VemProNetuno

Na região, a colheita das variedades superprecoces, como Pampeano e
PS2, foi finalizada. Agora inicia a colheita, de forma bastante retardada, das
variedades precoces, como a Kampai. Página 7
SUÍTES PARA
VOCÊ PERDER
O FÔLEGO!
apartamentos e suítes com ar condicionado

Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves 54 3453.5503

54 99609.4335

Laudos confirmam danos causados
pelo agrotóxico 2,4-D no Estado Página 6
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NATAL
Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia

“O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua
glória”, Jô 1,14. Deus se torna
visível aos homens por um puro
ato de amor de Deus Pai para
conosco. No Natal festejamos
Jesus, que nasceu e continua a
nascer entre nós, verdadeira paz
e felicidade para a humanidade.
Na fragilidade de um Menino,
Deus vem a nós para nos elevar
até Ele; fazendo-se humano, quer
nos tornar divinos. Na pessoa de
Jesus de Nazaré, portador da paz
e da salvação, a luz que ilumina os
caminhos da humanidade, Deus
ficou sendo um de nós, um conosco, um entre nós. Ele entrou
na família dos homens e os homens começaram a fazer parte da
família de Deus. Natal é para que
nos integremos mais na família a
que já pertence por Jesus Cristo: a
família de Deus.
Natal, festa de alegria em que
todos se deixam envolver de ternura, esperança, paz... O Menino
Jesus, nascido numa manjedoura em Belém, nasce diariamente
para dar vida plena a todos. É o
momento e convite a todos à esperança de reencontrarmos os caminhos da paz. Natal, nascimento
do Príncipe da paz. É o momento
de dizer: eis o nosso menino Jesus; eis o nosso Deus que vem nos
salvar; eis o nosso Salvador; Ele
está no meio de nós.
O mundo moderno pode
hoje redescobrir, na presença do
Menino Deus, os caminhos da

paz, da alegria, da vida, da luz... O
Natal é tão importante para nós,
por causa da Aliança que se concretizou em Jesus, entre Deus e a
humanidade. Assim o Natal resplandece na vida dos que clamam
por misericórdia.
Celebrar o Natal é recordar
uma emocionante história do passado – Cristo prometido no Antigo Testamento, que nasceu em
Belém, também ressuscitou e está
“vivo” e “presente” na Igreja, em
cada um de nós, revelando a face
de Deus – e captar o “sinal” permanente de Deus no meio do seu
povo. No Natal encontram-se o
céu e a terra, o divino e o humano
em Cristo. Este encontro deve realizar-se em cada homem e entre
todos os homens.
O Natal só tem sentido se o
centro das atenções for o aniversariante: Jesus. Ele precisa renascer nos corações das pessoas de
maneira única, renovadora. Portanto, o natal foi o início de uma
história que continua para sempre
e ainda temos muito a descobrir,
aprender e viver. Para isso basta
deixar Ele entrar nas nossas vidas, como Maria, tudo “nos será
dado em acréscimo”. Foi assim e,
é assim que o mistério do Natal
continua.
O Menino Deus esteja em
sua família agraciando a todos.
E nós, missionários do Santuário
de Nossa Senhora do Rosário de
Pompeia, estaremos rezando por
você e pela sua família.

MISSAS DE NATAL EM PINTO BANDEIRA
Dia 08
Dia 08
Dia 24
Dia 31

10h30
20h
19h30
18h

Missa - Festa Santa Luzia
Espetáculo de Natal
Missa - Vigília de Natal
Missa em Ação de Graças

Capela São Pedro
Salão Paroquial
Matriz
Matriz

Bolsonaro confirmado para encontro
do Mercosul no Vale dos Vinhedos
Sem confirmação do número
de Presidentes, Governadores e
Ministros, mas com a confirmação da presença do presidente
Jair Bolsonaro, acontece no Vale
dos Vinhedos, entre 2 e 6 de dezembro, o encontro de líderes do
Mercosul.
O Ministério de Relações Exteriores, que está organizando o
encontro, prevê a participação de
2,5 mil pessoas no evento, entre
Presidentes, Governadores, Ministros, assessores, segurança e
imprensa, mas ainda não divulgou
a lista de presentes. A reunião dos
chefes de estado está confirmada
para a quinta-feira, 5 de dezembro. Seguindo o protocolo de
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Encontro reunirá autoridades do Mercosul no Vale dos Vinhedos

segurança, haverá bloqueio territorial próximo ao hotel do evento, iniciando no primeiro dia do
mês, com cadastramento de moradores, empregados e donos de

empresas da região.
Ainda não está confirmado
como será o procedimento com
os turistas que, neste período, ultrapassa a 50 mil visitantes.

Câmara de Monte Belo vai outorgar
Portaria de Louvor e Medalha de Honra
Os ex-subprefeitos de Monte
Belo do Sul serão condecorados
pela Câmara Municipal de Monte
Belo do Sul com a concessão da
Portaria de Louvor e Agradecimento. A homenagem é um reconhecimento à dedicação e empenho ao trabalho realizado para o
município.
Idealizada pelo vereador
presidente do Legislativo, Nilso
Cavaleri (PDT), com a aprovação
de todos os vereadores da Casa, a
honraria será outorgada na noite
da terça-feira, 17 de dezembro,
em Sessão Solene.
Também será concedida
Medalha de Honra ao Mérito
“Padre José Ferlin” ao morador
do município Álvaro Manzoni,
em agradecimento à criação do
Hino ao Padre José Ferlin, escrito
por Manzoni, e pelos relevantes
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Álvaro Manzoni será
homenageado com
Medalha de Honra ao Mérito

serviços prestados à comunidade
na área da Cultura e Turismo. A
matéria é de autoria do Vereador
Nilso Cavaleri (PDT).
O propositor enalteceu que
é uma justa homenagem aos que

prestaram e prestam serviços a
Monte Belo do Sul “É importante
valorizar e reconhecer o trabalho
de todos os senhores com a outorga da Portaria de Louvor e Agradecimento e Medalha de Honra
ao Mérito “Padre José Ferlin”, diz
Cavaleri.
Os homenageados ex-subprefeitos serão: Luiz Viglierchio,
Luiz Chiesi, Luís Tesser, Olavo
Acunha, João Badin, Kuís Cima,
Daniel Giovanini, José Cavalleri, Luís Albanese, Ivo Salvador,
Reinaldo Acorsi, Pedro Cantoni,
Miguel Dendena, Zelindo João
Berselli, Julio Conti, Gilberto De
Costa, Juracy Passos Manzoni,
Sergio Cantoni, Oscar Rasador,
Fernandes Grasseli, Nelso Cavalleri, Gemir Paulo Basso, Elpídio
Félix Beltrami e Paulo Oreste
Celso.

Câmara de Santa Tereza realiza Sessão
Solene de Mérito Comunitário
Na terça-feira, 10 de dezembro, a Câmara Municipal de Santa Tereza realiza Sessão Solene
de Mérito Comunitário. Os ho-

menageados serão os vereadores
falecidos Gelito Antônio Mattia e
Nédio Baggio Vignatti.
Idealizada pelos vereadores

Expediente
Editora: Kelem Cristina Antunes
de Oliveira
Diagramação: Vania M. Basso
Jornalista Responsável: Kelem
Cristina Antunes de Oliveira MTB Nº 132.10762/RS

Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos
autores e não representam,
necessariamente, o ponto de
vista da Gazeta News RS Monte Belo do Sul.

Redação/Comercial:
gazetadepintobandeira@gmail.com
(54) 9 9918 5864
Facebook: Gazeta News RS

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

Ademir Deconto (PSD), Gisele
Caumo (PSD), Loiri Baldissera (PDT) e Luiz Carlos Riboldi
(PDT).
Circulação: mensal
A Gazeta News RS - Monte Belo do
Sul é um meio de comunicação que
surgiu para divulgar o trabalho desenvolvido no dia a dia do município.

Postos de distribuição
Monte Belo do Sul
Posto Cacique
Mercado Panizzi
Comercial Alimentos Stringhini
Prefeitura de Monte Belo do Sul
Restaurante Nonna Metilde
Câmara de Vereadores

3

Ano IV - Novembro/2019 - Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira

Tesouraria: entenda a função desse
setor dentro da Cooperativa Aurora
Dentro da área financeira
de uma empresa há diversos setores, como controladoria, fiscal
e tesouraria. Juntos, eles cuidam
desde a contabilidade da empresa até a gestão de caixa e análise
de lucratividade do negócio. Cada
uma destas áreas tem sua própria
importância. Entretanto, o setor
de tesouraria é um grande auxiliar
no cumprimento do planejamento financeiro da Vinícola Aurora.
A equipe é formada pelos funcionários: Camile Schmidt Ranzi,
Fernanda Cruz, Claudete Ribeiro,
Fabricio Endres e Júlia Paim.
“O Departamento Financeiro
é o coração da empresa, ou seja,
a empresa só consegue sobreviver
se este departamento for eficiente
e saudável. Como trabalha diretamente com finanças e cálculos,
essa área exige alto nível de concentração e atenção, explica a
Supervisora financeira, Camile
Schmidt Ranzi.
A tesouraria tem como função administrar o caixa do negócio e, até mesmo, alocar valores
determinados pelo planejamento

Foto: Marlove Perin

Equipe da Tesouraria: Camile Schmidt Ranzi, Fernanda Cruz,
Claudete Ribeiro, Fabricio Endres e Júlia Paim

estratégico financeiro em investimentos. Dessa forma, direta ou
indiretamente, todas as áreas da
empresa terão algum vínculo com
a tesouraria. O setor é responsável por gerenciar a utilização do
dinheiro da empresa. Isso quer
dizer que é a tesouraria que realiza a gestão de caixa do empreen-

dimento, fazendo os pagamentos,
transferências e recebimentos pertinentes, com os devidos registros.
Por isso, este setor é um dos que
mais conhecem o funcionamento
e a situação de toda a empresa,
tanto do ponto de vista financeiro,
quanto do ponto de vista operacional. Por isso, cabe a ela direcio-

nar o dinheiro de forma
a assegurar a manutenção
e viabilidade de todos os
negócios da Cooperativa.
“Nosso compromisso diário com a Vinícola
é sempre apresentar um
trabalho com dedicação,
confiança, ética e darmos
sempre o nosso melhor
como equipe”, explica
Camile. Algumas das
atividades sob a responsabilidade da Tesouraria
são: rotinas de crédito
e cobrança, que implica
em analisar cadastro de
clientes e administrar
duplicatas; a gestão das
contas a pagar, como controlar as
cobranças bancárias, os descontos
e o que é devido, de modo geral.
A Tesouraria ainda é a responsável pelos dados que compõem a
conta caixa no balanço patrimonial da empresa. Nos casos mais
avançados, o trabalho da Tesouraria inclui a negociação e controle de aplicações de recursos
financeiros.

Maratona vai
celebrar a
colheita da
uva no dia
9 de fevereiro
A tradicional Maratona do
Vinho, evento que em 2020 chega
a sua 6ª edição, já tem data marcada para o dia 9 de fevereiro, com
um trajeto que passa por Bento
Gonçalves, Monte Belo do Sul e
Garibaldi. Em 2020, acontece no
mês de fevereiro em razão da colheita da uva. Para mais informações acesse: http://www.maratonadovinho.com.br/home.
Foto: Divulgação

Maratona será em fevereiro
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Foto: Divulgação
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MODO DE PREPARO
Faça uma marinada com o azeite, o limão e as ervas, coloque a
berinjela e os tomates nesta marinada e deixe por 20 minutos.
Corte o pão no sentido transversal e pincele com azeite de oliva e
toste ligeiramente no forno. Para
a montagem coloque uma fatia de
presunto na base do pão assado,
um pouco da berinjela marinada,
polvilhe com o queijo de cabra e
leve ao forno para gratinar.

bruschettas de berinjela
Ingredientes
1 pão baguete
1 berinjela cortada em cubinhos
l 100 gramas de tomate cerejas em cubos
l 1/3 de maço de manjericão
l 1 ramo de alecrim

Suco de 1 limão
100 ml de azeite de oliva
l Pimenta, orégano, sal e salsa
l 100 gramas de queijo de cabra
l 100 gramas de presunto cru

l

l

l

l

Receita elaborada pelo
docente do Senac,
Edivan Woithoski,
e os alunos Gustavo
Picoloto e Paulo Henrique
Dambros Zanetti
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FATOR PREVIDENCIÁRIO SE MANTÉM E
PODE MUDAR SUA APOSENTADORIA

Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584

A reforma da Previdência mudou as regras das aposentadorias,
mas não acabou imediatamente com
o fator previdenciário, índice usado
nas aposentadorias por tempo de
contribuição para reduzir o benefício
de quem se aposenta cedo. Apesar
de ser um redutor, o fator pode ser
usado por quem quer fugir da idade mínima estabelecida na reforma.
Podem utilizar o índice quem entrar
na regra de transição do pedágio de
50%, quem já pediu a aposentadoria
com o fator e está esperando uma
resposta do INSS e quem já tinha
atingido os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição antes
de a reforma começar a valer e ainda
não fez o pedido.
O fator previdenciário é um
índice usado no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição,
que exigia ao menos 35 anos de
pagamentos ao INSS para homens
e 30 anos para as mulheres. Como
não havia uma idade mínima para
pedir esse tipo de aposentadoria, o
fator previdenciário era aplicado, e
o valor de quem se aposentava cedo
era reduzido. Para chegar ao valor do
benefício, o INSS calculava a média
salarial com os 80% maiores salários
de contribuição desde julho de 1994
e, depois, aplicava o índice do fator
previdenciário, que varia conforme
a idade e o tempo de contribuição.
O índice é atualizado todos os anos,
em dezembro, considerando, entre
outros fatores, a expectativa de vida
dos brasileiros. Em geral, o desconto
do fator sobe com essa atualização.
Com a reforma, as aposentadorias passaram a ter uma regra única,
que exige idade mínima de 62 anos
para mulheres e 65 anos para os ho-

mens, além de 15 anos de contribuição (homens que começaram a trabalhar depois que a reforma entrou
em vigor terão que contribuir por
20 anos). Como há um período de
adaptação para essas novas regras,
a aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário
ainda poderá ser concedida em alguns casos:
Fez o pedido de aposentadoria
e está esperando a resposta: os segurados que já pediram a aposentadoria pelo fator previdenciário e ainda
estão esperando a resposta do INSS
terão o benefício calculado com a tabela atual do fator. Nesse caso, como
o trabalhador atingiu os requisitos
mínimos para aposentadoria antes
de a reforma entrar em vigor, será
considera a média salarial dos 80%
maiores salários de contribuição desde julho de 1994 e, depois, aplica-se
o fator.
Já atingiu os requisitos, mas não
fez o pedido: quem atingiu os requisitos mínimos para pedir a aposentadoria por tempo de contribuição
pelo fator antes de a reforma começar a valer, mas ainda não fez o pedido de aposentadoria, tem o direito
adquirido, ou seja, pode optar por se
aposentar pelas regras antigas, se for
mais vantajoso. Nesses casos, a tabela do fator congela na data em que as
novas regras começaram a valer. Ou
seja, não adianta o trabalhador esperar mais alguns anos para melhorar o
fator previdenciário dele.
Entrou na regra de transição:
quem está a apenas dois anos de
completar o mínimo de contribuição
de 30 anos, se mulher, e 35 anos, se
homem, poderá se aposentar sem
cumprir idade mínima, após pagar
pedágio de 50% sobre o tempo faltante. Se faltam dois anos, por exemplo, terá de trabalhar três anos (50%
de dois é um). Podem optar por essa
modalidade a mulher que tinha, ao
menos, 28 anos de contribuição e o
homem com, ao menos, 33 anos até
o dia 12 de novembro deste ano. O
valor da aposentadoria será igual à
média salarial multiplicada pelo fator
previdenciário. Porém, essa média
será calculada com todos as contribuições, sem o descarte das 20%
menores.

Mas atenção: apesar de a aposentadoria com o fator previdenciário possibilitar pedir o benefício sem

uma idade mínima, o índice aplicado
na média salarial reduz o benefício,
principalmente de quem se aposenta

muito cedo. Por isso, antes de pedir
a aposentadoria, é preciso analisar a
situação do trabalhador, caso a caso.
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Pelo segundo ano, laudos confirmam danos
causados pelo agrotóxico 2,4-D no RS
Das 76 amostras analisadas, todas deram resultado positivo para a presença do herbicida usado nas lavouras de soja
Das 76 análises concluídas
até agora em plantas com suspeita
de deriva do herbicida 2,4-D no
Rio Grande do Sul, 100% tiveram
laudo positivo, número superior
ao do ano passado. Os resultados
foram divulgados na segunda-feira
(25) pela Secretaria Estadual da
Agricultura, após ter recebido os
exames feitos pelo Laboratório de
Análise de Resíduos de Pesticidas
da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM). Ainda estão em
análise outras 73 amostras, coletadas em 52 propriedades rurais.
Conforme a Divisão de Serviços e Insumos Agropecuários da
Secretaria da Agricultura, neste
ano já houve denúncias de suspeita de deriva em 41 municípios,
atingindo culturas de tomate,
ameixa, couve, videira, oliveira,
noz-pecã, maçã, caqui, em pastagens e cinamomo.
As confirmações de novas
derivas no Estado ocorreram justamente no ano em que entraram
em vigor regras estabelecidas pelo
governo estadual após o caso ter
ido parar no Ministério Público
(MP). Entre as exigências, está a
obrigatoriedade de cadastro dos
aplicadores. “Agora temos base

pericial para responsabilizar criminalmente quem descumpriu
normativas”, afirma o promotor
de Justiça, Alexandre Saltz, responsável pelo caso.
Além das autuações previstas
em instrução normativa, que variam de R$ 2 mil a R$ 19 mil, os
produtores rurais podem sofrer
sanções nas esferas civil e criminal. A Secretaria da Agricultura
já identificou produtores que realizaram aplicação sem assinatura
da receita e aplicador cadastrado.
Constatou também revendas comercializando agrotóxicos sem
exigir a declaração do produtor e
a certidão do aplicador, além do
profissional não ter colocado na
receita agronômica o termo de
responsabilidade e de risco.
Em 2018, das 81 análises laboratoriais feitas em 24 municípios gaúchos, 69 deram resultado
positivo para contaminação do
herbicida 2,4-D em cultivos de
uvas, azeitonas e maçãs na Campanha, Fronteira Oeste, Central e
Campos de Cima da Serra.
Os municípios com laudos
positivos até agora são: Bom Jesus, Cacequi, Cachoeira do Sul,
Candiota, Dilermando de Aguiar,

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
l

TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS
Rua Júlio de Castilhos, 651
Farroupilha - Centro - Sala 507

Dom Pedrito, Ibiaçá, Jaguari,
Jari, Maçambara, Mata, Minas do
Leão, Pinhal da Serra, Piratini,
Protásio Alves, Ronda Alta, Santana do Livramento, Santiago,
Santo Ângelo, São João do Polêsine, Silveira Martins, Toropi e
Viadutos.
Regras para aplicação

O governo do Estado publicou instruções normativas para
regrar o uso de agrotóxicos hormonais, como o 2,4-D, nas lavouras do Rio Grande do Sul. Nesta
safra, a vigência é para os 24 municípios onde foram confirmados
casos de deriva no ano passado. A
partir de 2020, as exigências valerão para todo o Estado. Entenda
as mudanças:

O produtor rural e/ou
aplicador devem assinar termo
de conhecimento de risco e de
responsabilidade para uso do
produto.
l O aplicador deve fazer um
curso específico de, no mínimo,
16 horas, para ser autorizado a
usar os produtos.
l O treinamento é exigido
para o cadastro de aplicadores
feito na Secretaria da Agricultura.
l Após a utilização do agrotóxico, o produtor rural deve fazer o registro de aplicação e declarar à Secretaria da Agricultura.
l A venda de agrotóxicos
hormonais deve ser orientada,
ou seja, as revendas também poderão ser responsabilizadas pelo
uso incorreto do produto.
l

Foto: Marlove Perin

Das 76 análises concluídas,
100% tiveram laudo positivo
COMO DENUNCIAR
l O produtor que suspeitar de deriva de agrotóxico
deve comunicar a Secretaria da
Agricultura pelo telefone (51)
3288-6296, WhatsApp (51)
98412-9961 ou e-mail denunciahormonais@agricultura.rs.
gov.br.
l No site agricultura.rs.gov.
br, banner Denúncias 2,4-D, é
possível conferir as informações
que devem constar na queixa.

Proagro analisa
576 recursos de
produtores
O Ministério da Agricultura
(Mapa) informou na terça-feira
(26/10), em nota, que a Comissão
Especial de Recursos do Proagro
vai analisar 576 recursos até o fim
do ano. De acordo com a pasta,
três reuniões serão realizadas até
dezembro para deferir ou não recursos apresentados por produtores rurais que tiveram pedidos de
indenizações do Proagro negados
ou glosados parcialmente pelas
instituições financeiras.
Nos dias 27 e 28 de novembro, está programada a 2ª sessão
de julgamento da 4ª turma, sediada em Porto Alegre. Serão levados a julgamento 210 recursos de
produtores do Estado.

7

Ano IV - Novembro/2019 - Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira

Começa a colheita do pêssego em Pinto Bandeira
No sábado (23), na propriedade de Rogério Longo, Linha
Brasil, interior de Pinto Bandeira,
aconteceu a solenidade de abertura oficial da Safra do Pêssego
2019/2020. A cerimônia precede
a realização da 5ª Festa do Pêssego, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro
de 2010.
O evento contou com a presença do prefeito Hadair Ferrari,
do vice-prefeito e presidente da

Foto: Marlove Perin

5ª Festa do Pêssego, Daniel Pavan, das soberanas, rainha Karla
Fabrício e princesas Rubiane Da
Campo Rubbo e Francine Foresti,
Secretários, Vereadores, do presidente do Sindicato Rural, Cedenir Postal, dirigentes da Sicredi
Serrana e Banrisul, além de produtores da comunidade. Após os
discursos, o pároco Luiz Antônio
Mascarello deu a bênção ao início
da colheita.

Pinto Bandeira:
Capital Estadual
do Pêssego
de Mesa

Condições climáticas atrasaram
a colheita de pêssego em 20 dias
Na região da Serra, que detém 80% da área cultivada no Estado com pessegueiro e 85% da
produção, já foi concluída a colheita das variedades superprecoces, sendo colhidas no momento
as cultivares precoces, principalmente a Kampai. A informação é
da Emater/RS-Ascar na região de
Caxias do Sul, divulgada em convênio com a Secretaria Estadual
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).
“Isso representa 20 dias de
atraso, porque deveríamos estar
no auge da colheita da principal
variedade, que é a Chimarrita,
mas as condições climáticas de
agosto e setembro, com bastante
chuva e principalmente frio, e um
mês de outubro com pouca insolação, retardaram o desenvolvimento e a maturação das frutas”,
explica o engenheiro agrônomo
da Emater/RS-Ascar, Enio Ângelo Todeschini.
A colheita do pêssego na região se estende até janeiro, com as
variedades tardias, principalmente a Barbosa e a Eragil. A maioria das variedades de pêssego de
mesa cultivadas na Serra Gaúcha
é de polpa branca, apenas duas
são de polpa amarela, sendo destinadas apenas ao consumo in natura. Conforme Todeschini, a fruta produzida na região abastece o
RS e abrange todo o país.
Na safra 2019/2020, a produção estimada é de 52 milhões de
quilos, nos 3.450 ha cultivados na
Serra. “Com relação à qualidade,
tivemos um mês de outubro e

início de novembro com pouca
insolação e, nos últimos 10 a 12
dias aumentou bastante a radiação
solar, melhorando muito a sanidade das plantas, a cor das frutas e o
sabor. Então, se o clima continuar
assim, os produtores terão maior
qualidade dos pêssegos colhidos”,
ressalta Todeschini.
O engenheiro agrônomo
lembra que durante a colheita há
diversas práticas culturais recomendadas, sendo a principal estar alerta com a mosca-das-frutas,
que é a principal praga das frutas
de caroço. Dessa forma, há três
anos é desenvolvido o Sistema
de Alerta da Mosca-das-Frutas,
por meio do qual os extensionistas da Emater/RS-Ascar visitam
semanalmente os pomares para
monitoramento das armadilhas e
coleta de dados, que são repassados à Embrapa Uva e Vinho, que
divulga um boletim informativo
toda quarta-feira. “A poda verde

é outra prática muito importante
para a ventilação da planta e para
a intensificação da coloração da
fruta, aumentando o sabor. Também tem a adubação de frutificação, para o enchimento da fruta
das variedades tardias, que recém
foram raleadas, e o cuidado nos
tratamentos preventivos das principais doenças, especialmente a
podridão parda, com o uso somente de produtos com registro
e observando a carência”, orienta
Todeschini.
Já o preço pago ao produtor,
conforme o agrônomo, até o momento está bem remunerador,
devido à pouca oferta e ao atraso na colheita do volume maior,
que é da variedade Chimarrita,
satisfazendo os produtores da região. “Acreditamos que deverá ter
um pouco de queda, não se sabe
quanto, em razão da colheita da
cultivar Chimarrita, impactando
no incremento da oferta”, avalia.

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

FINALMENTE
CHEGOU AO
MERCADO UMA
TAÇA QUE
NÃO QUEBRA.

Abertura oficial da Safra
do Pêssego 2019/2020
aconteceu na
propriedade de Rogério
Longo, na Linha Brasil

Pinto Bandeira está
confirmada pelo Governo do Rio Grande do Sul
como a Capital Estadual
do Pêssego de Mesa. 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.

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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Vieni Vivere la Vita
recebe 6 mil visitantes
O saldo positivo
do aumento de público
nesta edição do Vieni Vivere la Vita teve reflexo
evidente no movimento
econômico
registrado
pelos mais de 20 expositores locais que comercializaram seus produtos
durante a programação
do Festival.
“Monte Belo tem uma vocação turístico-cultural muito evidente em nossas tradições e em
nossos produtos. A segunda edição do festival mostrou como esse
é um evento que tem uma proposta diferenciada e que agrada todos
os públicos”, enfatiza o Secretário
de Cultura e Turismo de Monte
Belo do Sul, Alvaro Manzoni.
O apoio da prefeitura, serve
de motivação para os empreendimentos sediados no local – evi-

Tecnovitis acontece na próxima
semana, no Vale dos Vinhedos

Foto: Merlo Fotografias

Organizadores do evento:
Alvaro Manzoni, Rogério Antônio
Miranda, Letícia Fantin, Rosane
Oliboni Benatti e Márcio Benatti

denciado no salto de 12 para 40
empresas do ramo turístico instaladas na cidade nos últimos anos.
“Monte Belo é um município
muito próspero, incentivando o
empreendedorismo, que alavanca nossa economia”, considera
o prefeito montebelense, Adenir
José Dallé.

Em sua terceira edição, a
Tecnovitis, maior encontro de
fornecedores do setor vitícola do
país, será realizada de 4 a 6 de dezembro, das 10 às 18h, na comunidade do 8 da Graciema, no Vale
dos Vinhedos. A realização é do
Sindicato Rural da Serra Gaúcha,
com o apoio de várias entidades.
O evento é considerado o maior
encontro de fornecedores para o
setor vitícola e tem entrada franca, sem necessidade de cadastro
antecipado.
A feira vai proporcionar o

contato dos produtores de uvas viníferas e de mesa com novas tecnologias, equipamentos e produtos da viticultura. A programação
contará com painéis técnicos sobre rastreabilidade, tecnologia no
cultivo da videira e agroindústria,
além de palestras técnicas, oficinas e uma audiência pública para
tratar dos impactos do acordo entre Mercosul e União Europeia
na cadeia vitivinícola. Além disso,
agroindústrias do município e da
região, principalmente vinícolas
familiares, irão expor e vender

seus produtos durante a feira, em
16 espaços.
“Nossa expectativa é muito
positiva, estamos trabalhando
para receber cerca de 20 mil visitantes, pois o evento será de integração, comercialização e muito
conhecimento aos nossos viticultores do estado e outras regiões
do país. Estamos com mais de 100
expositores e estimativa de vendas
em 10 milhões de reais”, destaca
Elson Schneider, presidente do
Sindicato Rural da Serra Gaúcha,
promotor e realizador do evento.
Foto: Marlove Perin

A Tecnovitis acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro, das 10 às 18h

