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Seapdr encaminha ao MP 600 autos de 
infração de uso irregular de herbicida

Foto: Michelle Rodrigues / Seapdr

Videiras prejudicadas pela deriva do herbicida 2,4-D
Nos últimos dias, assistimos 

estarrecidos a imagens de uma 
audiência criminal, envolvendo 
uma denúncia de estupro, sendo 
a vítima uma jovem mulher e o 
acusado, ao que tudo indica, um 
abastado empresário.

Absolutamente sem a inten-
ção de investigar ou divagar sobre 
a ação ou seu deslinde final, já que 
isso exigiria um profundo estudo 
e, principalmente, conhecimento 
de todo o processo, análise de 
provas e circunstâncias do caso, 
o propósito é dialogar sobre o es-
cabroso “estupro moral” que essa 
mulher suportou durante aquele 
ato processual praticado, sob o 
manto do nosso Estado Democrá-
tico de Direito e sobre os diversos 
atos abusivos que as mulheres su-
portam diariamente, seja em nos-
sa comunidade, seja no Brasil ou 
no mundo afora.

Juntamente com o colega 
Jardel Vettorato, discorreremos 
acerca deste assunto tão rotineiro 
e, por muitas vezes, banalizado. 
Salientando, novamente, que não 
se trata do caso em questão, onde 
desconhecemos se há um culpa-
do ou um inocente, a polêmica 
gerada foi apenas o estopim para 
esta conversa.

Atualmente, onde milhares 
de informações são trocadas em 
segundos, assim como as opiniões 
que são criadas, para o bem e para 
o mal, com a mesma rapidez, nos 
cabe, como sociedade, fazer uma 
reflexão sobre a misoginia acacha-
pante que até hoje teima em exis-
tir. Não podemos ser hipócritas, 
tampouco insensíveis, em nosso 
choque com aquelas imagens, 
quando elas, na verdade, apenas 
enalteceram as vísceras de uma 
sociedade machista e abusiva que 
permeia o nosso dia-dia.  Prática 
essa aprendida em várias institui-
ções sociais, as quais se destacam 
a família, a escola e a mídia, por 
exemplo.

Ninguém nasce machista, 
é importante que se mencione. 
Rousseau já dizia: “O homem 
nasce bom, mas a sociedade o 
corrompe”. O machismo é ali-
mentado pouco a pouco em uma 
pessoa, inclusive nas próprias 
mulheres, ao longo das situações 
que presenciam. Ele não pertence 
somente ao universo masculino, 

O MACHISMO
NOSSO DE
CADA DIA

Viviane Weirich,
advogada, 
OAB/RS 117.008

é um fenômeno social, estrutural 
e estruturante da sociedade. Dia-
riamente reproduzimos compor-
tamentos machistas, intrínsecos à 
nossa criação e cultura, até mes-
mo sem que percebamos. 

Quantas vezes bradamos o 
chavão que a mulher pode ser o 
que ela quiser, mas no fundo a 
julgamos pelo tamanho da roupa 
que veste ou pelo conteúdo da 
foto que publica em suas redes?  
Quantas vezes, em uma incon-
veniência no trânsito, afirmamos 
que “dirige como uma mulher”? 
Ou mencionamos que “aquela é 
para casar”? 

As cenas que acompanhamos 
na tão controversa audiência, se 
repetem, ruidosa ou silenciosa-
mente, a todo instante. Muitos 
dos que repudiaram, protestaram 
ou opinaram em suas redes so-
ciais, seguem praticando a miso-
ginia e o machismo estrutural e 
o pior: dando azo ao abuso, seja 
através de compartilhamento de 
fotos e vídeos, assovios, olhares 
sórdidos, ultrapassadas cantadas 
datadas e grosseiras. Nossa socie-
dade ainda mantém a prática de 
comentários e julgamentos infun-
dados, escancarando a hipocrisia 
comportamental do brasileiro, 
independentemente da classe so-
cial.   

Friedrich Nietzsche, ao ana-
lisar o comportamento humano, 
sentenciou, com brilhantismo, 
que “Aquele que luta com mons-
tros deve acautelar-se para não 
tornar-se também um monstro. 
Quando se olha muito tempo 
para um abismo, o abismo olha 
para você”, ou seja, qual é a nossa 
miserável falha como seres huma-
nos e como sociedade, que nos 
impede de amadurecermos no 
que tange ao respeito de nossos 
pares, principalmente com o ser 
detentor da mais nobre das ca-
pacidades, a de gerar uma nova 
vida? A sua vida! Todos somos 
filhos de uma mulher. O que nos 
impede de melhorar, lapidando 
nossa conduta e colocando em 
prática, realmente, o respeito por 
nosso semelhante?

Mais que nada, antes de ser-
mos homens, advogados, juízes, 
promotores ou qualquer outra coi-
sa, temos a obrigação de sermos 
seres humanos e agirmos como 
tais, com humanidade e empatia. 
Vigiemos diariamente nossa con-
duta, sem julgar o próximo, sendo 
melhores que ontem. Respeito é a 
base de tudo. Que nossas atitudes 
possam falar mais alto que qual-
quer palavra. Sempre que falamos 
do outro, revelamos muito mais 
sobre nós mesmos.

A Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Ru-
ral (Seapdr) encaminhou ao Mi-
nistério Público Estadual (MPE) 
ofício sobre autos de infrações la-
vrados durante a safra 2019/2020 
em decorrência do não cumpri-
mento das instruções normativas 
05, 06 e 09/2019, sobre o uso de 
herbicidas hormonais. Este ano, 
foram lavrados mais de 600 autos 
a produtores, profissionais e em-
presas comerciantes de agrotóxi-
cos. Ao MPE, cabe determinar as 
medidas penais aos infratores. No 
âmbito da Seapdr, os autuados 
passam por processos administra-
tivos.

“No ano, em média, a Divi-
são de Insumos e Serviços Agro-
pecuários emite de 400 a 600 
autos de infração, sobre todos os 
assuntos. Ou seja, está havendo 
um grande esforço de todos, des-
de o fiscal na ponta, o nível cen-
tral e a junta de julgamento, para 
que possamos dar uma resposta 
à altura do problema”, explica o 
chefe da divisão, Rafael Friedrich 
de Lima.

Os autos de infração enca-
minhados ao MPE são da safra 
passada mas, desde o início des-
ta safra, a Seapdr acompanha as 
suspeitas de deriva e emite novos 
autos. “É preciso saber que a apli-
cação de herbicidas hormonais a 
qualquer custo, sem os cuidados 
necessários, tem consequências”, 
diz Rafael.

Desde que a deriva de 2,4-D 
foi constatada, em dezembro de 
2018, a Seapdr editou uma série 
de instruções normativas com o 
intuito de resolver o problema. 
Os autos de infração lavrados se 
referem às instruções normativas 
que determinam a assinatura de 
um Termo de Conhecimento 
de Risco e de Responsabilidade 
na receita agronômica, por parte 
do produtor rural, regras para o 
cadastro dos aplicadores de pro-
dutos agrotóxicos hormonais, ne-
cessidade de o produtor prestar 
informações e regulamentação da 
venda orientada de agrotóxicos 
hormonais.
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Sicredi Serrana amplia área de
atuação para o Espírito Santo
Objetivo é abrir três agências nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra no segundo semestre de 2021

Com uma trajetória de 35 
anos marcada por importantes 
conquistas e referência consoli-
dada na Serra Gaúcha e Vale do 
Caí, a Sicredi Serrana assume um 
novo desafio, visando a sustenta-
bilidade do seu modelo de negó-
cio: ampliar a atuação para cinco 
municípios no estado do Espírito 
Santo. O planejamento inicial pre-
vê a abertura de três agências nas 
cidades de Vitória, Serra e Vila 
Velha, ainda no segundo semes-
tre de 2021. Ali atuarão mais de 
40 novos colaboradores. Para os 
próximos cinco anos, a previsão 
é de mais doze agências, contem-
plando também os municípios de 
Cariacica e Viana.

“É uma ação que acompanha 
o movimento do Sistema Sicredi 
de ter presença nacional, com atu-
ação regional de suas cooperativas 
integradas”, afirma o presidente 
Marcos André Balbinot. “Nas 
assembleias anuais, o projeto de 
expansão foi submetido à apre-
ciação dos associados. Embora 

Foto: Bárbara Salvatti / Exata Comunicação

Presidente Marcos André Balbinot

interrompidas por conta da pan-
demia da Covid-19, nos 27% de 
assembleias realizadas, pratica-
mente 95% dos 2.800 associados 
consultados indicaram que devia-
se avançar com o projeto, acenan-
do à diretoria, aos conselhos e aos 
delegados que poderiam tomar 
esta decisão após concluídos os 
estudos. Em 30 de outubro, data 
simbólica de comemoração do 
aniversário de 35 anos da Sicredi 
Serrana, a expansão foi aprovada 
por unanimidade dos delegados 
participantes da Assembleia”.

A ampliação da área de atu-
ação atende, também, a um ob-
jetivo priorirário para a Sicredi 
Serrana - cumprir o propósito de 
“Fazer o Mundo Prosperar”. Ou-
tro ponto importante é a confir-
mação em manter a qualidade de 
entrega e a relevância aos associa-
dos, bem como os investimentos 
sociais que a cooperativa faz nas 
comunidades onde está inserida.

Os programas de Educação 
Financeira, Educação Cooperati-

va, “A União Faz a Vida”, as Coo-
perativas Escolares, a organização 
do quadro social em núcleos e o 
modelo de assembleias ocorrerão 
também no Espírito Santo. A par-
tir de agora, a Sicredi Serrana RS/
ES conta com 28 municípios em 
sua área de atuação e está presen-
te nas regiões da Serra Gaúcha, 
Vale do Caí e Grande Vitória.

Na atual região de abrangên-
cia, no Rio Grande do Sul, os 124 
mil associados representam 26% 
da população e 53% das pessoas 
jurídicas da área de atuação. O 
volume de recursos administra-
dos pela Sicredi Serrana supera 
os R$ 6 bilhões e a carteira de cré-
dito está em R$ 2,4 bilhões, o que 
corresponde a 55% do crédito 
rural e 45% do crédito comercial 
operado pelas agências bancárias 
instaladas na área de atuação. O 
Espírito Santo apresenta identida-
de cultural similar ao Rio Grande 
do Sul, como o espírito empreen-
dedor, além do agronegócio, forte 
no cultivo de café e de frutas.
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O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
publicou no dia 27 de outubro, no 
Diário Oficial da União, a Instru-
ção Normativa Nº 59, que estabe-
lece o cadastro vitícola através do 
Sistema de Informação de Vinhos 
e Bebidas (Sivibe). O sistema irá 
coordenar e gerenciar as declara-
ções de viticultores, vitiviniculto-
res e vinicultores de todo país.

A Instrução Normativa en-
trou em vigor no dia 3 de no-
vembro. Todos os viticultores 
e vitivinicultores do país devem 
se cadastrar em até 180 dias no 

CNPJ Vereador: 38.522.352/0001-80 | CNPJ Jornal: 23.332.894/0001-12 | Valor: R$ 150,00

Sistema permite cadastro e análise de 
dados de produtores de uva e vinho do país

módulo Vitícola deste sistema. 
O Sivibe permite o envio pelos 
produtores das declarações sobre 
áreas cultivadas, quantidade pro-
duzida na safra por variedade e a 
destinação desta produção. Tam-
bém permite a comprovação e 
análise desses dados por parte da 
fiscalização agropecuária visando 
o controle da produção vinícola 
nacional.

“Esse cadastro possibilita um 
controle bastante eficiente quanto 
a possíveis fraudes na elaboração 
de vinhos, permitindo relacionar 
a quantidade de uva utilizada pela 

quantidade de vinho obtida pelos 
estabelecimentos. Além disso, são 
geradas importantes estatísticas e 
levantamentos do setor vitícola 
nacional através deste sistema, 
promovendo a viticultura nacio-
nal e dando notoriedade à impor-
tância econômica e social deste 
setor”, explica Carlos Muller, co-
ordenador-geral de Vinhos e Be-
bidas do Mapa. 

O cadastro do viticultor ou 
vitivinicultor será realizado com 
a apresentação de dados como 
CPF, CNPJ, e-mail e endereço. Já 
o cadastro das propriedades e dos 
vinhedos deverá ter informações 
sobre o tipo de tipo de explora-
ção, a área total explorada e área 
com vinhedos e as informações 
técnicas sobre cada vinhedo. 

De acordo com a IN, os da-
dos dos viticultores e vitivinicul-
tores e de suas respectivas pro-
priedades e vinhedos constantes 
no Cadastro Vitícola da Embrapa 
Uva e Vinho passam a constar 
na base de dados do Sivibe. A 
Embrapa Uva e Vinho atuou em 
conjunto com a Secretaria de De-

fesa Agropecuária do Mapa no 
desenvolvimento deste sistema e 
irá promover a revisão e atualiza-
ção de seu banco de dados, bem 
como a elaboração de estudos e 
análises do setor vitícola nacional 
e na difusão dos conhecimentos 
obtidos. O produtor que comer-

cializar uvas sem estar cadastrado 
no Sivibe ou com dados desatua-
lizados será considerado infrator, 
bem como o vinicultor ou vitivini-
cultor que adquirir uvas de produ-
tores não cadastrados. A sanção 
vai desde advertência, multa até a 
interdição e cassação do registro.

Foto: Marlove Perin

A Instrução Normativa entrou em vigor no dia 3 de novembro. 
Viticultores e vitivinicultores do país devem se cadastrar em até 
180 dias no módulo Vitícola desse sistema
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Os impactos da estiagem são 
confirmados a partir da divul-
gação de dados da safra de uva 
2019/2020 no Rio Grande do Sul. 
Segundo a Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (Seapdr), a queda 
da produção neste ano atingiu 
18,2%. O valor é praticamente o 
mesmo na análise da região da 

Safra da uva teve queda de 18% na Serra 
Gaúcha em comparação ao ano passado
Mesmo com quantidade menor, qualidade da fruta supera colheita de 2019

Serra Gaúcha. Conforme a Ema-
ter regional, houve 18% de queda 
em relação à quantidade de uvas 
colhidas em 2019.  As possíveis 
causas apresentadas no relatório 
para a redução na quantidade 
produzida é o excesso de chuva 
na floração e a seca no enchimen-
to da baga e na maturação.

A produção de uvas america-

nas ou híbridas teve uma redução 
de 20,3% quando comparada à 
safra 2019, sendo o maior decrés-
cimo nas tintas (21,8%). As uvas 
viníferas apresentaram uma me-
nor redução em comparação às 
americanas ou híbridas.

Segundo os dados estaduais, 
a baixa representa 502.492 qui-
los da fruta produzidos neste ano 
contra 614.279 em 2019, uma di-
ferença de 111.787 quilos.

Na avaliação do agrônomo 
Enio Ângelo Todeschini, da Ema-
ter regional de Caxias do Sul, que 
abrange as regiões das Hortênsias 
e Campos de Cima da Serra, se 
a quantidade de fruta colhida é 
impactada, a qualidade compen-
sa. “O volume foi menor, mas a 
qualidade foi excepcional. Estão 
sendo produzidos sucos, vinhos, 
vinagres e espumantes de alta qua-
lidade em função da uva ter sido 
colhida com grau de açúcar alto. 
A qualidade compensou para o 
produtor porque o preço ficou 
acima da média,” diz.

O grau glucométrico (°Babo) 
médio da safra 2020 ficou supe-
rior ao da safra 2019 em todas as 
uvas observadas, sendo 12% su-
perior à média de 2019. O maior 
valor médio observado foi de 24,5 

°Babo para as uvas viníferas e de 
19,8 °Babo nas uvas americanas 
ou híbridas.

Segundo a chefe da Divisão 
de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Vegetal da Seapdr, Fabíola 
Lopes, os dados do Sistema de 
Cadastro Vinícola do Estado do 
RS (Sisdevin) confirmam o que 
o produtor verificou a campo. 
“Uma safra menor em quantida-

de, porém, melhor em qualidade, 
que pode ser constatada pelo grau 
glucométrico apresentado pelas 
uvas nessa safra”. 

O preço mínimo da uva, esti-
pulado pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), foi de 
R$ 1,08 ao quilo. Para a colheita 
da safra 2020/2021, o valor está 
em negociação.

Neste mês, os parreirais dis-
tribuídos em cerca de 39 mil 
hectares da Serra Gaúcha apre-
sentam boas condições para a 
próxima colheita, que deve iniciar 
em meados de dezembro para as 
variedades mais precoces, segun-
do Todeschini. “O momento é 
de poucas chuvas. Em outubro fo-
ram apenas dois eventos chuvosos 
e, nas últimas semanas, a umidade 
relativa do ar esteve baixa. O cres-
cimento está bom, mas já come-
çam as preocupações com a falta 
de chuva”, avalia.

Foto: Marlove Perin

Volume da safra foi menor, mas a qualidade compensou
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Cooperativa Garibaldi consolida-se como 
fomentadora do enoturismo em Garibaldi

CNPJ Vereador: 38.521.567/0001-86
CNPJ Jornal: 23.332.894/0001-12
Valor: R$ 150,00

Foto: Augusto Tomasi

Experiências e turismo na Vinícola Garibaldi

A nona edição da Grande 
Prova Vinhos do Brasil, realizada 
no Rio de Janeiro, de 26 a 29 de 
outubro, consagrou oito rótulos 
da Cooperativa Vinícola Garibal-
di. Entre os reconhecimentos está 
a conquista do título de melhor 
Rosé do país pelo vinho frisante 
Relax, campeão da categoria e 

O enoturismo consolidou a 
Serra Gaúcha como um dos prin-
cipais destinos turísticos do Rio 
Grande do Sul. Em Garibaldi, 
essa atividade tem feito o muni-
cípio conhecido como a Capital 
Brasileira do Espumante expe-
rimentar avanços no número de 
turistas recebidos a cada ano.

Parte do mérito dessa per-
formance está centrada nas pro-
moções feitas pelo município e 
pelas vinícolas, como a Rota dos 
Espumantes, criada em 2011. Na-
quele ano, a primeira rota turísti-
ca da cidade contabilizou a visita 
de 63.328 visitantes, número que 
saltou para 111.767 quatro anos 
depois, segundo dados da Secre-
taria Municipal de Turismo. As 
somas seguiram crescendo a galo-
pe e, em 2019 atingiram 194 mil 
visitantes – 5% a mais do que o 
registrado em 2018.

Uma das integrantes da Rota 
dos Espumantes, a Cooperativa 
Vinícola Garibaldi tem grande 
participação nesta escalada de su-
cesso do enoturismo no municí-
pio, cujo dia mundial é celebrado 
no domingo (08). Em 2019, por 
exemplo, a casa foi responsável 
por 70% da visitação total à Rota 
dos Espumantes. Já o ano de 2020 
se desenhava como o de maior 
movimento para a vinícola em 
sua história com o enoturismo. A 
cooperativa registrou, em janeiro 
e fevereiro, a melhor marca na 
quantidade de visitantes, com 24 
mil pessoas, um crescimento de 
20% em relação ao início de 2019.

E então, em março, veio a 
pandemia e, com ela, o distancia-
mento social que cerceou a liber-
dade, restringindo sobremaneira 
as visitações. Abril e maio foram 
meses muito difíceis, registrando 

quedas abruptas na visitação ao 
Complexo Enoturístico da viníco-
la na ordem 90%. Julho, um dos 
meses mais movimentados para 
a vinícola, também foi de compli-
cada assimilação, com tombo de 
92% na quantidade de visitantes. 
Uma situação que obrigou a Vi-
nícola Garibaldi a exercer sua co-
nhecida inovação para recuperar 
parte da receita advinda com as 
visitas à cooperativa.

Assim, a vinícola ampliou sua 
aproximação com o mundo vir-

tual. Parte das experiências antes 
oferecidas apenas em ambiente 
físico migrou para o mundo on-
line. Uma das experiências mais 
procuradas pelos visitantes, o 
Taça & Trufa, saiu das caves da 
cooperativa e foi parar na casa das 
pessoas. Para isso, uma vídeo-aula 
com orientações para degustar e 
harmonizar espumantes com tru-
fas artesanais foi disponibilizada 
ao público, que pode adquirir o 
kit do produto e ter a mesma ex-
periência da vinícola no conforto 
do lar. Aliás, a entrega de produ-
tos na porta da casa foi outra das 
ações para ajudar na recuperação 
das perdas com a pandemia, as-
sim como a criação de combos es-
peciais com espumantes e vinhos.

Ainda que, timidamente, os 
meses de setembro e outubro te-
nham apresentado um aumento 

no movimento de turistas, sempre 
com o protocolo de segurança se-
guido à risca, a cooperativa tem 
se ancorado na qualidade de seus 
produtos para reverter o impacto 
no Enoturismo e contabiliza até o 
momento o número de 40 mil tu-
ristas com suas experiências.

A Cooperativa Vinícola Ga-
ribaldi registrou, em outubro, au-
mento de 95% na comercialização 
de espumante em relação ao mes-
mo mês de 2019. É um dado que 
mostra como o consumo represa-
do pode significar um reaqueci-
mento impressionante num ano 
em que muitos contavam como 
perdido. A vinícola já projeta um 
crescimento na casa dos 40% nas 
vendas da bebida neste ano, mos-
trando que mais do que virar o 
jogo, as pessoas querem é virar de 
ano o quanto antes.

Oito medalhas no GP Vinhos do Brasil
outorgado com medalha ouro du-
plo. Também foram premiados 
com medalha de ouro os espu-
mantes Garibaldi Moscatel, Vero 
Brut Rosé, Garibaldi Prosecco 
Rosé, Garibaldi Pinot Noir e 
Vero Demi Sec, além dos vinhos 
Granja União Cabernet Franc e 
Vinho Garibaldi Merlot.
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Pulverização Eletrostática TSBJet

Maior eficiência no aproveitamento
e redução de aplicações pulverizadas

Cada vez mais tem-se exigi-
do do produtor rural a utilização 
correta e criteriosa de agrotóxicos. 
Dessa forma, conhecer apenas o 
produto a ser aplicado não é su-
ficiente. É fundamental encontrar 
a forma correta de aplicação para 
garantir que o produto alcance o 
alvo de forma eficiente, uma vez 
que sempre ocorrem perdas nas 
aplicações pulverizadas.

Dentre as ferramentas que 
podem ajudar na redução de 
perdas nas aplicações, destaca-se 
o uso da eletrostática, que con-
siste em um sistema que carrega 
eletricamente as gotas. Pensando 
nisso, a empresa de Tecnologia 
Sul Brasileira desenvolveu a Tec-
nologia de Pulverização Eletros-
tática – TSBJet, que se diferencia 
dos demais sistemas já existentes 
por ser o único que funciona em 
condições extremas de umidade e 
molhamento dos módulos indu-
tores, sem entrar em colapso de 

funcionamento em condições de 
campo, mesmo após aplicações 
sem qualquer tipo de limpeza.

A pulverização eletrostática 
TSBJet tem por objetivo produzir 
gotas carregadas eletricamente. 
Essa carga elétrica provoca uma 
força de atração entre as gotas 
e a superfície da planta. Isso faz 
com que ocorram menores per-
das por deriva, pois há maior en-
trega de gotas, melhor deposição 
nos alvos, eficiência de aplicação, 
eficácia dos defensivos, sanidade 
das culturas e, consequentemen-
te, potencial produtivo, explica 
Adriano Marin, sócio proprietá-
rio da TSBJet.

No município de Monte Belo 
do Sul, o agricultor Leo Francis-
china, da Comunidade São Mar-
cos, relatou que, com a utilização 
da pulverização eletrostática, hou-
ve redução de 50% do volume 
de água e, ainda, economia de 
tempo e de defensivos aplicados. 

“Reduzi a quantidade de aplica-
ções de 18 tanques de água para 
9, além da economia do tempo 
de parada para abastecimento 
do trator, garantindo um melhor 
aproveitamento do produto em 
comparação com a aplicação de 
agrotóxicos por pulverizadores 
convencionais”, disse Leo, que 
possui nove hectares de vinhedos 
no município.

Esse sistema de pulverização 
pode reduzir as perdas por deriva 
quando comparado ao tradicio-
nal. Gotas finas podem aumentar 
a cobertura das aplicações, porém 
estão mais suscetíveis à deriva. 
Por outro lado, gotas grossas são 
menos propensas a isso, mas são 
sujeitas a não se fixarem no alvo 
e escorrerem para o solo. A taxa 
de aplicação deve ser ajustada, de 
forma a permitir um molhamento 
adequado das folhas e que ocorra 
o mínimo de perda por escorri-
mento das gotas.

Foto: Marlove Perin

Tecnologia de 
Pulverização Eletrostática 
TSBJet já está sendo 
utilizada na propriedade 
de Leo Franceschina, em 
Monte Belo do Sul

Vantagens da Pulverização Eletrostática
l Maior rendimento dos defensivos agrícolas;
l Menor perda por evaporação;
l Menor perda para o solo;
l Menor perda por deriva;
l Melhor absorção dos defensivos;
l Melhor cobertura;
l Maior entrega de defensivos na planta;
l Redução do consumo de combustível;
l Redução do tempo de reabastecimento e preparo da calda;
l Economia de água;
l Menor risco de contaminação da lavoura vizinha;
l Redução do tempo de reabastecimento e preparo da calda.
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EDUCAÇÃO E TRABALHOEDUCAÇÃO E TRABALHO

12.345

NILSO
CAVALLERI

LOURDES DOTTA GRASSELI

LURDINHA
VEREADORA

ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS
MARCOSVEREADOR ISABEL

FURLANETO RAMOS
VEREADORA

Vote nos Vereadores do PDT

12.777 12.765 12.268

VEREADOR

CNPJ Jornal:  23.332.894/0001-12  |  CNPJ Partido: 06.340.144/0001-73   |  Valor: R$ 350,00  

De autoria do deputado esta-
dual Tiago Simon, o roteiro tem 
viés turístico, histórico, cultural, 
religioso, gastronômico e ambien-
tal. A rota será composta pelos 
municípios de Antônio Prado, 
Bento Gonçalves, Carlos Barbo-
sa, Caxias do Sul, Farroupilha, 
Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, 
São Marcos, Nova Pádua, Monte 
Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto 
Bandeira.

O Projeto de Lei inclui os se-
guintes roteiros dentro da rota:

I Caminhos do Interior, 
Roteiro Urbano, Roteiro Criúva, 
Roteiro de Ana Rech, Roteiro 
Estrada do Imigrante e Roteiro 
Caminho Padre João Schiavo, no 
município de Caxias do Sul;

II Roteiro Vale Trentino, 
nos municípios de Caxias do Sul 
e Farroupilha;

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) informou ter suspen-
dido em 5 de novembro novos 
pedidos de financiamento para o 
Programa para Redução da Emis-
são de Gases de Efeito Estufa na 
Agricultura (Programa ABC).

Segundo a instituição, o blo-
queio abrange as linhas ABC Re-
cuperação, ABC Orgânico, ABC 
Plantio Direto, ABC Inte-
gração, ABC Florestas, ABC 
Tratamento de Dejetos, 
ABC Dendê, ABC Fixação e 
ABC Cultivos Permanentes.

O banco de fomento 
comunicou anteriormente o 
bloqueio de novas solicita-
ções de recursos dos progra-

Crédito Rural: BNDES congela 
pedidos para programa ABC

mas Moderagro, voltado à mo-
dernização da agricultura, e PCA, 
para silos e armazéns.

Assim como nas ocasiões 
anteriores, o BNDES explicou 
que a medida referente ao Pro-
grama ABC se deve ao “nível de 
comprometimento dos recursos 
disponíveis para o ano agrícola 
2020/21”.

Foto: Divulgação

Criada Rota Turística da Região
Metropolitana da Serra Gaúcha

Foto: Marlove Perin

Vista dos parreirais no Vale dos Vinhedos

Aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa 
no mês de setembro, criação da Rota Turística da Região 
Metropolitana da Serra Gaúcha foi sancionada pelo 
governador Eduardo Leite

III Roteiro Caminhos 
da Colônia, nos municípios de 
Caxias do Sul e Flores da Cunha;

IV Roteiro Vale dos Vinhe-
dos, Roteiro Caminhos de Pedra, 
Roteiro Vale do Rio das Antas, 
Rota Cantinas Históricas e Rota 
Rural Encantos de Eulália, no 
município de Bento Gonçalves;

V Recanto Bergamasco e 
Rota L’Amore Di Colonia, no 
município de Carlos Barbosa;

VI Roteiro Turístico dos 
Vinhos, no município de Pinto 
Bandeira;

VII Caminhos de São Mi-
guel de Monte Belo, no municí-
pio de Monte Belo do Sul;

VIII Roteiro Histórias e 
Memórias, Roteiro Caminhos de 
Caravaggio, Rota de Compras, 

Rota dos Moscatéis e Roteiro Ca-
minhos de Caravaggio Cicloturis-
mo Peregrino, no município de 
Farroupilha;

IX Roteiro Estrada do Sa-
bor, Roteiro “Passadas - A Arqui-
tetura do Olhar”, Roteiro Rota de 
Compras, Roteiro Rota dos Espu-
mantes, Roteiro Vila Orgânica e 
Roteiro Religioso Aeternum, no 
município de Garibaldi;

X Rota dos Vinhos dos Al-
tos Montes, nos municípios de 
Flores da Cunha e Nova Pádua;

XI Rota Vales da Serra, 
Compassos da Mérica Mérica, 
Roteiro Turístico Melhor Idade e 
Roteiro Caminhos da Colônia, no 
município de Flores da Cunha;

XII Roteiro Turístico Ru-
ral Recantos Coloniais, no muni-
cípio de Antônio Prado.
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Os produtores 
interessados em 

renegociar seus débitos 
devem acessar o site 

da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional 

(PGFN) para conhecer 
as condições de 

refinanciamento e aderir 
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Saiba como
tratar manchas
e melasma
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11.011
ADAIR

RIZZARDO

VEREADOR

CNPJ Vereador: 38.868.111/0001-97 |  CNPJ Jornal: 23.332.894/0001-12 | Valor: R$ 300,00

Produtores rurais
poderão renegociar

dívidas com descontos

12 milhões para 
promover o 
vinho nacional
Página 5



Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do 
Rosário de Pompeia
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A NOSSA
ESPERANÇA
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Produtores rurais podem aderir ao 
programa de renegociação de dívidas

Podem aderir ao programa os 
produtores que atuam como pessoa 
física ou jurídica e também agricultores 
familiares
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11.128
GERSON

ODORCICK
VEREADOR

RESPEITO, UNIÃO
E PROGRESSO

CNPJ Vereador: 38.871.518/0001-73 |  CNPJ Jornal: 23.332.894/0001-12 | Valor: R$ 150,00

Foto: Marlove Perin

No dia dois de novembro 

a Igreja celebra a memória de 

nossos antepassados. Este dia 

nos lem-bra de que nossa exis-

tência terrena é passageira e 

por causa disso aumenta a nos-

sa fé na continuidade da nossa 

existência, a ressurreição.

A nossa passagem para o 

além a compreendemos pelo 

mistério da esperança, misté-

rio da ressurreição, mistério 

da vida. Este mistério aceito na 

fé, é a garantia de que vamos 

sobreviver em Deus. “Eu sou a 

ressurreição e a vida (Jo 11,25), 

aquele que crê em mim ainda 

que esteja mor-to viverá. E todo 

aquele que crê em mim, não mor-

rerá para sempre. Crês nisso?”.

A morte para o homem 

permanece um mistério cer-

cado de respeito, mesmo para 

aqueles que não crêem. E na 

profundeza de nossa fé, encon-

tramos sentido para a nossa 

existência. Para o mundo cris-

tão, a morte segue as pegadas 

da morte de Cristo: um cálice 

amargo, porque fruto do peca-

do, a beber até o fim, porque é 

a vontade do Pai, que nos espe-

ra de braços abertos do outro 

lado de nossa existência, a res-

surreição em Cristo Jesus. 

A promessa de imortali-

dade nos consola, porque a 

morte é uma transformação. 

Ao morrer a criatura humana 

se encontrará diante de tudo o 

que constituiu o objeto de suas 

aspirações mais profundas: en-

contrar-se-á diante do Cristo e 

do Cristo glorificado. A ressur-

reição é a resposta de Jesus à 

causa perdida por excelência: à 

morte.

A Igreja tem a tradição de 

rezar pelos seus entes que-

ridos. É a saudade daqueles 

que nos antecederam na eter-

nidade. É uma celebração da 

esperança cristã apoiada na 

ressurreição de Jesus Cristo, 

certeza do amor que Deus tem 

por cada um de nós.

Para obter êxito no cultivo da 
erva-mate (Ilex paraguariensis), a 
produção de mudas é considera-
da uma das fases mais importan-
tes. Buscando orientar esse tra-
balho, especialmente no sistema 
de produção de mudas clonais 
por miniestaquia, a Embrapa Flo-
restas lançou o “Manual de pro-
dução de mudas de erva-mate”, 
documento que descreve todo o 

O prazo para produtores rurais renegociarem 
dívidas inscritas na Dívida Ativa da União vai até 
o dia 29 de dezembro. O prazo é valido para pro-
dutores que atuam como pessoa física ou jurídica 
e também para agricultores familiares. Segundo 
comunicou o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), as renegociações envolvem 
descontos de até 100% nas multas, nos juros e nos 
encargos.

De acordo com o Mapa, os produtores inte-
ressados em renegociar seus débitos devem acessar 
o site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) para conhecer as condições de refinancia-
mento e aderir ao programa.

Segundo o diretor do departamento de crédito 
e informação do Mapa, Wilson Vaz de Araújo, o 
programa de renegociação da dívida tem como ob-
jetivo viabilizar a superação da situação transitória 
de crise econômico-financeira dos produtores rurais 
e agricultores familiares, potencialmente provocada 
pelos efeitos do coronavírus (Covid-19) em sua ca-
pacidade de geração de resultados e na perspectiva 
de recebimento dos débitos inscritos em dívida ativa 
da União.

O contribuinte interessado deverá prestar in-
formações, perante a PGFN, demonstrando esses 
impactos financeiros sofridos. Com base na capaci-
dade de pagamento estimada do contribuinte, será 
disponibilizada proposta de transação para adesão.

Embrapa lança manual com dicas 
para a produção de erva-mate

processo, com o intuito de subsi-
diar técnicos e viveiristas.

Segundo Ivar Wendling, pes-
quisador da Embrapa Florestas e 
autor do manual, os profissionais 
que atuam neste ramo têm que 
atentar para todas as fases. “Des-
de o planejamento, estruturas, 
métodos de propagação, substra-
tos, adubação, controle de pragas 
e doenças, até o estabelecimento 

de indicadores de qualidade das 
mudas”, diz.

O método de propagação 
por sementes, tradicionalmente 
utilizado, resulta em mudas com 
crescimento desuniforme, devido 
às variações genéticas.  Já a pro-
pagação pelo método de miniesta-
quia permite maior uniformidade, 
pois mantém as características de 
superioridade da planta matriz. 
Esta técnica consiste em destacar 
porções do ramo (miniestaca) das 
plantas das matrizes selecionadas 
e colocá-los em um meio adequa-
do para formar o sistema radicu-
lar (processo de enraizamento).

No manual constam também 
informações sobre todo o plane-
jamento e instalação dos viveiros, 
o passo a passo da miniestaquia e 
as formas de controle das doenças 
e pragas com potencial de serem 
encontradas em viveiros clonais 
de erva-mate.
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RESPEITO, UNIÃO
E PROGRESSO

11.110
SILVANA CECCON BURLINI
NINHA
VEREADORA

CNPJ Vereador: 38.867.764/0001-51 |  CNPJ Jornal: 23.332.894/0001-12 | Valor: R$ 150,00

Todo mundo quer uma 
pele bonita, hidratada e livre de 
manchas, né? E com o verão se 
aproximando, o cuidado deve ser 
ainda mais intenso. Por isso, cada 
vez mais pessoas estão buscando 
alternativas para prevenir e/ou 
tratar manchas de pele, como o 
melasma.  

Classificado como uma de-
sordem pigmentar, o melasma é 
uma doença crônica que se apre-
senta através de manchas escuras 
na pele, geralmente na região da 
face, mas também pode surgir nos 
braços, no pescoço e no colo. E 
apesar de não ter cura, a boa no-
tícia é que existe uma alternativa 
de tratamento que permite um 
resultado positivo para minimizar 
o melasma e controlar as suas alte-
rações de maneira rápida e eficaz: 
o Laser Spectra™ XT.

A Clínica Dra. Jéssica Fedrigo está situada na
Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho,141,
sala 6, Cidade Alta, Bento Gonçalves.
Agendamentos e informações podem ser 
feitas pelo fone (54) 98165-5474

Foto: Divulgação

Manchas e melasma 
tem tratamento

Segundo a Dra. Jéssica Fedri-
go (CRM-RS 38049), proprietá-
ria de uma clínica de estética em 
Bento Gonçalves que oferece tra-
tamentos com o Spectra™, “esse 
é o único aparelho aprovado pelo 
FDA (Food and Drug Adminis-
tration) para o tratamento de me-
lasma, graças à sua ação eficiente 

e duradoura no controle da doen-
ça. A tecnologia atua no melasma 
e outras manchas através da que-
bra do pigmento, por meio da 
entrega de alta energia, atenuando 
os vasos, melhorando a aparência 
da pele e, como consequência, 
aumentando a autoestima dos pa-
cientes”.

Foto: Divulgação
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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

Tatiane Parreira, 
terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

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

DICAS
Tenha paciência com você, 
ninguém consegue acordar 
com tudo resolvido.

Procure uma terapia para te 
orientar.

Medite.

Quebre padrões negativos.

Ressignificar acontecimentos 
negativos vai te ajudar.

Tenha consciência de que 
você não está sozinho, sem-
pre terá alguém para te aju-
dar, peça ajuda sempre que 
precisar.

Desespero é uma experiên-
cia humana comum. Todos nós 
já sentimos desespero, ansiedade 
e medo durante períodos difíceis 
em nossas vidas.

Podemos, ocasionalmente, 

sentir desespero relacionado ao 
nosso trabalho, casamento ou 
vida amorosa, família, finanças, 
tragédias, entre outros. Mas, nor-
malmente, ele se dissipa com o 
tempo e a vida continua. Pelo me-
nos até a próxima crise.

Quando o desespero não 
passa, mas sim se aprofunda, in-
filtrando-se no íntimo, acaba assu-
mindo o controle das emoções e 
se torna crônico.

Ao diminuir a qualidade de 
vida, danificar a produtividade e 
impedir de ir em frente e perse-
guir os objetivos, sonhos e dese-
jos, o desespero se torna clínico 
ou patológico e é necessária inter-
venção profissional.

Causas
O desespero, geralmente, é 

provocado por algum evento sig-
nificativo na vida: trauma, divór-
cio, morte de alguém próximo, 
vivenciar situações de extremo pe-
rigo, abuso de drogas, filhos indo 
embora, crises existenciais, etc.

Da mesma forma, pode re-
sultar da repressão crônica de 
alguns aspectos de nossas vidas. 
Por exemplo, temos o hábito de 
negar ou reprimir nossa raiva, se-
xualidade, paixão, espiritualidade, 
tristeza, ansiedade, criatividade e, 
até mesmo, o nosso desespero 
existencial.

O desespero, que muitas ve-
zes também carrega uma grande 
dose de amargura, tipicamente 
decorre da raiva reprimida ou da 
raiva sobre como a vida nos tem 
tratado injustamente, e quanto im-
potentes e indefesos estamos para 
fazer algo construtivo a respeito.

É por isso que é de vital im-
portância a pessoa entrar em con-
tato com esses sentimentos repri-
midos, buscar ajuda especializada 
e aproveitar todo o seu poder e 
energia motivadora para mudar a 
si e o curso de sua vida para me-
lhor. Caso contrário, o desespero 
infiltra-se mais, por vezes, expres-
sando-se em um comportamento 
autodestrutivo e até mesmo vio-
lento.

Não podemos mudar nada 
sem primeiro aceitar.
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Fundovitis: R$ 12 milhões para 
promover o vinho nacional
Com a liberação do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura, Consevitis terá um ano
para colocar em prática o plano de trabalho apresentado pelo Governo do Estado

Foto: Marlove Perin
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Liberação de R$ 12 milhões anima empresários do setor

Depois de mais de um ano de espera, 
enfim é assinada a liberação do Fundo de 
Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fun-
dovitis) que passa a ser gerido pela Uvi-
bra/Consevitis, formado por membros da 
Uvibra, Fecovinho, a Agavi e a Comissão 
Interestadual da Uva. Os R$ 12 milhões, 
referente ao fundo de 2018, serão utiliza-
dos na promoção do vinho nacional em 12 
meses.

“Claro que esta notícia era muito 
aguardada pelo setor, mas ao invés de co-
memorar precisamos trabalhar com foco 
e recuperar o tempo perdido. Criamos o 
Consevitis já prevendo a participação e re-
presentatividade de todas as partes envol-
vidas no setor, descentralizando e demo-
cratizando a operação. Assim, vinícolas, 
cooperativas e produtores de uva farão 
parte das decisões dos rumos da vitivini-
cultura”, destaca o presidente da Uvibra, 
Deunir Argenta.

 O termo de colaboração do convênio 
– FPE Nº 2238/2020 tem o propósito de 
realizar ações para a manutenção e pro-
moção do setor vitivinícola por meio de 
metas que irão atuar em consonância com 

www.asprovinho.com.br

Seja um
associado

CNPJ: 38.983.538/0001-36 |  CNPJ Jornal: 23.332.894/0001-12 
Valor: R$ 150,00

PARTICIPANTES 
DO CONSEVITIS
l Uvibra - União Brasileira de 
Vitivinicultura

l Fecovinho - Federação das 
Cooperativas Vinícolas do Rio 
Grande do Sul

l Agavi - Associação Gaúcha 
de Vinicultores

l Comissão Interestadual da 
Uva

a Política Vitivinícola do RS, estabelecida 
pela Lei Estadual nº 10.989 de 13/08/1997 
e alterações, conforme Plano de Trabalho 
aprovado pela Administração Pública.

Os recursos do Fundovitis vêm de 
uma taxa paga pelas vinícolas sobre a aqui-
sição das uvas. Do valor pago, 50% retorna 
para o setor, através de um repasse do Go-
verno do Estado, podendo ser utilizado na 
promoção do vinho com o propósito de 
aumentar o consumo da bebida no país, 
contribuindo para o desenvolvimento de 
toda a cadeia produtiva da uva e do vinho.

Os oito integrantes do Consevitis 
vêm se reunindo periodicamente, seguin-
do instruções do Estado. O coordenador 
do Conselho é o Diretor Executivo da 
Fecovinho, Hélio Marchioro, que tem o 
desafio de conduzir este trabalho gerindo 
os recursos que estavam depositados em 
fundo próprio desde 2019, em conta sepa-
rada do caixa único do Governo do Esta-
do. O dinheiro estava parado em razão de 
apontamentos do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) relativo ao período de 2012 
a 2016, quando os recursos eram geridos 
pelo Ibravin.



A docente do curso de Som-
melier do Senac Bento Gonçal-
ves, Patrícia Cardoso, elencou  
mitos sobre o mundo do vinho, 
confira:

Quanto mais velho, 
melhor 
Depende. Você quer esperar 

anos a fio para beber um vinho 
que precisa de tempo de envelhe-
cimento? Esses são os chamados 
vinhos de guarda: Barolos, Bru-
nellos, grandes vinhos de Borde-
aux. Nesse caso, realmente eles 
melhoram com os anos - mais 
elegantes, com taninos (compos-
tos naturais, também conhecidos 
como polifenóis, que existem no 
interior de cascas de uvas, semen-
tes e caules) mais domados pelo 
tempo e são espetaculares. Assim 
como nós, o vinho possui um ci-
clo de vida passando pela infân-
cia, maturidade, velhice e morte. 
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Mitos do mundo do vinho
Foto: Ênio Guimarães / RJ

Patrícia Cardoso da Silva é sommelier profissional, com certifi-
cação nível 3 pela Wine & Spirit Education Trust, de Londres

No seu ápice de maturidade, 
adquire um equilíbrio perfeito 
entre taninos e o buquê de aro-
mas adquirido com o tempo. É o 
chamado “tempo de evolução”.  

Um vinho branco,
um rosé: quanto
mais velho melhor?  
Com exceção dos grandes 

brancos da Borgonha na Fran-
ça, provavelmente não. Vinhos 
brancos devem ser consumidos 
jovens devido ao seu frescor, aci-
dez, aromas vivos, assim como 
os espumantes. Quantos aos 
vinhos tintos, muitos são produ-
zidos para serem bebidos jovens 
e alguns podemos deixar que 
envelheçam e ainda terão mui-
ta qualidade. Já outros perdem 
qualidade e vivacidade ao serem 
guardados por tempo excessivo. 
Vinhos do novo mundo de bom 
custo-benefício dificilmente vive-

rão por longos anos como os de 
guarda. Algumas uvas também 
podem apresentar características 
de rápida maturação como a ca-
bernet e merlot. Vinhos leves, 
com exceção dos grandes Pinots 
“Crus”, também pedem para se-
rem abertos a qualquer momen-
to. Já um Beaujolais Nouveau 
(feitos com a uva Gamay) deve 
ser bebido no máximo em até 
um ano. Estes são feitos todos os 
anos - e lançados em novembro 
- para serem consumidos imedia-
tamente. A maioria dos vinhos 
tintos brasileiros está pronto para 
ser consumido. Os básicos italia-
nos Chiantis e Valpolicellas tam-
bém podem ser bebidos jovens. 

Vinho branco com 
peixe, vinho tinto
com carne 
Há controvérsias. A har-

monização, combinação entre 
vinho e comida, é um assunto 
vasto. Nem sempre podemos le-
var essa máxima ao pé da letra. 
Claro que um peixe sem muitos 
condimentos, que seja leve, mais 
neutro com pouca gordura casará 
muito bem com um vinho bran-
co jovem. Mas se o peixe for feito 
com algum tempero ou molho 
marcante, podemos harmonizar 
com um tinto leve. Um atum, 
salmão e alguns preparos de ba-
calhau, por exemplo, podem ser 

combinados sim com um bom 
Pinot Noir. Já uma vitela grelha-
da ou filé mignon na manteiga 
vão muito bem com um branco 
amadeirado. Queijos? Sempre 
escutamos que vão muito bem 
com os tintos, mas, em sua maio-
ria, casam melhor com os bran-
cos.

Vinho tinto
no inverno e 
vinhos branco e 
rosé no verão 
Não chega a ser mito, mas 

sim uma preferência e hábito. 
Considerando que o tinto tem ta-
nino, acidez e graduação alcoóli-
ca média de 12,5%, é convidativo 
para o clima frio e acompanhado 
de comidas quentes. Mas temos 
pinot e gamay que são uvas que 
fazem vinhos leves que combi-
nam perfeitamente com o calor, 
até porque esses geralmente res-
friamos mais (os franceses conso-
mem estes levemente resfriados 
de 9 a 11ºC).  

No verão, geralmente bus-
camos frescor. A acidez nos dá a 
sensação refrescante. Os brancos 
possuem alta acidez. Os espu-
mantes possuem acidez e carbo-
natação que conferem picância 
na língua com as borbulhas, isso 
limpa o paladar e refresca a boca 
para o alimento. 

Vinho faz bem 
para a saúde 
Sim e não. Se for bebido 

regularmente, junto com as re-
feições, com moderação e por 
quem não tem contraindicação 
à ingestão de bebidas alcoólicas, 
pode ser benéfico à saúde. Os 
polifenóis encontrados na casca e 
na semente da uva possuem ação 
antibiótica, efeito antioxidante e 
ajudam a prevenir a formação de 
placas de gordura nas artérias. Di-
zem os médicos que o vinho tinto 
reduz o colesterol ruim (LDL) e 
aumenta o chamado colesterol 
bom (HDL) devido ao resvera-
trol e aos flavonóides.

Curso de 
Sommelier
O Senac Bento Gonçalves 

está com matrículas abertas e 
poucas vagas para o curso de 
Sommelier, com início em 10 
de novembro e aulas de terça a 
quinta-feira, das 18h30 às 22h30. 
O curso tem o objetivo de auxi-
liar no atendimento a clientes 
em restaurantes, hotéis e bares, 
aconselhando a melhor bebida 
para acompanhar o cardápio, 
além de elaborar a carta de vi-
nhos do local. Mais informações 
pelo Whatsapp (54) 99255-7649,  
pelo telefone 3452-4200 ou pelo 
site: www.senacrs.com.br/bento.

A agtech australiana The 
Yield Technology Solutions 
anunciou, nesta semana, uma 
parceria de três anos para prever 
a colheita de uvas de uma grande 
produtora de vinhos premium 
naquele país, a Treasury Wine 
Estates. A startup usa aprendi-
zado de máquina (machine lear-
ning), ciência de dados e  inteli-
gência artificial (IA) para realizar 
as previsões e recomendações de 
manejo a fim de ajudar os produ-
tores. Para isso, vai disponibili-
zar a ferramenta Sensing +, que 

Inteligência artificial prevê safra 
de uvas com alta precisão

combina hardware (sensores) e 
análises (software) para fornecer 
orientações sobre quando irrigar, 
aplicar fertilizantes ou defensivos, 
plantar e colher em aplicativos fá-
ceis de usar.

Os dados gerados são com-
binados com os extensos dados 
históricos de colheita da vinícola 
em modelos que permitem as es-
timativas de rendimento com alta 
precisão e frequência ao longo da 
estação de crescimento.

O uso de IA para prever sa-
fras também é desenvolvido na 

Embrapa Informática Agropecu-
ária para pomares de laranjas. 

Ros Harvey, fundadora e 
diretora administrativa da The 
Yield, disse que plataforma tem 
um conjunto de recursos e noti-
ficações que interpreta as práticas 
relacionadas ao clima, enquanto 
os clientes têm uma visão unifi-
cada de todos os cultivos e seu 
desenvolvimento. “Isso significa 
que eles podem agir sobre as con-
dições da lavoura, como riscos 
climáticos extremos, necessida-
des de irrigação, as melhores con-
dições de pulverização e progra-
mação da colheita”, enumerou.

Foto: Embrapa
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Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

RECEBO PENSÃO
POR MORTE.
PERDEREI O 
BENEFÍCIO 
SE CASAR 
NOVAMENTE?

Essa é uma pergunta que 
ouço com frequência, por isso 
compartilho com vocês a respos-
ta. Vamos lá: no Regime Geral de 
Previdência Social, o INSS, até o 
momento não existe a previsão 
de cancelamento da pensão por 
morte em razão de um novo re-
lacionamento do (a) pensionista. 
Ou seja, quem recebe o benefício 
não vai deixar de receber se casar 
novamente. Porém, caso ocorra 
uma “segunda viuvez”, o côn-
juge/companheiro sobrevivente 
não acumulará duas pensões por 
morte, mas poderá optar pela 
que for mais vantajosa.

Mas atenção! Em alguns Re-
gimes Próprios de Previdência, 
como o regime dos militares e 
de alguns servidores públicos, há 

previsão legal de que um novo 
casamento ou estabelecimento 
de nova união estável pode, sim, 
extinguir o direito do pensionista 
à pensão por morte.

Saiba mais sobre a
pensão por morte
A pensão por morte é um 

benefício que independe de ca-
rência, pago aos dependentes do 
segurado. Essa relação de depen-
dência é verificada no momen-
to do óbito. São dependentes: 
cônjuge, companheiro (a), filhos 
menores de 21 anos ou inválido. 
Podem ainda se enquadrar na 
situação de dependência os pais, 
irmão menor de 21 anos ou invá-
lido, enteado ou menor tutelado.

Na região da uva e do vinho, 
o lúpulo e a cerveja devem ga-
nhar cada vez mais espaço com 
o Projeto de Monitoramento e 
Desenvolvimento da Cultura do 
Lúpulo, do Governo do Estado. 
No dia 05 de novembro, repre-
sentantes da Emater/RS-Ascar, 
Mapa, Seapdr, Associação Gaú-
cha de Microcervejarias, Asso-
ciação Brasileira de Produtores 
de Lúpulo, Famurs e Sicredi Pio-
neira, consultoria privada e Lu-
pulândia estiveram reunidos no 
escritório regional, em Caxias do 
Sul, para tratar do assunto.

O objetivo foi apresentar a 
iniciativa e formar uma rede de 
colaboradores para a difusão da 
cultura do lúpulo, inicialmente na 
Serra Gaúcha, e posteriormente 
no restante do Estado. No Bra-
sil, estima-se que a área plantada 
é de 40 hectares, dos quais sete 
estão no RS, sendo uma cultura 
com grande potencial, especial-
mente para a agricultura familiar.

Nove produtores, de sete 
municípios da região (Caxias do 
Sul, Nova Petrópolis, Bom Jesus, 

Projeto de fomento ao 
lúpulo é tratado na Serra

São Francisco de Paula, Serafina 
Corrêa, Gramado e São José dos 
Ausentes) irão receber assistência 
técnica da Emater/RS-Ascar para 
o fomento da cultura. O projeto 
se baseia em quatro linhas: levan-
tamento das questões agronômi-
cas da cultura, estudo da situação 
agrometeorológica e territorial, 
conhecimento da cadeia produ-
tiva, beneficiamento, armazena-
mento e qualidade da flor na pós-
colheita. O grupo fez uma visita 
à fábrica de máquinas e imple-
mentos Lupulândia, em Caxias 
do Sul, além de uma lavoura de 
lúpulo em Nova Petrópolis.

Lúpulo é uma planta 
muito utilizada para fazer 
cerveja, mas pode ser 
usada na preparação de 
remédios caseiros para 
tratar distúrbios do sono. 
O seu nome científico é 
Humulus Lupulus e pode 
ser comprada em lojas de 
produtos naturais e farmá-
cias de manipulação. 

As flores masculinas e 
femininas estão localiza-
das em plantas separadas 
e os frutos em forma de 
cone são coletados no 
outono e cuidadosamen-
te secos.
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Colocada à prova na 28ª Ava-
liação Nacional, realizada online 
no sábado, 7 de novembro, no 
Spa do Vinho, pela Associação 
Brasileira de Enologia (ABE), a 
safra de vinhos 2020 mostrou na 
taça que é a melhor da história 
do vinho brasileiro. Apreciadores 
de 24 Estados, além do Distrito 
Federal, Uruguai e Chile, degus-
taram em casa 16 amostras repre-
sentativas de 395, inscritas por 56 
vinícolas. Enquanto os comenta-

Foto: Cassiano Farina

Pioneira no enoturismo, Cooperativa Aurora 
registra, até outubro, mais de 74 mil visitantes

Mais de 74 mil turistas visitaram a Vinícola Aurora em 2020

Mais de 80% dos brasileiros 
não realizam viagens a lazer des-
de abril, enquanto 16,73% já visi-
taram outras regiões nos últimos 
meses, é o que aponta a pesquisa 
“A Jornada dos Viajantes Brasi-
leiros – Insights para o Turismo”, 
realizada pelo TRVL LAB, em 
parceria com a ELO. O levan-
tamento mostra que, a partir da 
reabertura das atividades, 55% 
já estão avaliando opções de via-
gens e pesquisando as medidas 
de segurança e higiene adotadas. 
Viajar com a família é prioridade 
para 90% dos entrevistados e o 
carro deve ser o transporte prefe-
rido para 61% deles.

Bento Gonçalves, principal 

destino enoturístico do Brasil, 
está retomando as atividades de 
forma gradual e segura. A Viníco-
la Aurora já observa o reaqueci-
mento do turismo em seu rotei-
ro. Desde o dia 1º de agosto, o 
tour está recebendo visitantes do 
Sul, Sudeste e Nordeste do país, 
na unidade matriz.

Até outubro, mais de 74 
mil pessoas, 63% a menos que o 
mesmo período do ano anterior, 
percorreram o passeio gratuito, 
seguindo todas as medidas de 
segurança e higiene. Em 2019, o 
total foi de 202 mil turistas.

De agosto a outubro de 
2020, 30% dos turistas eram gaú-
chos, outros 30% eram paulistas 

e cariocas e os demais visitantes 
vieram de outros estados brasilei-
ros. O ticket médio do público 
em compras dentro da vinícola 
cresceu 20%.

Os turistas estão sendo re-
cebidos em número reduzido e 
mediante agendamento prévio. 
A Aurora adotou medidas de 
controle como verificação de 
temperatura, uso de máscara 
em tempo integral (podendo ser 
retirada apenas no momento da 
degustação) e orientação à higie-
nização das mãos com álcool gel. 
Ao chegar, o visitante já inicia o 
tour guiado pela vinícola, evitan-
do aglomeração de pessoas numa 
eventual espera.

A safra das safras é avaliada
por apreciadores de 24 Estados

ristas - enólogos, sommeliers e 
enófilos - degustavam e falavam 
destas amostras, os apreciadores 
acompanhavam de casa degus-
tando a mesma. As notas dadas 
por eles foram naturalmente pro-
porcionais à qualidade: todas aci-
ma de 90 pontos, chegando a 96 
para dois tintos, um Merlot e um 
Corte de seis variedades, ambos 
da Serra Gaúcha. Para fazer che-
gar as 16 garrafas de 187 ml cada, 
total de 1,2 mil, à casa de cada 

apreciador, foi necessária uma 
megaoperação da ABE.

A qualificação de safra das 
safras teve como base uma excep-
cional safra de uvas, decorrente 
do clima, que favoreceu o desen-
volvimento da fruta, representado 
entre outras manifestações pelo 
teor alcoólico da bebida. Este 
variou de 11,53% a 14,45% nas 
sete amostras de brancos e uma 
de rosé e de 12,76% a 15,90% nas 
oito amostras de tintos.

Foto: Jeferson Soldi

Apreciadores de vinhos degustaram em casa as 16 amostras representativas da Safra 2020


