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MIRANTE
Para os apaixonados por paisagens, o Mirante de Monte Belo do Sul vale uma visita. Tranquilidade e natureza exuberante,
com vista para a cidade e o Vale dos Vinhedos, tornam o Mirante uma nova alternativa para turistas e moradores
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Vem para o Motel Netuno Vinhedos!
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ngústia é um sentimento 
natural da nossa vida. E até 

necessário. Afinal, viver tem seus 
percalços. E isso significa que 
vamos nos machucar e, sim, vai 
doer.

A angústia é o sentimento 
mais primitivo do ser humano. 
Ela é uma sensação caracterizada 
pelo sufocamento, dor no peito, 
coração acelerado, como se o 
coração estivesse apertado, sen-
timento de ansiedade, de falta, 
carência, aflição, insegurança e 
tristeza.

Essa sensação perturbadora 
e desconfortável nos acompanha 
desde o nosso nascimento e vai se 
“instalando” em nós ao longo das 
nossas vidas. 

Qualquer pessoa pode sentir 
angústia e ela não está necessaria-
mente vinculada a uma depressão 
ou a outra patologia. 

Importante considerar acerca 
da angústia é que nós podemos 
amenizar esse sentimento, traba-
lhar para que ele não nos incomo-
de tanto e nem afete a nossa qua-
lidade de vida, entretanto, ele não 
será extinto de nossa existência.

A angústia pode surgir como 
um sinal de alerta, como expres-
são de perigo de uma interpreta-

Tatiane Parreira, 
terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

Uma coisa que nos conecta como seres humanos é que to-
dos nós sentimos dor, seja ela física ou emocional. Ou seja, com-
partilhamos a ideia de que seremos feridos. Porém, o que nos 
difere é a maneira como lidamos com essa dor.

Quando vivenciamos demais uma dor e mergulhamos em 
um sentimento de angústia, isso nos impede de crescer. Uma 
das melhores maneiras de se curar das mágoas é aprender lições 
da situação e usá-las para se concentrar no crescimento. Elas se 
tornam o impulso que nos leva à frente.

Se você está se sentindo muito angustiado, saiba que é possí-
vel aliviar essa sensação e até usá-la de forma positiva.

Dicas para você:
1. Medite diariamente.
2. Autoconhecimento.
3. Crie distância física do que te angustia.
4. Seja gentil com você. 
5. Aceite que a outra pessoa não irá pedir desculpas.
6. Não exclua o que sente, inclui tua dor e trabalhe com ela.
7. Se está difícil sozinho, peça ajuda.

Encontre mais dicas para seu bem-estar no
Instagram: Tatiane Parreira Espaço Orgone.

ção nossa diante de uma situação. 
Nesse caso precisamos estar aten-
tos e avaliar se essa situação que 
desencadeou a nossa angústia é 
realmente lógica e coerente com a 
realidade ou se é algo exagerado, 
fruto de um pensamento distor-
cido ou negativado. Procure um 
profissional para te ajudar, não 
espere agravar.

Um fator que pode gerar 
mais ansiedade e aumentar a an-
gústia está no fato de, geralmente, 
não termos o controle desse senti-
mento que nos invade de maneira 
agressiva, provocando uma sensa-
ção de impotência, aumentando 
ainda mais o nosso sofrimento.

 Por muitas vezes, a angústia 
não é desencadeada por um fator 
externo, mas de fatores internos, 
de lembranças, pensamentos e 
sentimentos. Nesses casos, a an-
gústia pode estar ligada a traumas.

Quando a angústia não é 
bem trabalhada, ela pode ajudar 
a desencadear vários sintomas 
negativos e contribuir para o ado-
ecimento da pessoa. Além da de-
pressão, a angústia perturbadora, 
se não tratada, pode potencializar 
o aparecimento de ataques de pâ-
nico e quadros patológicos como, 
por exemplo, a paranoia.

Nossos pensamentos influen-
ciam nossos sentimentos. O que 
você anda pensando que pode ge-
rar angústia? É muito importante 
cuidar desse tipo de sentimento e 
estar atento aos sinais que o nosso 
corpo emite.

Atualmente, as pessoas vivem 
uma rotina conturbada, com mui-
tas pressões por todos os lados. 
A correria do dia a dia e também 
a autocobrança podem gerar um 
sentimento de desconforto, sendo 
necessário a busca de informa-
ções sobre como tratar a angústia.

Muitos de nós nos pergunta-
mos cada vez que sentimos angús-
tia: como se libertar da mágoa e 
da dor, do passado, e seguir em 
frente? Quantos de nós queremos 
avançar, porém algo nos segura?

Em geral, sabemos identificar 
situações que provocam angústia, 
mas não temos tantas informa-
ções de como lidar com ela.

A verdade é que a angústia 
é uma sensação psicológica que 
provoca danos físicos e mentais, e 
que pode estar associado a outros 
problemas emocionais, como a 
depressão.  Além do apoio de um 
profissional, você também pode 
se ajudar. E é pouco a pouco mes-
mo, com pequenas práticas.

Como superar a angústia?
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No domingo, 13, aconteceu a Convenção Mu-
nicipal em que foi definida a chapa de candidatos 
às eleições do PTB em Monte Belo do Sul. O par-
tido confirmou a candidatura do ex-prefeito Lírio 
Turri para prefeito e o atual vereador Lauro Ricieri 

A Convenção do PSB de 
Monte Belo do Sul confirmou 
três candidatos a vereadores. 
São eles: Giorge Norberto Ec-
cher, Meghi Perin Eccher e 
Tâmara Cristina Schizzi. Não 
haverá candidatos para eleição 
majoritária.

Na quinta-feira, 10, aconteceu a Convenção Municipal em que foi 
definida a chapa de candidatos às eleições do PDT em Monte Belo do 
Sul. O partido confirmou a candidatura de quatro candidatos: Isabel 
Cristina Furlanetto Ramos, Lourdes Dotta Grasseli (Lurdinha), Marcos 
Antônio Martins dos Santos e Nilso Cavaleri. O partido confirmou que 
não haverá candidatos para a eleição majoritária.

A Convenção Municipal do 
MDB em Monte Belo do Sul 
definiu a chapa de candidatos às 
eleições 2020. O partido confir-
mou a candidatura do atual pre-
feito Adenir José Dallé e Jorge 
Benvenutti a vice-prefeito, que 
buscam a reeleição. Já a nominata 
de vereadores é composta por 12 
candidatos: Álvaro Manzoni, Ana 
Maria Somensi Bruschi, Claudete 
Stringhini, Eder Angelo Zaffari, 
Lademir Moro, Luciano Bombas-
saro, Marinez Berselli Zanchet, 
Nadia Elisabet Faccin Faé, One-
cimo Pauleti, Rosane Padilha, 
Silvio Cesca e Vitor Jacinto Perin.

Convenções partidárias 
definem candidatos2020

MDB confirma candidatura de Dallé e Benvenutti

Candidatos a Vereador pelo MDB

Fotos: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Adenir José Dallé e Jorge Benvenutti buscam a reeleição

PTB confirma candidatura de
Lírio Turri e Lauro Bazzanella

Foto: Divulgação Facebook

Bazzanella para vice-prefeito. Já a nominata de ve-
readores é composta por sete candidatos: Ademir 
Ferro, Aluisio Corbelini, Kelly Paulino, Luciana 
Aires, Nelsa Berselli Cecconi, Noberto Possamai e 
Ronaldo Bragagnollo.

Lírio Turri e Lauro Bazzanella com os candidatos a Vereador pelo PTB

PSB confirma 
três candidatos 
a vereador

Foto: Divulgação

Convenção do PDT confirma 
quatro candidatos a vereador

Quatro candidatos disputam vaga para vereador pelo PDT

Foto: Divulgação

Candidatos a vereador pelo PSB



Senac Bento tem mais um 
vencedor em etapa estadual
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O Senac Bento 
Gonçalves teve mais 
um vencedor na etapa 
estadual das Competi-
ções Senac de Educa-
ção Profissional. 

O aluno do curso 
de Cabeleireiro, Fer-
nando Bellé Casagran-
de, 20 anos, garantiu a 
vaga para representar 
o Rio Grande do Sul 
na etapa nacional das 
Competições Senac 
de Educação Profis-
sional, programadas 
para janeiro de 2021. 
Se vencer a nacio-
nal, Fernando terá a 
oportunidade de re-
presentar o Brasil na 
WorldSkills – maior 
competição de edu-
cação profissional do 
mundo.

Foto: Divulgação

Diretora do Senac Bento Gonçalves, Rosângela de Souza 
Jardim, e o aluno do curso de Cabeleireiro, Fernando Bellé 
Casagrande, vencedor da etapa estadual
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Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

REVIRAVOLTAS
NO MUNDO
PREVIDENCIÁRIO

Apesar da abertura das agên-
cias do INSS anunciada para o dia 
14 de setembro, no último dia 08 
os servidores da Autarquia anun-
ciaram o início de uma greve. 
Representantes da categoria reu-
niram-se em plenária e decidiram 
que manterão as atividades em 
home office em razão da pande-
mia. A greve foi decidida “diante 
da intransigência da direção do 
INSS para reabrir agências no um 
momento em que o país ainda se 
encontra com altos indicadores 
de contaminação”. Os servidores  
ainda afirmaram que “será man-
tido o trabalho remoto enquanto 
perdurar a pandemia”.

Vale lembrar que o INSS já 
marcou diversas datas para o re-
torno das agências presenciais em 
meio à pandemia, mas todas as 
datas foram adiadas. A do dia 14 
de setembro, apesar de estar con-
firmada até o momento, também 
parece ameaçada.

Não bastasse o anúncio da 
greve, os segurados também fo-
ram impactados com a notícia da 
realização de mais uma operação 
pente fino, onde o INSS preten-
de averiguar a regularidade de 1,7 
milhão de benefícios. Os segura-
dos receberão uma notificação e 
, a partir daí, terão o prazo de 60 
dias para apresentar a documen-
tação pelo MEU INSS ou realizar 
o agendamento para a entrega de 
documentos, sob pena de ter o 
benefício suspenso. Passados 30 
dias da suspensão, o benefício 

Nova operação pente fino e greve dos servidores 
são as bombas dos últimos dias

será bloqueado. Logo, fique aten-
to, especialmente em razão da 
greve dos correios, o que permi-
tiu a entrega digital da notificação. 
Isso mesmo! Há possibilidade da 
notificação digital através do apli-
cativo dos correios.

Outra notícia da área pre-
videnciária é a autorização do 
pagamento da diferença sobre o 
adiantamento dos auxílios por in-
capacidade temporária, o antigo 
auxílio-doença. Quem recebeu a 
antecipação terá o benefício reco-
nhecido em definitivo e aqueles 
que teriam direito a um benefício 
maior que salário mínimo recebe-
rão a diferença no mês de outu-
bro, sem a necessidade de novo 
requerimento. A medida abrange 
as antecipações em que o afasta-
mento tenha se encerrado até o 
dia 2 de julho deste ano. Informa-
ções sobre o pagamento podem 
ser obtidas através do Meu INSS 
e telefone 135. E mais: a anteci-
pação do benefício também foi 
prorrogada. A antecipação de um 
salário mínimo mensal será devi-
da pelo período definido em ates-
tado médico, limitado a sessenta 
dias. Anteriormente, este prazo 
estava limitado a trinta dias. Os 
atestados serão submetidos a aná-
lise de conformidade pela Subse-
cretaria de Perícia Médica Fede-
ral da Secretaria de Previdência e 
pelo INSS. E tudo no meio digi-
tal. Certamente, o momento exige 
atenção redobrada dos segurados 
da previdência.

O mirante construído na saída da cidade de Monte Belo do Sul já está receben-
do turistas e moradores do município. Com o objetivo de impulsionar o turismo e 
proporcionar uma nova opção de lazer aos moradores e visitantes, do alto, é possí-
vel ver parte do Vale dos Vinhedos e Bento Gonçalves, com belíssimas paisagens.

A ação é parte do projeto de turismo realizado pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Turismo. O recurso para construir o mirante teve custo 
de R$ 248.523,34, sendo R$ 243.750,00 recebidos via convênio do Ministério do 
Turismo e contrapartida do município de R$ 4.773,34.

O projeto arquitetônico é da reconhecida arquiteta Vanja Hertcer e o projeto 
estrutural do engenheiro Fernando Brandalise.

Construção de mirante 
atrai muitos turistas

Foto: Marlove Perin

Mirante proporciona uma nova opção de lazer aos moradores e visitantes

Foto: Marlove Perin

Foto: Maikon Del Ré Perin

Viva o RS foi  inaugurada ofi-
cialmente no domingo, dia 20 de 
setembro, e contará com mais de 
100 roteiros turísticos divididos 
entre dez regiões do estado. A 
iniciativa Viva o RS (www.vivaors.
com.br) tem como proposta ser 
uma feira virtual promocional 
dos melhores roteiros turísticos 
do estado. Disponível para o pú-
blico por 40 dias e com diversas 
parcerias, as atrações serão orga-
nizadas por regiões e por estilos 
de viagem, dando maior autono-
mia e liberdade ao usuário, e aju-
dando o comércio turístico local, 
pois gera tráfego para agências e 
receptivos venderem os pacotes. 
Além disso, a plataforma conta 
com uma avançada assistente digi-
tal de viagens, que oferece dicas e 
sugestões personalizadas de acor-
do com o perfil e experiência de 
cada visitante.

Plataforma digital vai promover 
roteiros turísticos gaúchos

Uva e Vinho
A arquitetura, a história e a 

gastronomia típica da imigração 
italiana constroem o ambiente da 
Serra Gaúcha. As encostas dese-
nhadas pelos vinhedos e as ins-

talações das vinícolas abrem suas 
portas e recebem, como ninguém, 
para a experiência mais tradicio-
nal e atraente do mundo: a degus-
tação dos vinhos e espumantes, a 
harmonização, a gastronomia.

Foto: Marlove Perin

Atrações da Serra Gaúcha fazem parte da plataforma digital
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Tecnologia de Pulverização Eletrostática TSBJet para aplicação em videiras já está sendo 
utilizada na propriedade de Leo Francischina

Maior eficiência no aproveitamento e 
redução de aplicações pulverizadas

6 Ano V - Nº 56 - Setembro/2020 - Monte Belo do Sul/RS

Por Marlove Perin
contato@gazetanewsrs.com.br

Cada vez mais tem-se exigido 
do produtor rural a utilização cor-
reta e criteriosa de agrotóxicos. 
Dessa forma, conhecer apenas o 
produto a ser aplicado não é sufi-
ciente. 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 per-
das nas aplicações, destaca-se o 
uso da eletrostática, que consiste 
em um sistema que carrega eletri-
camente as gotas. Pensando nis-
so, a empresa de Tecnologia Sul 
Brasileira desenvolveu a Tecno-
logia de Pulverização Eletrostáti-
ca - TSBJet, que se diferencia dos 
demais sistemas já existentes por 

Conheça um pouco mais a respeito da pulverização eletrostática

Pulverização Eletrostática TSBJet

ser o único que funciona em con-
dições 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 
Francischina, da Comunidade 
São Marcos, relatou que, com a 
utilização da pulverização eletros-
tática, houve redução de 50% do 
volume de água e, ainda, econo-
mia de tempo e de defensivos 
aplicados. 

“Reduzi a quantidade de 
aplicações de 18 tanques de água 
para 9, além da economia do tem-
po 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 

tem 9 hectares de vinhedos.
Quem também faz uso da 

pulverização eletrostática TSBJet 
é o produtor Giovani Mazzochi, 
que possui 90 hectares de maçã 
em Lajeado Grande. “Antes de 
adquirir o equipamento, fiz testes 
durante um ano no meu pomar. 
Utilizava 1000 litros por hectare 
e, agora, com um tanque faço 
cinco hectares, além da econo-
mia de 8% de produto aplicado”, 
explica. 

“A relação entre custo e be-
nefício do uso da eletrostática é 
favorável, uma vez que o investi-
mento é rapidamente amortizado 
pelo menor custo das operações 
e pela menor necessidade de in-
sumos, quando comparado com 
a pulverização convencional”, 
ressalta Mazzochi.

Esse sistema de pulverização 
pode reduzir as perdas por deriva 
quando comparado ao tradicio-
nal. Gotas finas podem aumentar 
a cobertura das aplicações, po-
rém estão mais suscetíveis à de-
riva. 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 ajusta-
da, de forma a permitir um mo-
lhamento adequado das folhas e 
que ocorra o mínimo de perda 
por escorrimento das gotas.

Para os produtores Leo 
Francischina e Giovani Mazzo-
chi, o desenvolvimento do Pulve-
rizador Eletrostático é visto como 
uma forma de contribuir com 
o meio ambiente, com a saúde 
de quem consome os produtos, 
além de gerar economia aos agri-
cultores.

Produtores Giovani Mazzochi e Leo Francischina fazem uso da 
Tecnologia de Pulverização Eletrostática TSBJet
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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 Menos risco de contaminação da lavoura vizinha;
l Redução do tempo de reabastecimento e preparo da calda. Tarde de Campo, em Monte Belo do Sul, reuniu produtores e técnicos na demonstração do uso 

da Tecnologia de Pulverização Eletrostática TSBJet

Foto: Marlove Perin

Foto: Marlove Perin

Garantia de maior entrega de produto no alvo 
comprovada Pulverização também é utilizada em pomares de maçã

Foto: Divulgação

Vantagens da utilização da 
Pulverização Eletrostática

Pulverizador equipado com 
a Tecnologia de Pulverização 
Eletrostática TSBJet

Foto: Divulgação



Monte Belo do Sul terá hotel de R$ 22 milhões

Empreendimento hoteleiro terá 78 
apartamentos e deve contribuir para o 
crescimento do turismo local

Imagens: Divulgação
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Um investimento orçado em 
R$ 22 milhões está começando 
a sair do papel em Monte Belo 
do Sul. O Vuiello Bruschi Hotel, 
empreendimento que será cons-
truído onde atualmente é o Hotel 
Bruschi, terá 78 apartamentos, 
Centro de Convenções, Sala de 
Cinema, Área de Recreação, Res-
taurante, Bistrô, Adega e Acade-
mia. Os apartamentos terão 23 
metros quadrados. Ao todo, entre 
parte nova e reforma, serão 4 mil 
metros quadrados e serão vendi-
dos com escritura individual. O 
projeto é do reconhecido arqui-
teto Rafael Manzoni Cardoso, de 
Canela, e está em aprovação pelos 
técnicos do município.

O empreendimento é lidera-
do pelos empresários Ivan Maciel 
e Igor Tonello, da Tonbass Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. 
Paralelo ao projeto da Incorpora-
dora, foi criada uma bandeira de 
administração hoteleira, a Vuiello 
Hotels, liderada pelos empresá-
rios canelenses Alfredo Schaffer 
e Antônio Saldanha Nunes, em 

Imagens: Divulgação

Vuiello Bruschi Hotel contará com 78 apartamentos, 
Centro de Convenções, Sala de Cinema, Área de 
Recreação, Restaurante, Bistrô, Adega e Academia

Os apartamentos terão 23 metros 
quadrados. Ao todo, entre parte nova e 
reforma, serão 4 mil metros quadrados

A expectativa de início das obras é 
para o primeiro semestre de 2021

O investimento orçado em 
R$ 22 milhões, prevê até 

quatro anos de obras para a 
inauguração do Hotel

parceria com a Tonbass Empre-
endimentos.

Conforme os empresários 
envolvidos no processo, o projeto 
vem sendo desenvolvido há nove 
meses. Nesse período, foi adquiri-
da a área que hoje é o Hotel Brus-
chi. A expectativa de início das 
obras é para o primeiro semestre 
de 2021. O cronograma prevê até 
quatro anos de obras para a inau-
guração do Hotel.

Segundo os empreendedo-
res, a ideia do empreendimento 
hoteleiro em Monte Belo do Sul 
foi motivada pela localização pri-
vilegiada do munícipio, acessos, 
e também pelo interesse da ad-
ministração municipal em apoiar 
empreendimentos que possam se 
integrar ao desenvolvimento local. 
Pela filosofia de trabalho do gru-
po, segundo Igor Tonello, a inte-
gração do empreendimento com 
as forças produtivas da comunida-
de, valorizando a produção local 
e gerando emprego e renda, é um 
processo ganha-ganha de cresci-
mento sustentado. A prioridade 

para o abastecimento da operação 
do empreendimento será para os 
fornecedores locais que possam 
ser desenvolvidos e integrados ao 
processo de “Essência do Bem 
Servir”, que é como a Vuiello Ho-
tels entende seu negócio. A inte-
gração com as empresas vinícolas 
locais também é um dos objetivos 
do empreendimento.
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De um lado está o setor vi-
tivinícola, que busca o aumento 
da competitividade do vinho. De 
outro, o Governo do Estado, que 
anseia por ganhos que possam 
ampliar seus recursos e, com isso, 
viabilizar ações estruturantes. A 
aproximação entre as partes, ge-
rada em razão da discussão em 
torno da proposta de Reforma 
Tributária RS que o governador 
Eduardo Leite acabou retirando 
na quarta-feira, 23, abriu as portas 
para uma construção conjunta e 
permanente em torno das medi-
das e necessidades de ambos.

Isso foi possível graças a aber-
tura da Uvibra, juntamente com a 
Agavi, a Fecovinho e o Sindivinho 
RS, cientes da realidade enfren-
tada pelo Estado. “Construímos 
uma relação de reciprocidade, 
onde ambas as partes estão cientes 
de suas demandas. Encontramos 
no Governo do Estado acolhida 
para discutir juntos o que é me-
lhor para ambos”, destaca Deunir 
Argenta, presidente da Uvibra.

A ideia é manter um fórum 
permanente de discussão com 
o envolvimento da Casa Civil e 
das Secretarias da Fazenda e da 

Setor do Vinho ganha voz 
junto ao Governo do Estado
Governador do RS propõe fórum permanente de discussão 
com entidades para construir medidas

Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural. Comprometido a 
colaborar com o setor, Leite tam-
bém ficou de abrir portas em ou-
tros Estados onde a Substituição 
Tributária do vinho também pos-
sa ser eliminada. Entre os assun-
tos discutidos no encontro está a 
dificuldade enfrentada pelas viní-
colas em relação ao fornecimen-
to de garrafas. Com a pandemia 
e a mudança de hábitos do con-
sumidor, que passou a apreciar 
mais vinhos brasileiros em casa, 
as vendas ganharam um impulso, 
aproximando-se do desempenho 

de 2016. A grande expectativa e 
aposta do setor agora é o último 
trimestre com a venda de espu-
mantes. Entretanto, a indústria já 
vem enfrentando problemas para 
a compra de garrafas. Sendo as-
sim, a Uvibra também solicitou ao 
Governador que sejam adotadas 
gestões necessárias para ampliar 
a oferta de vasilhame, estabele-
cendo um sistema concorrencial 
mais adequado. A instalação no 
Estado, de uma nova fábrica de 
garrafas, destinada ao envasamen-
to dos vinhos e derivados da uva, 
é a alternativa discutida.

Foto: Marlove Perin

Fórum discutirá soluções para demandas da cadeia produtiva

Após mais de um ano
ano de espera, R$ 12 
milhões do Fundovitis 
serão liberados

Foi agendada para 7 de outubro a assinatura da libe-
ração do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura 
(Fundovitis), conforme publicação no Diário Oficial do 
Estado. A gestão dos R$ 12 milhões será de responsabili-
dade do Consevitis, conselho formado por entidades do 
setor do vinho, atrelado à Uvibra. Ele será coordenado 
por Helio Marchioro, executivo da Federação das Coo-
perativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho). 
Segundo o presidente da Uvibra, Deunir Argenta, o va-
lor disponibilizado agora é de março do ano passado. A 
partir da assinatura do contrato, a entidade terá 12 meses 
para fazer a gestão do recurso. O plano de trabalho já foi 
apresentado ao governo do Estado.

Os R$ 12 milhões eram aguardados desde o ano 
passado, quando o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibra-
vin) deixou de receber por conta de apontamentos do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE) às contas do ins-
tituto. Segundo o atual presidente do Ibravin, Márcio 
Ferrari, o órgão não se inscreveu para receber neste ano 
porque havia muitos critérios, no edital, que o Ibravin 
não conseguia cumprir. Argenta destaca que, no ano que 
vem, a entidade tem expectativa de receber os recursos 
acumulados de 2020 e o de 2021.



Pesquisa avalia os efeitos
da exposição a agrotóxicos
em trabalhadores rurais

Estudo apontou 
que indivíduos 
expostos aos 
agrotóxicos 
apresentam 
maior número 
de danos 
oxidativos em 
comparação 
ao grupo não 
exposto
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Maiquel Vignatti, Gerente 
de Marketing e Turismo da 
Cooperativa Vinícola Garibaldi

A PANDEMIA
RESSIGNIFICOU O
SENTIDO DE
COMUNICAR

A pandemia da Covid-19 vai 
passar, cedo ou tarde, este é um 
fato. E, também, é verdade que 
deixará, em cada um de nós, o 
aprendizado de profundas lições. 
Fomos forçados, de uma hora 
para outra, a nos adaptar rapida-
mente a essa drástica situação, 
causando uma série de rupturas 
no nosso jeito de viver. Os  re-
flexos estão impressos em todas 
as partes: no nosso círculo fami-
liar, nas escolas, nas empresas. 
Nenhuma profissão ou atividade 
econômica sairá ilesa dos efeitos 
do coronavírus. Nem a  comuni-
cação. Ela está em  transformação 
desde o advento da convergência 
do mundo analógico para o digital 
e, agora, a pandemia a alçou para 
uma mudança estratégica, princi-
palmente para as corporações. 

Primeiramente, vimos como 
o surto da Covid-19 evidenciou a 
importância macro da comunica-
ção, observando como ela impac-
ta na formação e na informação 
que as pessoas detêm. Acompa-
nhamos o quanto  ela alimenta o 
intelecto, por meio da imprensa 
– a procura crescente por infor-
mação de qualidade, a partir do  
jornalismo sério, é revigorante 
nessas épocas de fake news. 

A pandemia fez com que as 
empresas começassem a pensar 
de uma maneira totalmente dife-
rente,  não apenas na comunica-
ção direcionada, mas também no 
diálogo transversal, a fim de fo-
mentar realmente  o que tem va-
lor, estabelecer vínculos, engajar 
pelo compartilhamento de prin-
cípios. Findou-se o ‘comunicar 
por comunicar’ – na verdade, já 
faz algum tempo que essa prática 
vinha perdendo espaço: o público 
não  enxerga e percebe apenas 

A utilização de agrotóxicos 
no meio rural é considerada 
imprescindível, uma vez que 
eles fazem com que aumente 
expressivamente a produção 
de alimentos. Porém, os de-
fensivos agrícolas podem ter 
em sua composição moléculas 
com efeito oxidante, que geram 
danos oxidativos no organismo. 
Em seu Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), a estudante 
Bruna Cussioli, do curso de 
Biomedicina da Universidade 
do Vale do Taquari - Univates, 
analisou os efeitos do contato 
direto com os agrotóxicos e os 
danos oxidativos provocados 
no organismo de trabalhadores 
rurais.

Sob orientação da profes-
sora Andrea Horst, o trabalho, 
intitulado “Avaliação dos efeitos 
da exposição aos agrotóxicos 
em relação aos danos oxidativos 
em trabalhadores rurais”, anali-
sou 55 pessoas, das quais 27 não 
têm contato com agrotóxicos e 
28 trabalhadores rurais que uti-
lizam defensivos agrícolas. “A 
pesquisa foi realizada na cidade 
de Anta Gorda/RS, local onde 
nasci e cresci. O município 
possui o setor primário como 
destaque. Mesmo que de longe, 
pude acompanhar a constante 
evolução na agricultura, desde o 
uso de sementes melhoradas até 
a utilização de maquinários so-
fisticados. Porém, uma questão 
me deixava intrigada: a forma 

a promoção ou o preço, mas re-
conhece as marcas entregando o 
que elas têm de  maior valor, que 
é o seu propósito.

Sendo assim, o jogo passou a 
ser sobre o que informar. É cada 
vez mais evidente o desejo do 
cliente em conhecer mais a res-
peito das marcas que escolherá 
para consumir. Precisamos, por-
tanto, nos aproximar mais de nos-
so público, e uma boa forma de 
fazer isso é comunicar de forma 
mais emocional. Existe um  movi-
mento interessante dentro da Co-
operativa Vinícola Garibaldi que 
é o de compartilhar com o públi-
co sua essência – o que motiva sua 
existência enquanto negócio, seu 
compromisso econômico, social, 
comunitário. A apresentação de 
seu mix de produtos – espuman-
tes premiados, vinhos e sucos – 
também está lá, mas como conse-
quência do trabalho e de tudo em 
que a cooperativa acredita.

Ao escolhermos esse cami-
nho, estamos optando por valori-
zar os pequenos produtores, famí-
lias que  dependem da agricultura 
para tirar seu sustento – ou seja, 
a identidade da Cooperativa, o 
propósito que une  a todos – as 
mais de 400 famílias associadas e 
seus mais de 200 colaboradores: o 
cooperativismo. 

Comunicamos juntos aqui-
lo que acreditamos ser o nosso 
melhor, que é o compromisso 
coletivo, estendido  também ao 
consumidor. Isso mostra nosso 
real valor. Como consequência, 
ganhamos não apenas clientes, 
mas conquistamos verdadeiros 
embaixadores da marca pelo 
mundo que, identificados com 
nossa essência, ajudam a perpetu-
ar nosso legado.

Foto: Divulgação

Foto: Banco de Imagem/Shutter

como os agricultores utilizavam 
os agrotóxicos e o quão prejudi-
cial poderia estar sendo quando 
eles são utilizados de forma incor-
reta. A partir disso resolvi abordar 
esse assunto como tema do meu 
TCC”, conta a estudante.

Como metodologia do tra-
balho, Bruna coletou amostra de 
sangue dos participantes, a fim 
de analisar os valores de nitritos 
e lipoperoxidação no organismo. 
Além disso, ela ainda desenvol-
veu um questionário para verifi-
car hábitos de vida e as práticas na 
agricultura.

Resultados

O estudo apontou que indi-
víduos expostos aos agrotóxicos 
apresentam maior número de 
danos oxidativos em comparação 
ao grupo não exposto. Um dos 
pontos analisados pela estudante 
refere-se ao consumo de frutas 
cítricas (que são consideradas an-
tioxidantes). Bruna observou que 
não foram encontrados resultados 
estatisticamente significativos em 
relação ao dano lipídico. Diferen-
te disso, nas dosagens de nitrito, 
notaram-se resultados positivos, 
identificando assim que a ingestão 
diária de frutas cítricas pode ser 
eficaz na neutralização dos oxi-
dantes.

Outra análise feita pela estu-
dante refere-se ao uso correto de 
Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs), que diminui con-

sideravelmente o dano lipídico. 
Nas dosagens de nitritos, valores 
maiores foram encontrados quan-
do o trabalhador eventualmente 
utiliza os equipamentos de prote-
ção. “Eu avalio os resultados en-
contrados como satisfatórios, pois 
de acordo com a pesquisa ficou 
evidente a importância de usar 
corretamente os EPIs durante 
as práticas agrícolas, respeitando 
sempre as orientações do fabri-
cante. Além disso, observou-se 
que o consumo de frutas cítricas 
pode prevenir os danos oxidativos 
provocados pelas espécies reati-
vas de oxigênio, minimizando os 
riscos de complicações à saúde. A 
partir das informações e resulta-
dos obtidos, podemos contribuir 
com orientações de cuidado e 
proteção aos produtores rurais”, 
finaliza a estudante.

De acordo com a professora 
orientadora, estudos como este 
reforçam a necessidade da utili-
zação de equipamentos de prote-
ção ao manusear os agrotóxicos. 
“O estudo foi muito relevante, 
ressaltando a importância do uso 
de EPIs corretamente e do con-
sumo diário de frutas cítricas ri-
cas em antioxidantes. Um dado 
importante foi que o uso parcial 
de EPIs, que fornece uma falsa 
sensação de proteção, demons-
trou ser mais prejudicial, apresen-
tando maiores valores de danos 
oxidativos quando comparados 
com agricultores que não utilizam 
EPIs”, destaca Andrea.
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A TOSCANA
BRASILEIRA

A pandemia trouxe várias 
descobertas, não só no campo da 
medicina. Foi possível compreen-
der que é muito bom fazer turis-
mo no quintal de casa, no bairro 
ou nos arredores. Os olhos volta-
ram-se para trajetos curtos, cerca-
dos de natureza, que nos inspiram 
pela beleza das cores, dos aromas, 
da gastronomia, dos bons vinhos 
e pelo simples prazer de sair, 
por instantes, do confinamento 
residencial. Os roteiros turísti-
cos do Vale do Vinhedos e dos 
Caminhos de Pedra tornaram-se 
referência. O sotaque passou a 
ser carregado, ouve-se o dialeto 
também dos frequentadores e não 
apenas dos que lá residem.

 Outros municípios acorda-
ram para essa mesma percepção 
de seus moradores. É possível fa-
zer um trajeto curto e repleto de 
beleza, passeando pelo interior de 
diversos municípios, começando 
por São Vendelino e terminando 
lá para as “linhas” de Flores da 
Cunha.

 Esse trajeto traz uma pecu-
liaridade que sobressai aos de-
mais roteiros, porque ainda está 
em construção e comprometido 
com a ideologia da manutenção 
da destinação turística por eles 
assinalada. É em Farroupilha, por 
exemplo, que se encontra a “Ca-
pital do Moscatel”, sem nenhum 
conflito com a vizinha “Capital do 
Espumante” ou, ainda, nas diver-
sas paradas pelo caminho, o en-
tardecer dourado nos jardins das 
vinícolas que compõem o trajeto, 
que comungam aos seus frequen-
tadores, além do pôr do sol, uma 
diversificada carta de vinhos, es-
pumantes e boa gastronomia.  

 As postagens nas redes so-
ciais, pelas centenas de frequenta-
dores, revelam uma paisagem por 
muitos identificada como a “Tos-
cana Brasileira”. Fazem jus ao ad-
jetivo, já que os empreendedores 
focam na beleza dos montes, no 
plantio de videiras cuidadosa-
mente dispostas, cercadas por 
ciprestes e oliveiras que parecem 
emoldurar uma obra de arte, ten-
do por pano de fundo o dourado 
do entardecer. Esmeram-se na 
boa arquitetura, no capricho dos 
detalhes e no bem servir, apro-

Viviane Weirich,
advogada, 
OAB/RS 117.008

priando-se gentilmente das be-
lezas naturais para encantar seus 
visitantes.

 Ao revés, nossos roteiros 
turísticos parecem receber, de 
braços abertos, mais do que tu-
ristas, ocupando-se com grandes 
empreendimentos, como hotéis 
e condomínios fechados, que 
ostentam muros e guaritas impo-
nentes, assentadas sobre espaços 
que outrora mantinham cente-
nárias videiras, dando azo assim, 
à especulação imobiliária, sem 
nenhuma proposta concreta de 
proteção ou de manutenção do 
que é a essência da criação desses 
espaços: a destinação turística que 
tornou o Vale e os Caminhos o 
que são hoje.

 É triste observar o abando-
no do Poder Público e a falta de 
comprometimento de uma gestão 
que deveria ser focada na manu-
tenção da destinação original das 
propriedades. Um entendimento 
entre os municípios limítrofes, 
num único propósito de conciliar 
a forma de desenvolvimento des-
ses importantes roteiros deverá 
passar pela agenda dos candidatos 
à majoritária, já que, ao que tudo 
indica, não será pacífico o conví-
vio de hóspedes e moradores com 
o tratamento fitossanitário empre-
gado no cultivo das videiras, den-
tre outros aspectos.

 A “Toscana Brasileira”, que 
discretamente ganha corações e 
passa a figurar na preferência dos 
turistas nas postagens de redes so-
ciais, nos ensina com a inocência 
de quem está começando, o quan-
to é necessário proteger, planejar 
e evoluir com consciência e res-
peito para aqueles que lá residem 
e que, com seu trabalho, costume 
e modo de viver, não podem, em 
nenhuma hipótese, serem massa-
crados pelo crescimento desorde-
nado e a especulação imobiliária, 
que já assenta residência nos rotei-
ros turísticos de nosso município.

 Que os candidatos aos cargos 
de prefeito e vereador tenham a 
consciência de que ainda é pos-
sível idealizar um modelo de co-
operação entre os municípios e, 
quem sabe, estender e incluir à 
“Toscana Brasileira” nossos rotei-
ros turísticos.

Governo orienta a
produtores não plantarem 
sementes desconhecidas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) reforçou os cuidados com 
encomendas que estão chegando do exterior 
acompanhadas de sementes que não foram so-
licitadas. O ministério ressalta que a importação 
dessas sementes pode introduzir pragas ou doen-
ças que não existem ou estão erradicadas no país.

“O Mapa reforça aos cidadãos brasileiros 
para que tenham cuidado e não abram enco-
mendas recebidas pelos correios de pacotes de 
sementes não solicitadas. O alerta vale para rece-
bimento de sementes que cheguem do exterior 
de qualquer país e não somente da China, como 
vem sendo divulgado”, diz o comunicado divulga-
do pelo ministério.

Em caso de recebimento de sementes sus-
peitas, o Mapa pede que o material seja entregue 
uma das unidades do ministério em cada estado 

Ministério da Agricultura ressalta que a importação
dessas sementes pode introduzir pragas ou doenças

ou órgão estadual de defesa. O pacote não deve 
ser aberto ou descartado no lixo, com o objetivo 
de evitar o contato das sementes com solo e pre-
juízos para as áreas agrícolas e o meio ambiente. 
Quem recebeu as sementes e realizou o plantio 
também deve procurar o ministério para que o 
material seja recolhido.

O Ministério da Agricultura reforça, ainda, 
que ao entregar as sementes adquiridas ou rece-
bidas de remetentes desconhecidos, o cidadão 
não estará sujeito a penalidades. O mesmo vale 
para cidadãos que porventura tenha efetuado o 
plantio. Também não é necessário a identificação 
no momento da entrega do material, porém é im-
portante o relato se realizou a compra, se recebeu 
de remetente desconhecido ou se a remessa veio 
junto com outra compra realizada em site do ex-
terior.

Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura

Pessoas estão 
recebendo 
sementes 
desconhecidas 
em remessas 
estrangeiras



A Vinícola está localizada na RS 444 (Estrada do Vinho)

A arte que vem do vinho

Fotos: Divulgação
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Quem visita a Cave do Sol 
encontra muito mais do que ex-
celentes vinhos. Moderna, em es-
tilo contemporâneo, carrega toda 
história que acompanha a Família 
Passarin, desde que Giuseppe 
Passarin saiu da Itália, vindo do 
Vêneto para o Brasil, em 1888. 
Grandes instalações com obras de 
arte externas e internas, uma linha 
do tempo, paredes revestidas com 
tijolos da vinícola desativada e ma-
deira das pipas no mobiliário são 
testemunhos de que não há vinho 
sem história.

As memórias estão em cada 
detalhe, preservando não apenas 
a história da família, como tam-
bém da vinicultura brasileira. A 
arquiteta Vanja Hertcert, espe-
cialista na Arquitetura do Vinho 
no Brasil, projetou um empreen-
dimento que por si só é a crono-
logia do vinho, com identidade e 
personalidade próprias.

Quem visita a Cave do Sol, 

Cave do Sol, nova vinícola do Vale dos Vinhedos, transformou pipas de até 
110 mil litros de vinho em móveis, portas imponentes e equipamentos do 
século passado em grandes obras feitas pelas mãos de artistas locais

no Vale dos Vinhedos, degusta 
arte o tempo todo, da taça a cada 
detalhe da visita. 

As obras feitas a partir de pe-
ças utilizadas no processo de ela-
boração dos vinhos, desde 1927, 
foram concebidas e têm a assina-
tura dos artistas locais Aido Dal 
Mass e Rubens Sant’Anna Filho. 
De grandes proporções, elas estão 
distribuídas no jardim e interior 
da vinícola. O espaço mais parti-
cular e restrito é a própria Cave 
do Sol, destino das degustações 
especiais e onde está a Enoteca da 
vinícola. Nela, o sol, imortalizado 
na arte, ganha a luz natural do as-
tro, faça chuva ou faça sol. A de-
signer Sirlei Chiminazzo deu vida 
ao sonho da família, criando o lo-
gotipo, representado pelo talento 
da artista do Vale dos Vinhedos, 
Karen Poletto Jacobs, num mo-
saico multicolorido, iluminado 
naturalmente por uma cavidade 
idealizada pela família.

“Uvas ao Sol” com iluminação cênica à noite

Rampas de acesso conduzem 
o visitante à Loja e à Vinheria, 
espaços amplos e aconchegantes. 
No andar abaixo está a Cave, re-

Loja, Vinheria, Cave e visitação
vestida com tijolos que, segundo 
Arnaldo e Arlete Passarin, guar-
dam as histórias da família, trazen-
do as marcas do tempo e dando 
vida à Cave do Sol. “Eles foram 
retirados da antiga vinícola, trans-
portados até o Vale dos Vinhedos 
e agora fazem parte deste amplo 
complexo enoturístico, que une 
tradição, história e modernidade”, 
comenta Passarin, proprietário da 
vinícola. No terceiro andar fica o 

restaurante e o Solarium, equipa-
dos para sediar eventos.

Na Cave do Sol é possível fa-
zer três tipos de visitas, que vão de 
40min a 1h10min, sempre guia-
das por enólogos e sommeliers.

Inicialmente, as visitas são soft 
opening, nas sextas e sábados, das 
10h às 17h, e domingos, das 10h 
às 16h. Contatos: 54 2521.2599 | 
54 98418.9882 | turismo@cave-
dosol.com.br.
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Rodrigo Arpini
Valério é novo 
presidente da 
Asprovinho

Por meio dos recursos do app, o produtor consegue ter melhor gestão sobre patrimônio, máquinas, operações agrícolas, finanças e comercialização
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Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do 
Rosário de Pompeia
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Avaliação Nacional de Vinhos será online
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A Bíblia revela o projeto de 
Deus para o mundo; serve para 
que todos possamos crescer na fé 
e levar uma vida de acordo com 
o projeto de Deus. É a “Carta de 
Amor” de Deus à Humanidade.

A inspiração bíblica é a ilumi-
nação da mente do autor humano 
para que possa, com os dados da 
sua cultura religiosa, transmitir 
uma mensagem fiel ao pensamen-
to de Deus. O Espírito Santo, 
também fortalece a vontade e as 
forças do autor para que escreva 
o que ele percebeu. As páginas 
que escreveu são todas humanas 
(a participação do homem) e divi-
nas (Deus acompanha o trabalho 
do homem). Com isso a Bíblia é 
um livro divino-humano, todo de 
Deus e do homem; transmite o 
pensamento de Deus em roupa-
gem humana.

A finalidade da inspiração bí-
blica é religiosa. Os livros foram 
escritos para nos ensinar o plano 
de salvação divina, o sentido do 
mundo, do homem, do trabalho, 
da vida, da morte... diante de 
Deus.

A Bíblia não pretende ensi-
nar teorias e contradizer a ciência, 
ela quer transmitir a mensagem 
religiosa que Deus quer comuni-
car diretamente aos homens.

A Bíblia só pretende afirmar 
verdades de ordem religiosa e ela 
traz a mensagem de Deus para as 
pessoas. Ele tem falado em todas 

as épocas e de diversas manei-
ras: pelos fatos da vida do povo 
de Deus, pelos patriarcas, pelos 
profetas, por atitudes humanas e 
pessoalmente, em Jesus Cristo. A 
Bíblia é o grande livro do amor a 
Deus e à vida.

Antes de ser escrita, ela foi vi-
vida por muitas gerações, narrada 
e contada nas conversas e celebra-
ções, só mais tarde foi escrita. Os 
primeiros textos da Bíblia foram 
escritos no palácio de Salomão 
em Jerusalém, mais ou menos 
pelo ano de 950 A.C. (que conta 
a história da sucessão de Davi ao 
rei Saul e de Salomão a Davi). Até 
então havia a tradição e costumes 
e era oral.

Toda a experiência religiosa 
do povo bíblico está fundamenta-
da no pressuposto de que Deus se 
revela e comunica com o homem 
por meio da palavra. A Bíblia se-
ria, portanto, a “Palavra de Deus”, 
captada, interpretada, formulada 
em conceitos e comunicada aos 
ouvintes por intermediários hu-
manos escolhidos pelo mesmo 
Deus. Textos originais da Bíblia: 
hebraicos, aramaicos, gregos.

Essa história começa a ser 
contada a partir de mais ou me-
nos 1850 A.C., que é com Abraão 
em Ur, margem do Golfo Pérsico, 
hoje Iraque, onde Abraão emigra 
para Canaã (Palestina) e ao Egito. 
Foi no seio do povo hebreu que 
nasceu a Bíblia.

O monitoramento da mosca-das-frutas 
será realizado em pomares de produtores 
parceiros nos quais foram instaladas arma-
dilhas, permanecendo até o final da colhei-
ta. Às segundas-feiras, na região de Pelotas 
um técnico do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Pelotas irá percorrer as unidades 
de observação em três municípios – Pelotas, 
Morro Redondo e Canguçu.

Já na Serra, os técnicos da Emater/RS
-Ascar irão monitorar as áreas de produção 
de pêssego em oito municípios – Bento Gon-
çalves, Caxias do Sul, Cotiporã, Farroupilha, 
Nova Pádua, Pinto Bandeira, São Marcos e 
Veranópolis. A equipe do Instituto Federal 

A coleta de amostras para a Avaliação Nacional de 
Vinhos de 2020 entrou para a história com um recor-
de: são mais de 400 vinhos de 54 vinícolas brasileiras 
sendo analisados, com representantes do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. Por con-
ta das restrições impostas pela pandemia, a Avaliação 
Nacional de Vinhos acontecerá de forma online. O 
processo técnico será o mesmo, mas a experiência fi-
nal diferente, com transmissão ao vivo pelo Facebook, 
Instagram e Youtube da Associação Brasileira de Eno-
logia (ABE), dia  7 de novembro, a partir das 17h.

Entre as novidades, estão a inclusão de novas ca-
tegorias, como a específica para vinhos rosés finos se-
cos. Já a categoria de vinhos tintos finos secos passa a 
aceitar, além de 100% varietais, vinhos com corte de 
uvas tintas finas. As outras quatro categorias seguem 
iguais: vinhos base para espumante, vinhos brancos fi-
nos secos não aromáticos, vinhos brancos finos secos 
aromáticos e vinhos tintos finos secos jovens.

Há cerca de dez anos, a 
Embrapa e parceiros imple-
mentaram o Sistema de Alerta 
Mosca-das-Frutas para a cultura 
do pessegueiro. São realizadas 
as reuniões semanais e veicula-
dos os novos boletins informa-
tivos para safra 2020/2021 para 
as Regiões de Pelotas e Serra 
Gaúcha.

As reuniões semanais entre 
técnicos e produtores parceiros 
serão virtuais, contando com 
maior integração e colabora-

ção entre o grupo de trabalho das 
duas regiões. 

Os boletins informativos di-
vulgados, que apresentam um pa-
norama de como está a presença 
da mosca e as recomendações téc-
nicas para o momento da cultura, 
são frutos desses encontros. 

Para o pesquisador Marcos 
Botton, da Embrapa Uva e Vi-
nho e que coordena o Sistema na 
Serra Gaúcha, o programa tem 
sido uma importante ferramenta 
na tomada de decisão pelos pro-

dutores. “Com a integração entre 
as regiões, teremos mais agilidade 
para nivelar informações entre 
os principais polos produtores, 
adaptando recomendações para 
as realidades locais”, avalia.

Outra novidade que a equipe 
está preparando para essa Safra 
será a reorganização da página 
do sistema com acesso facilitado 
aos materiais técnicos, que estarão 
agrupados por temáticas, e deverá 
estar disponível no início do mês 
de outubro.

Como funciona o Sistema
do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus BG, 
também irá apoiar a coleta de amostras.

O monitoramento das moscas-das-frutas é 
feito através da contagem de insetos capturados 
nas armadilhas McPhail (do tipo bola), para in-
dicar se a população da mosca está alta ou bai-
xa. O resultado do monitoramento das moscas 
é avaliado juntamente com os dados climáticos 
e com a fase do desenvolvimento do pêssego 
durante as reuniões. Essas informações irão 
compor o conteúdo dos boletins informativos, 
que são elaborados durante as reuniões sema-
nais com as instituições parceiras e disponibili-
zados semanalmente na página do Sistema, via 
e-mail, whatsapp e nas redes sociais.

“Safra das Safras” leva a recorde de 
amostras na Avaliação Nacional de Vinhos

Foto: Vania Sganzerla
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Foto: Augusto Tomasi

Os aplicativos para mobile 
e desktops transformaram a vida 
moderna, tanto nos assuntos pes-
soais como nos corporativos, faci-
litando a comunicação e o contro-
le de processos produtivos. Essas 
comodidades tecnológicas estão, 
agora, auxiliando os associados da 
Cooperativa Garibaldi a melhorar 
ainda mais a gestão sobre o culti-
vo dos vinhedos e, o melhor, sem 
custo algum para o viticultor.

A cooperativa está disponi-
bilizando às mais de 400 famílias 
associadas acesso ao aplicativo 
Aegro. O software, desenvolvido 
para maior eficiência e controle 
dos negócios rurais, integra as ro-
tinas do campo e do escritório, or-
ganizando todos os dados da pro-
priedade. Por meio dos recursos 
do app, o produtor consegue ter 
melhor gestão sobre patrimônio, 
máquinas, operações agrícolas, 
finanças e comercialização. “De 
forma prática, o aplicativo exibe 
indicadores e gráficos que auxi-
liam na tomada de decisões mais 
assertivas, além de manter uma 

Aplicativo auxilia produtores na gestão
Cooperativa Vinícola Garibaldi oferece tecnologia, de forma pioneira, a associados

Associados da Cooperativa Vinícola Garibaldi já 
possuem acesso ao aplicativo Aegro

base de dados históricos que pode 
ser acessada facilmente, quando 
for de seu interesse”, comenta a 
assistente técnica da cooperativa, 
Lara Silvestrin.

Para que a funcionalidade 
seja plena, o produtor precisa ali-
mentar o app com informações. 
Desse modo, ele pode visualizar 
em tempo real, por exemplo, va-
riedades de uva que trouxeram 
mais rendimentos ou quais despe-
sas podem ser reduzidas. “Todas 
as informações importantes da 
propriedade rural ficam armaze-
nadas no aplicativo, ao alcance 
imediato do produtor”, diz a co-
ordenadora de Marketing da Ae-
gro, Ágatha Melo.

“O produtor pode registrar 
uma operação diretamente da la-
voura enquanto está offline, e os 
dados vão ser sincronizados auto-
maticamente quando ele chegar 
no escritório”, comenta Ágatha. 
O Aegro é utilizado por mais de 
quatro mil produtores e cobre 
mais de 1,5 milhão de hectares 
produtivos.
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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
Aprender inglês brincando, 

no conforto de casa. Esse é o Se-
nac Idiomas Fun at Home, lan-
çamento inédito do Senac-RS. A 
novidade, que começará no no 
mês de outubro, consiste em um 
conjunto de sete oficinas temáti-
cas, totalmente on-line, pensadas 
exclusivamente para as crianças 
com idades entre 5 e 10 anos. Ao 
final das atividades, os alunos ain-
da ganham uma oficina de bônus, 
gratuita, com o tema “Slime Fac-
tory”.

O mundo está mais globaliza-
do e o conhecimento de outra lín-
gua faz com que se tenha acesso 
a novas culturas e oportunidades. 

Senac-RS lança oficinas
de inglês para crianças
Senac Idiomas Fun at Home é inédito, totalmente online e inicia em outubro

Dias e horários das aulas
Turmas 5 e 6 anos: terças (17h45 às 18h45), quartas (9h às 10h) e 
sábados (14h às 15h)

Turmas 7 a 10 anos: quartas (10h30 às 11h30), quintas (17h45 às 
18h45) e sábados (15h15 às 16h15)

Mais informações pelo site www.senacrs.com.br/fun

Levando isso em consideração, 
muitos pais têm buscado o ensi-
no de línguas estrangeiras para 
as crianças desde cedo. Os pe-
quenos têm uma facilidade mui-
to maior em aprender um novo 
idioma pelo fato de ainda estarem 
desenvolvendo e aprimorando 
a própria língua nativa, sempre 
através de atividades lúdicas e re-
creativas, que lembram suas brin-
cadeiras habituais.

No Senac Idiomas Fun at 
Home as turmas serão reduzidas, 
divididas por faixa etária e terão 
vagas limitadas para que as pro-
fessoras de inglês, que são espe-
cializadas no ensino para crianças, 

consigam proporcionar o melhor 
aprendizado possível. As oficinas 
têm duração de uma hora e são 
realizadas uma vez por semana e 
também contarão com a partici-
pação de instrutores de educação 
física, musicalidade e recreação 
do Sesc-RS.

Mediante inscrição, os pe-
quenos alunos irão receber um kit 
exclusivo com materiais para utili-
zarem nas oficinas, além de uma 
mochila, adesivos que brilham 
no escuro, tatuagem temporária 
e giz de cera. O pagamento pode 
ser parcelado no cartão de crédito 
e há desconto para pagamento à 
vista.
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A quantidade de pessoas com 
uma ou mais tatuagens pelo corpo 
cresce a cada dia. Acompanhando 
essa tendência, o número daque-
les que se arrependem por ter 
realizado o procedimento tem se 
tornado cada vez mais frequente.

Para tirar uma tatuagem da 
pele, é recomendado consultar 
um médico para avaliar o tama-
nho e as cores da tatuagem e, 
assim, escolher a melhor forma 
para remover o máximo possível 
de desenho.

De acordo com a Dra. Jéssi-
ca Cima Fedrigo, da Puraderm, 
as tatuagens mais fáceis de reti-
rar são as pretas e feitas em peles 
mais claras. “A tatuagem colorida 
demora mais”. O número de ses-
sões para remover tatuagens de-
pende do tamanho do desenho. 
“São no mínimo seis sessões, mas 
pode chegar a 10 ou 12. Depende 
do tamanho. O que vai ser crucial 
éo tipo de tinta que foi utilizada”, 
diz. O intervalo entre as sessões é 
de um mês.

Quer remover sua tatuagem?
Puraderm oferece o mais completo tratamento a laser para remoção de tatuagens e manchas

A médica Jéssica Cima Fedrigo 
realiza a remoção de tatuagem em 
Bento Gonçalves e Porto Alegre.
Agende seu horário para avaliação e 
planeje seu tratamento.

Contatos:
WhatsApp: (54) 9 8165-5474
Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho,141,
sala 6, Cidade Alta, Bento Gonçalves
E-mail: clinicajessicafedrigo@gmail.com

Laser Spectra XT
Existem, atualmente, diversas 

marcas de Laser para remoção de 
tatuagens, mas poucos são consi-
derados realmente eficazes e se-
guros no tratamento da maioria 
das tatuagens profissionais. O La-
ser Spectra XT é um dos equipa-
mentos com tecnologia de ponta 
mais estudados para este tipo de 
tratamento.

Trata-se de um Laser do tipo 
Nd:YAG que apresenta grau de 
eficácia muito elevado e perfil de 
segurança superior, com ótima 
relação custo-benefício. Somado 
a isto, o Laser Spectra XT emite 
dois tipos de pulsos.

A onda de luz do aparelho 
atinge somente os pigmentos de 
tinta, sendo assim não danifica a 
pele que não está sendo tratada. 
Com pulsos ultra rápidos (nanos-
segundos) de alta intensidade, o 
Laser Spectra XT é considerado 
dos laser mais poderosos para re-
moção de tatuagens.

Praticamente todas as tatua-

gens podem ser tratadas, no en-
tanto, as tatuagens são altamente 
variáveis, com tatuagens profis-
sionais geralmente exigindo mais 
tratamentos. A única maneira de 
saber quais resultados você pode 
esperar e quanto tempo eles le-
vam para remover é marcar uma 
consulta de remoção de tatuagem.

Remoção da Tatuagem
pode ser dolorosa
A remoção da tatuagem pode 

sim ser dolorosa, principalmente 
se houver muito pigmento injeta-
do na pele naquele local. Tatua-
gens amadoras, geralmente não 
são tão densas e profundas, por 
isso na hora da retirada costumam 
doer menos.

Mas a dor irá depender da 
sensibilidade de cada um. No 
entanto existem algumas manei-
ras de amenizar o desconforto na 
hora de remoção de tatuagem, tais 
como o uso de cremes anestésicos 
e aplicação de anestésicos injetá-
veis.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Rodrigo Arpini Valério, gerente de Marketing da 
Cooperativa Aurora, assume a presidência da 
Asprovinho

Rodrigo Arpini Valério é o 
novo presidente da Asprovinho
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Como está o andamento 
para a Denominação de 
Origem dos Espumantes 
de Pinto Bandeira?

Está em avaliação técnica, 
com a Embrapa e as empresas 
que fazem parte da Asprovinho. 
Em breve, teremos novidades 
muito interessantes sobre o as-
sunto. Pinto Bandeira possui 
identidade territorial e cultural, 
presente na expressão de sua 
gente, no cultivo de suas frutas, 
no desenho da paisagem, mas 
principalmente no bem estar de 
compartilhar um espumante Pin-
to Bandeira.

Quais os objetivos para 
da Asprovinho para os 
próximos anos?

Aproximar ainda mais a co-
munidade de Pinto Bandeira 

A Vinícola  Aurora acaba 
de ganhar mais seis medalhas 
num dos principais concursos do 
mundo, o Decanter Word Wine 
Awards, da Inglaterra. Numa 
edição histórica para o vinho na-
cional, com número recorde de 
62 condecorações para o país, a 
Vinícola Aurora recebeu meda-
lha de prata com o Aurora Espu-
mante Moscatel Branco, único 
moscatel brasileiro a receber a 
distinção do júri formado por 
116 especialistas internacionais. 

A vinícola também levou me-
dalha de bronze com outros três 
rótulos: Aurora Espumante I.P. 
Pinto Bandeira Extra Brut, Au-
rora Reserva Chardonnay 2018 

A Associação dos Produtores de 
Vinho de Pinto Bandeira – Asprovinho 
elegeu a sua nova diretoria executiva para 
gestão 2020/2022. Rodrigo Arpini Valé-
rio, gerente de Marketing da Cooperati-
va Vinícola Aurora, assume como presi-
dente da Asprovinho, após despedida de 
Marco Antônio Salton, que conduziu a 
entidade durante a gestão 2017/2019.

“Pretendo dar continuidade ao tra-
balho que vem sendo realizado, enalte-
cendo os espumantes de Pinto Bandeira.  
O potencial da região e das uvas que se 
colhem nela e também os processos que 
se aplicam comprovaram, ao longo do 
tempo, que os produtos dali têm um ter-
roir e uma qualidade que se evidenciam. 
São espumantes que têm cor, aroma, pa-
ladar e que, devido à fermentação na gar-
rafa, possuem um nível de complexidade 
maior, são mais finos e equilibrados” diz 
Rodrigo.

principalmente no enoturismo, 
que além das vinícolas, compõem 
restaurantes, pousadas, atrações 
turísticas, agro indústria, artesa-
nato e tudo que envolve cultura. 
Temos que tornar o roteiro mais 
atrativo, mais diversificado, para 
atrair cada vez mais visitantes. 
Além disso, a Associação dos 
Produtores de Vinhos de Pinto 
Bandeira visa proteger a nature-
za, a cultura local, os produtores 
de vinho e, sobretudo, preservar 
a qualidade e afirmar a identida-
de dos vinhos e espumantes pro-
duzidos no local. 

São objetivos da Asprovinho:
l Contribuir para o desen-

volvimento e incentivo da pesqui-
sa vitivinícola.

l Implementar ações que or-
ganizem e preservem o espaço fí-

sico da região de Pinto Bandeira, 
realizando estudos e agindo junto 
às autoridades competentes para 
a elaboração de leis que atendam 
aos objetivos da Associação.

l Explorar e divulgar o po-
tencial turístico da região.

l Preservar, defender e fazer 
jus à conquista da Indicação Ge-
ográfica dos Vinhos da Região de 
Pinto Bandeira.

l Estabelecer normas para o 
uso da identificação “Vinhos de 
Pinto Bandeira” aos vinhos de 
viníferas produzidos pelos asso-
ciados.

l Prestar apoio à industriali-
zação e à comercialização de vi-
nhos e bebidas em geral.

l Atuar com o intuito de 
agregar valor e criar marcas co-
letivas aos produtos de seus asso-
ciados.

Vinícola Aurora conquista 
mais seis medalhas

e Aurora Varietal Chardonnay 
2018. Para completar o brinde e 
comprovar a qualidade cada vez 
maior do espumante brasileiro, a 
empresa recebeu, ainda, menção 
honrosa pelo Aurora Espumante 
Brut e pelo Aurora Espumante 
Procedências Brut Chardonnay. 

A Aurora já conquistou 20 
medalhas no concurso capitane-
ado pela publicação de vinhos 
mais relevante da Europa. Nes-
te ano, foram 16.518 amostras 
inscritas, degustadas em 28 dias. 
Entre os experts, 37 Masters of 
Wine e nove Masters Somme-
liers. O certame seguiu todas as 
diretrizes de segurança da Co-
vid-19.

Foto: Eduardo Benini

Espumante Moscatel Branco foi o único brasileiro da categoria 
a receber medalha de prata



7Ano V - Nº 57 - Setembro/2020 - Pinto Bandeira/RS

Na noite da terça-feira, 15 de 
setembro, foi realizada a primeira 
convenção online do PSB Pinto 
Bandeira. O partido confirmou o 
apoio ao atual prefeito e candida-
to Hadair Ferrari. Já a nominata 
de vereadores é composta por 
quatro candidatos: José Maria 
Pavan, Isabete Gurkievicz, Silva-
na Andreta Ferrari e Valdemar 
Evaldt Leffa. Na foto, Hadair 
Ferrari, o presidente da executi-
va municipal Valdir Fabrisio e os 
quatro candidatos a vereador.

A Convenção Municipal em que foi definida a 
chapa de candidatos às eleições pelo PP, em Pinto 
Bandeira, confirmou a candidatura de três candi-

Definidos candidatos a
prefeito e vereadores2020

No domingo, 13, aconteceu a Convenção Mu-
nicipal em que foi definida a chapa de candidatos às 
eleições do MDB em Pinto Bandeira. 

O partido confirmou a candidatura do atual pre-
feito Hadair Ferrari e o atual vereador Adilso Salini 

MDB confirma candidatura de 
Hadair Ferrari e Adilso Salini

para vice-prefeito. Já a nominata de vereadores é 
composta por sete candidatos: Cesar Tumelero, 
Crislei Fachim, Deonildo Angheben, Jéssica Mana-
ra, Luciane Pichler Arcari, Vilmar Moroni e Valdir 
Coghetto.

Foto: Divulgação

Hadair Ferrari com os candidatos a vereador pelo MDB

PSB realiza convenção online
Foto: Divulgação

Três candidatos a vereador pelo PP
datos. São eles: Adair Rizzardo, Gerson Odorcik e 
Silvana Burlini Cecon. O partido confirmou que não 
haverá candidatos para a eleição majoritária.

Fotos: Merlo Fotografias

PDT e PTB confirmam 
candidatura de João 
Pozzatti e Jorge Tondo

A Convenção Municipal do PDT e PTB de Pinto Bandeira definiu 
a chapa de candidatos as eleições 2020. O partido confirmou a candi-
datura João Pozzatti para Prefeito e Jorge Tondo para vice-prefeito. Já  
a nominata de vereadores é composta por seis candidatos: Aline De 
Toni, Daniel Sganzerla, Maria Inês Pagno, Valdir Poloni, Pedro Sidnei 
de Matos e  Zauri Telles De Souza.

Foto: Divulgação

João Pozzatti e Jorge Tondo concorrem à Prefeitura



Foto: Divulgação

Por: Engenheiro Agrônomo João Becker
Chefe do Escritório da Emater em Monte Belo do Sul

Tecnologia de aplicação na 
viticultura é o que importa
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Além de conquistar duas importantes 
medalhas de ouro na vigésima edição do con-
curso Citadelles du Vin, na França – com os 
Espumante Brut Chardonnay e Espumantes 
VG extra Brut –, a Cooperativa Vinícola Ga-
ribaldi foi outorgada com outro valioso re-
conhecimento. É da marca gaúcha o rótulo 
que obteve a pontuação mais elevada entre 
todos os brasileiros inscritos na avaliação. O 
merecedor do prêmio especial, entregue para 
apenas um produto de cada país, foi o Espu-
mante Garibaldi Chardonnay.

O Citadelles du Vin reuniu, neste ano, 
mais de mil amostras, vindas de cerca de 40 
países, e avaliadas por mais de 50 degustado-
res internacionais entre os dias 23 e 25 de ju-
nho, em Bourg. O concurso, realizado com a 
chancela da OIV (Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho), vem crescendo em re-
presentatividade e relevância no cenário viti-
vinícola mundial desde 1992 por descobrir e 
valorizar alguns dos melhores vinhos ao redor 
do mundo.

Quando nos referimos a agricultura, em geral, podemos 
dizer que é uma atividade geradora de renda, conduzida em 
condições de céu aberto. Essa condição, exposição ao tempo 
(chuva, frio, calor, ventos fortes, granizo, geada, temporais, 
umidade relativa do ar e oscilações e variações constantes des-
tes fatores), leva a grandes interferências no comportamento 
da fisiologia dos vegetais, bem como incidência de pragas e 
doenças. Essas condições interferem diretamente no manejo 
dos tratos culturais e dos tratamentos fitossanitários.

Neste ano agrícola 2020/21 o inverno demorou a chegar, 
tivemos vários eventos climáticos como grandes oscilações 
de temperatura no período de outono/inverno, amplitudes 
térmicas alta, geadas tardias que atingiram algumas varieda-
des mais precoces parcialmente e localizado, intensificação 
dos períodos chuvosos e dias nublados no mês de setembro. 
Mesmo com essas condições verifica-se uma boa brotação das 
videiras de modo geral.  

Neste período de outubro a dezembro intensificam-se 
os tratamentos fitossanitários. É importante lembrar que os 
maiores custos de produção na viticultura são os produtos 
fitossanitários, os quais são aplicados com equipamentos tur-
boatomizadores.

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

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

1. Conhecer o alvo a ser atingido, a doença, praga ou 
planta daninha a ser controlada;

2. Conhecer o produto a ser aplicado e sua forma de 
ação. Saber se o produto é de contato, sistêmico acropetal, 
sistêmico basipetal ou translaminar e sua formulação;

3. A variedade de uva a ser manejada (as variedades 
respondem de forma variada aos produtos aplicados). Por 
exemplo: a variedade Bordô e suas derivadas são suscetíveis a 
fungicidas ditiocarbamatos. A fitotoxicidade destes produtos 
deve-se a sensibilidade da planta a Enxofre;

4. Turboatomizador em condições adequadas, isto sig-

nifica, uma boa limpeza e revisão do equipamento. Para 
isso tem que estar em boas condições de uso e funcionando 
perfeitamente: o tratômetro (relógio do trator que marca a 
aceleração em rpm); o manômento que marca a pressão de 
trabalho; os filtros e telas limpos e sem avarias; as pontas (bi-
cos) adequados e em bom estado e limpos, com mesma vazão 
e uso dentro das especificações do fabricante; mangueiras e 
bicos sem vazamentos, entre outros;

5. Fazer uma boa regulagem do equipamento de pulveri-
zação para atigir o alvo desejado; 

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

7. Utilizar o volume de calda suficiente e pressão ade-
quada para gerar gotas médias a finas que possam fazer uma 
boa cobertura de pulverização no alvo desejado. Neste item é 
importante frisar que: a. água em excesso gera escorrimento 
da calda tendo pouca eficiência; b. pressão elevada gera go-
tas muito finas que se perdem por evaporação diminuindo a 
eficiência dos produtos. Numa boa pulverização as gotas não 
devem ultrapassar muito o dossel de folhas da videira; 

8. Recomenda-se utilizar sempre um bom espalhante 
adesivo para aumentar a área de contato da gota com a folha;

9. Evitar o excesso de misturas de produtos no tanque. 
Sempre que fizer mistura de tanque saiba porque fazer e o 
resultado que isso vai gerar;

Enfim, tecnologia de aplicação é uma ciência que exige 
bastante conhecimento por parte do aplicador.

Sugiro que todos os produtores e aplicadores de produ-
tos que já realizaram cursos nessa área, retomem suas aposti-
las e anotações e coloquem em prática o aprendizado. 

Dúvidas, sempre surgirão, e em tecnologia de aplicação, 
sempre tem novidades e novas tecnologias. O importante é 
usar de forma adequada, os equipamentos em boas condições 
de trabalho e bem regulado.  

Ao aplicar produtos agrotóxicos, deve-se sempre utili-
zar o EPI, fazer a tríplice lavagem das embalagens, furá-las e 
guardar em local seco e seguro para posterior devolução das 
mesmas. Para maiores esclarecimentos procure a EMATER 
ou seu responsável técnico.

Espumante
Garibaldi
Chardonnay é
eleito o melhor
do Brasil na
França

Foto: Divulgação


