
Alerta para
estiagem
severa no RS

Produtores de pêssego 
dos municípios de Pinto 
Bandeira, Farroupilha e 
Bento Gonçalves iniciaram 
a colheita deste ano, 
usando a tecnologia para 
facilitar a gestão, trazer 
ganhos de produtividade 
e reduzir as perdas, que 
podem chegar a 60%.

Páginas 6 e 7

Produtores de 
pêssego utilizam
a tecnologia para 
facilitar a gestão

RESPEITO, UNIÃO
E PROGRESSO
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Ernesto Sandrin, 325, Pomarosa, Bento Gonçalves
54 3453.5503 54 99609.4335

AQUI O

É TODO SEU!

Foto: Tauê Bozzetto Hamm
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Foto: Divulgação Senac

Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do 
Rosário de Pompeia

A VIDA
É MISSÃO
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Senac Bento inscreve para curso de 
Massagista com início neste mês

Fruta é eficaz na redução do 
colesterol total
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Do Latim “Mittere” = en-
viar. “Missus” = enviado. Por-
tanto, missão significa: incum-
bência, tarefa, obrigação, 
encargo, comissão especial, 
vocação. A Missão é a car-
teira de identidade da Igreja. 
Isto é, a Igreja é missionária. 
Missão, pois, não é tarefa, é 
identidade: ou somos missão, 
ou não somos Igreja. Missão é 
aderir à pessoa de Jesus Cris-
to. A Missão nos faz sair de nós 
mes-mos, para entrarmos na 
relação com os outros: Viver 
e crescer em comunidade. É 
o momento mais forte e inten-
so da Evangelização: anúncio 
explícito, que é: falar claro de 
Jesus. É momento profético e 
libertador da palavra de Deus. 
Missão é um tempo de expe-
rimentar a presença solidária 
e misericordiosa de Deus, que 
nos convida às relações frater-
nas. É tempo de receber um 
abraço especial de Deus, que 
tem coração de Pai-Mãe para 
com seu povo querido, ma-
chucado, dividido, sem rumo. 
“Eu vi a miséria do meu povo... 
Ouvi o seu clamor... Conheço 
os seus sofrimentos...” (Ex 3,7).

“Toda autoridade me foi 
dada no céu e sobre a terra. 
Portanto, ide e fazei que todos 
os povos se tornem meus discí-
pulos, batizando-os em nome 
do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo, e ensinando-os a obser-
var tudo o que vos ordenei. Eis 
que estarei convosco todos os 
dias, até o fim do mundo” (Mt 
28,18-20).

Aqui nasceu o mandato 
missionário válido para todos 
os batizados. Impulsionados 
pelo seu mandato e con-

fiando em Deus, os discípulos 
iniciam o processo de Evan-
gelização, anunciando as ma-
ravilhas da Salvação realizada 
por Cristo, e dão uma resposta 
positiva (cf At 2,32): “A alegria 
de ser discípulo missionário 
para anunciar o Evangelho 
de Jesus Cristo” (DA). Deus 
dá a graça necessária para 
cumpri-la (cf Is 6). O discípulo 
sai de si e vai ao encontro de 
seus irmãos, e forma com eles 
a comunidade dos fiéis (Jô 
4,5ss). Só quando Cristo come-
ça a estar no coração e nos 
lábios das pessoas se poderá 
falar de verdadeira evange-
lização. Hoje é Cristo, através 
da Igreja, que continua a nos 
enviar. É ela, a Igreja, continu-
ando a missão de Cristo, que 
coloca em nossos lábios a pa-
lavra que nos salva; que nos 
explica a mensagem da qual 
ela mesma é depositária; que 
nos confere o mandato que 
ela própria recebeu; que, en-
fim, nos envia a pregar. Agora 
os Missionários(as), que como 
os discípulos, foram prepara-
dos, devem desencadear o 
processo de evangelização, 
levando a Boa Nova em todos 
os lugares.

“Mas o Espírito Santo des-
cerá sobre vocês e dele re-
ceberão força para serem 
minhas testemunhas em Je-
rusalém, em toda a Judéia e 
Samaria, e até os extremos 
da terra” (At 1,8). Esta deve 
ser a força impulsora de todo 
missionário para realizar a mis-
são que traz vida Plena para o 
povo. Sobretudo onde a vida 
está sendo mais ameaçada 
e diminuída. A missão da Igre-
ja é Evangelizar, seguindo os 
passos de Jesus e adotando 
suas atitudes para a santifica-
ção. Por isso, “Eis-me aqui, en-
via-me” (Is 6,8).

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

O Brasil tem uma das populações mais estressadas. 
Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) clas-
sificou o país como o mais ansioso do mundo, com 18,6 
milhões de brasileiros afetados pelo transtorno. Os profis-
sionais da massagem têm sido uma alternativa para relaxar 
e auxiliar na estética. Por isso, o Senac Bento Gonçalves 
está com inscrições abertas para o curso de Massagista. As 
aulas iniciam no dia 27 de outubro e serão realizadas de 
segunda a quarta-feira, das 18h30 às 22h30.

Essa formação conta com uma carga-horária de 240 
horas, capacitando profissionais capazes de atender as de-
mandas do segmento. Com técnicas ocidentais de massa-
gem, o profissional estará preparado para contribuir com a 
promoção e manutenção da saúde e do bem-estar.  

Matrículas e mais informações podem ser obtidas em 
www.senacrs.com.br/bento, pelo telefone (54) 3452-4200 
ou através do WhatsApp (54) 99647-1436. O Senac Bento Gonçalves fica 
localizado na rua Saldanha Marinho, 820.  

Estudo desenvolvido pela 
Embrapa Agroindústria Tropical 
mostrou que a pitaia possui po-
tencial para auxiliar no controle 
do colesterol, da glicemia e tam-
bém da ansiedade. Em exames 
laboratoriais realizados com ani-
mais, a fruta foi eficaz na redu-
ção do colesterol total, do LDL e 
dos triacilgliceróis e na elevação 
do HDL (“colesterol bom”).

Em animais diabéticos, as 
doses de 200 mg/kg e 400 mg/Kg 
mostraram atividades farmaco-
lógicas promissoras, reduzindo 
a glicemia. Os testes demonstra-
ram efeito ansiolítico e ausência 
de toxicidade nas concentrações 
avaliadas. A Embrapa afirma que 
os resultados são promissores, 
pois contribuem para a manu-
tenção da saúde.

Porém, conforme a pes-

Embrapa aponta que pitaia pode ajudar 
no controle de glicemia e colesterol

quisadora Ana Paula Dionísio, 
do Laboratório de Processos 
Agroindustriais da Embrapa, ain-
da há um longo caminho entre 
os estudos e os testes clínicos em 
humanos. Dessa forma, Dionísio 
ressalta que não se deve substituir 
remédios pela ingestão de pitaia.

Os estudos com a pitaia são 
liderados por cientistas da Embra-
pa especializados em alimentos 
funcionais, com a participação da 
Universidade Estadual do Ceará 
(Uece), Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e Universidade de 
Fortaleza (Unifor).

Apesar dos benefícios à saú-
de que vêm sendo pesquisados, a 
fruta nativa das florestas tropicais 
da América Central e do Sul, Ín-
dia e Malásia é pouco produzida 
no Brasil, podendo ser encontra-
da no mercado a preços elevados.

Foto: Divulgação Embrapa

Desvendando a 
pérola-da-terra

Uma pequena cochoni-
lha que ataca as raízes da vi-
deira e que foi culpada por 
muito tempo pela morte de 
grandes áreas de vinhedos: 
essa é a pérola-da-terra, tema 
que será abordado pelo pes-
quisador da Embrapa Uva 
e Vinho Marcos Botton na 
quinta-feira, dia 22 de outu-
bro, às 18h, no Canal da Em-
brapa no Youtube. A palestra 
integra a série dedicada a cele-
brar os 45 anos da unidade de 
pesquisa da Embrapa.

Além de conferir todos 
os detalhes da bioecologia do 
inseto na cultura da videira, os 
participantes poderão esclare-
cer suas dúvidas com o pales-
trante no chat da transmissão.
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Foto: Giovani Bombassaro

MetSul alerta para estiagem
severa no Rio Grande do Sul

Falta de chuva resseca frutos e muda a paisagem

RESPEITO, UNIÃO
E PROGRESSO
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Segundo dados da MetSul, 
o fenômeno La Niña atua desde 
agosto no Oceano Pacífico Equa-
torial e deve seguir impactando o 
clima do Sul do Brasil durante os 
próximos meses. Hoje, o La Niña 
tem intensidade moderada, mas a 
expectativa é que entre dezembro 
e janeiro atinja forte intensidade 
trazendo estiagem.

As tendências indicadas por 
modelos de clima são preocupan-
tes, segundo os meteorologistas. 
Quase todos os modelos de clima 
internacionais apontam para o pe-
ríodo da safra de verão 2020/2021 
uma perspectiva de chuva abaixo 
a muito abaixo da média, em par-
ticular no Rio Grande do Sul.

Na Metade Norte, habitual-
mente, tende a chover mais no 
verão pela latitude e maior pro-
ximidade do canal de umidade 
do Sudeste e do Centro-Oeste do 
país, mas no Sul e no Oeste a cli-
matologia aponta menos precipi-
tação nos meses de verão.

A MetSul Meteorologia ad-
verte que o Sul do Brasil passará 

A Organis, entidade de pro-
moção de produtos orgânicos, 
lançou uma plataforma online 
com a intenção de conectar con-
sumidores, serviços e produtores. 
Além de mapear a produção, o 
onde.organic permite localizar 
com facilidade as opções mais 
próximas. O ambiente virtual é 
dividido em seis 
categorias: raiz 
orgânica (cam-
po), produtos 
(indústria), lojas 
(mercados e res-
taurantes), servi-
ços (consultoria e 

por mais uma estiagem que pode 
ser, em alguns locais, mais severa 
do que a de 2019/2020, porque 
não houve recomposição hídrica 
suficiente. Com isso, pode ocorrer 
perda de produtividade, inclusive 
com quebra de safra em diferen-

tes localidades, escassez de água 
para consumos humano e animal 
com racionamento em alguns mu-
nicípios, baixa acentuada de níveis 
de rios e outros mananciais como 
barragens e açudes, além de risco 
de fogo em vegetação.

Plataforma digital ajuda a 
encontrar produtos orgânicos

certificação), receba em casa (deli-
very e on-line) e insumos (aprova-
dos pela agricultura orgânica).

O acesso ao site é gratuito, 
mas o interessado em aparecer no 
mapa deve aderir a um dos planos 
oferecidos - o mais barato custa 
R$ 29 por mês.

Foto: Getty Images



4 Ano V - Nº 58 - Outubro/2020 - Pinto Bandeira/RS

Mastologista analisa impactos
da pandemia no diagnóstico
precoce do câncer de mama

Não bastassem os tristes nú-
meros de vítimas e infectados 
pelo novo coronavírus, a pande-
mia também provocou uma série 
de outros problemas relacionados 
à saúde humana. Com cirurgias 
remarcadas e exames preventi-
vos deixados de lado, o período 
de isolamento social mais severo 
pode trazer consequências irre-
versíveis em um futuro próximo, 
especialmente quando o assunto 
é o câncer de mama. Quem ex-
plica os impactos diretos e indire-
tos da Covid-19 no tratamento e 
diagnóstico precoce da neoplasia 
maligna mais frequente na popu-
lação feminina é o mastologista 
Maximiliano Kneubil, há oito 
anos à frente do Serviço de Mas-
tologia do Instituto do Câncer do 
Hospital Tacchini.

Segundo estimativas do Insti-
tuto Nacional do Câncer (INCA), 
dos 625 mil novos casos de cânce-
res previstos para serem diagnos-
ticados em cada ano do triênio 
2020-2022, o câncer de mama é o 
mais incidente entre as mulheres 
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– sendo responsável por 
66.280 novos registros. 
Porém, especialistas te-
mem que esses núme-
ros possam se agravar 
para casos mais avan-
çados, pois milhares de 
brasileiros deixaram de 
ser diagnosticados pre-
cocemente com câncer 
durante esse ano – de 
acordo com dados da 
Sociedade Brasileira de 
Patologia (SPB).

“O surgimento 
do novo coronavírus, 
no início do ano, for-
çou inúmeros centros 
oncológicos ao redor 
do mundo a reverem 
suas estratégias de tra-
tamento com o intuito 
de otimizar recursos e 
minimizar o risco das 
pacientes durante tratamento. 
Desde março, enfrentamos ofi-
cialmente uma pandemia”, expli-
ca o médico.

Estima-se que ao menos 50 
mil brasileiros deixaram de ser 
diagnosticados com câncer. Ou-
tros milhares de pacientes, já 
com o tumor detectado, tiveram 
os tratamentos suspensos. Só em 

abril, cerca de 70% 
das cirurgias de cân-
cer foram adiadas. 
“Isso tem sido moti-
vo de discussão, pois 
o câncer de mama 
também é uma ur-
gência”, alerta o Dr. 
Kneubil.

Fatores que
preocupam

Números levan-
tados pela SBP, com 
alguns serviços de re-
ferência do país, de-
monstraram queda 
expressiva no núme-
ro de biópsias reali-
zadas. Com isso, es-
pecialistas espelham 
dois fenômenos, 
considerados deter-
minantes: os cance-

lamentos de procedimentos não 
urgentes, como exames, consultas 
e cirurgias, e a recusa de pacientes 
com outras doenças ou sintomas 
em procurar um hospital ou clíni-
ca por medo de se contaminarem 
pelo coronavírus. “Há uma preo-
cupação real sobre uma epidemia 

de câncer em estágios avançados, 
inoperáveis e com baixa chance 
de cura que possa ocorrer daqui 
a alguns meses”, reforça.

Segurança sanitária
em ambientes clínicos

Dr. Kneubil destaca que, atu-
almente, vários hospitais e clínicas 
estão preparados para retomar 
suas cirurgias eletivas e a realizar 
exames de imagem, como mamo-
grafia bilateral e ecografia de ma-
mas, em ambientes seguros com 
diversas medidas preventivas – se-
parando as áreas de atendimento 
para pacientes com suspeita de 
covid-19 dos demais. “Os exames 
de rastreamento, especialmente a 
mamografia, estão sendo feitos ro-
tineiramente com o uso de másca-
ras, lavagem das mãos e aplicação 
de álcool gel. Por isso, reforçamos 
que as mulheres acima de 40 anos 
devem buscar a prevenção, pois é 
o melhor método para o diagnós-
tico precoce do câncer de mama, 
reduzindo a mortalidade em 
aproximadamente 30%”, pontua.

Além disso, é preciso enfati-
zar a necessidade do autoexame 
das mamas realizado mensal-
mente, que também representa 
uma ferramenta fundamental. “A 
paciente sempre deve procurar o 
mastologista com brevidade caso 
apresente nódulos mamários, es-
pecialmente com crescimento rá-
pido, consistência endurecida ou 
associado a alterações cutâneas ou 
linfonodos axilares aumentados. 
O diagnóstico precoce é essen-
cial”, sentencia.

Conscientização
Para endossar a campanha 

‘Outubro Rosa’ e reforçar a ne-
cessidade de prevenção, a Liga 
de Combate ao Câncer de Bento 
Gonçalves propõe uma série de 
vídeo-depoimentos com especia-
listas para difundir informações 
sobre a importância do diagnósti-
co precoce, da adoção de um esti-
lo de vida saudável como medida 
preventiva e, também, acerca dos 
atuais tratamentos para combate 
à doença e suas sequelas. Os ví-
deos estão sendo gratuitamente 
enviados às empresas da região, 
para que possam ser replicados a 
seus colaboradores, criando uma 
rede positiva de disseminação da 
informação. Também é possível 
acessa-los pelos canais da Liga 
de Combate ao Câncer de Bento 
Gonçalves nas redes sociais (para 
saber mais, visite www.ligaccbg.
com.br).

Foto: Divulgação

Mastologista Maximiliano 
Kneubil
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Cooperativa Aurora tem nova presidência
Os viticultores associados Renê Tonello, Celito Cesar Bortoli e Tiago Fronza Frare estarão à frente do 
Conselho de Administração no biênio 2020-2022

Fotos: Wagner Meneguzzi

Foi eleita a nova presidência 
do Conselho de Administração 
da Vinícola Aurora. Os viticul-
tores associados Renê Tonello 
(presidente), Celito César Bortoli 
(vice-presidente) e Tiago Fronza 
Frare (secretário) estarão repre-
sentando as 1,1 mil famílias coo-
perativadas no biênio 2020-2022. 
A direção de superintendência da 
Vinícola Aurora continua a cargo 
do executivo Hermínio Ficagna. 

As eleições ocorreram no dia 
6 de outubro, seguindo todos os 
protocolos de saúde e as medidas 

O senhor tem a sua histó-
ria de vida na Cooperativa 
Aurora. Desta trajetória, o 
que lhe orgulha mais? 

A Cooperativa Aurora foi 
fundada em 1931, quando 16 fa-
mílias dedicadas à viticultura deci-
diram unir suas forças. Meu avô e 
meu bisavô participaram desde o 
começo de sua fundação. Minha 
trajetória começou com meus pais 
trabalhando na agricultura e, aos 
18 anos, eu me associei. Já pas-

sei pelo Conselho Fiscal, como 
coordenador, depois pelo Conse-
lho de Administração, inclusive, 
em 2014 concorri à Presidência. 
Sempre fui ligado ao cooperativis-
mo. Com 15 anos de idade fiz o 
meu primeiro curso de Coopera-
tivismo, em seguida fiz o de Ca-
pacitação Rural e Gestão de Lide-
rança. No ano passado, mais um 
curso de Cooperativismo, através 
da Universidade Federal de Santa 
Maria, através do Sicredi.

O que fez o senhor 
concorrer à Presidência?

Pela história da minha famí-
lia, meu pai passou pelo Conse-
lho, meu avô também passou, 
todos tinham uma trajetória e a 
vontade de cooperar, e isso me 
estimulou a seguir em frente. Te-
mos oito hectares de vinhedos e 
sabemos da importância de cuidar 
do que é nosso, e a Cooperativa 
Aurora é nossa vida. É importante 
o associado acompanhar o que se 
passa dentro da Cooperativa. In-
clusive, o objetivo da nova direção 
é fazer com que o associado parti-
cipe mais. Um dos projetos é nos 
irmos mais vezes ao Núcleo para 
conversar com o associado.

O que pretendemos para o 
próximo ano, claro, sempre com 
o consenso do Conselho, é trazer 
os jovens para dentro da Coope-
rativa, para mostrar ao associado 
qual é a potência que a Aurora 
tem, pois a maioria conhece a 

empresa por fora. Nós queremos 
mostrar a realidade, a empesa 
por dentro, e estimular a cuidar 
do que é nosso. Hoje, o jovem 
tem muito mais possibilidades de 
crescer na propriedade da família. 
Queremos a proximidade, a reci-
procidade com o produtor rural.

O objetivo da Aurora é esti-
mular nos jovens o interesse em 
dar continuidade ao trabalho no 
campo e proporcionar a eles mais 
conhecimento e capacitação para 

esse trabalho nos próximos anos. 
“Seguimos nos empenhando para 
que nossos jovens se identifiquem 
com a atividade de vitivinicultura 
e com o trabalho cooperado. Nós 
temos que crescer juntos, temos 
que evoluir juntos. 

A Vinícola produz mais de 60 
variedades de uvas, cultivadas em 
2,8 mil hectares de área. As 1,1 
mil famílias cooperadas estão pre-
sentes em 11 municípios da Serra 
Gaúcha.

de distanciamento necessárias 
para o controle do coronavírus. 
O resultado foi divulgado no dia 
7, para as famílias associadas e aos 
500 colaboradores da empresa. 

Com propriedade na Linha 
Buratti, em Bento Gonçalves, o 
novo presidente, Renê Tonello, 
tem 58 anos e é cooperativado 
da Vinícola Aurora desde 1980, 
dando continuidade ao trabalho 
da família. Seu avô, Antônio Gui-
lherme Tonello, é associado há 
88 anos e seus filhos Júlio e Mar-
cos também são.

Tiago Fronza Frare, Renê Tonello e Celito César Bortoli à frente do Conselho de Administração

Renê Tonello



Foto: Tauê Bozzetto Hamm

Fruticultores de Pinto Bandeira, maior 
produtor da fruta in natura do Estado, 
relatam perdas que variam de 40 a 60% e 
utilizam software para atender exigências da 
legislação e planejar manejo para próximo 
ciclo, com objetivo de minimizar os prejuízos
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Safra de pêssego inicia com 
redução na produtividade 
e busca por inovação da 
gestão e rastreabilidade

Mesmo com redução na produtividade, produtores de pêssego começam colheita 
com auxílio da tecnologia
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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

AgroD é aliado para gestão 
das propriedades e tomadas 
de decisões que podem 
ajudar a reduzir perdas nas 
próximas safras

Produtores de pêssego dos 
municípios de Pinto Bandeira, 
Farroupilha e Bento Gonçalves 
iniciaram a colheita deste ano 
usando a tecnologia para facilitar 
a gestão, trazer ganhos de pro-
dutividade e reduzir as perdas 
que podem chegar a 60%.  Mes-
mo sem uma previsão oficial de 
quebra – segundo o escritório 
regional da Emater/RS-Ascar, os 
números serão divulgados em 
novembro – produtores de Pinto 
Bandeira, município que respon-
de por 30% da produção da fruta 
na região, relatam perdas que va-
riam de 40% a 60%.  A causa des-
sa redução foram as geadas que 
aconteceram nos meses de agosto 
e setembro, especialmente a que 
caiu na região na madrugada do 
dia 21 de setembro.  

Em 2019, ano em que a 
incidência de granizo também 
causou prejuízos, foram colhidos 
37,3 milhões de quilos da fruta. 
A Serra Gaúcha possui 3,6 mil 
hectares de pomares de pêssego, 
sendo que 1,1 mil ficam localiza-
dos em Pinto Bandeira. 

Mesmo com a perda no vo-
lume que deverá ser colhido nes-
ta safra, os produtores têm usado, 
cada vez mais, a tecnologia como 
aliada na melhoria da gestão dos 
pomares, buscando otimização 
no uso de insumos e redução dos 
custos de produção nos próximos 
ciclos. Entre as inovações que já 
podem ser vistas nesta colheita 

Foto: Tauê Bozzetto Hamm

está o aplicativo AgroD, desen-
volvido pela empresa caxiense 
AgroD Tech. 

O fruticultor Nestor Rubbo, 
produtor da linha Silva Pinto 
Norte, em Pinto Bandeira, regis-
trou uma perda que deverá ficar 
acima da média da região. Rubbo 
projeta colher de 25 a 30 tonela-
das, o que significa uma perda de 
60% na comparação com o ano 
passado. Mesmo sendo o pri-
meiro ano em que está usando o 
AgroD, Rubbo já observa bene-
fícios do emprego da tecnologia 
no campo.                  

“O caminho é cada vez mais 
informatizar, reduzir os custos e 
aumentar a produtividade. Nes-
ta safra, em que sofremos com a 
geada, pudemos observar quais 
áreas foram mais afetadas e nos 
prepararmos para os próximos 
anos. A tendência é de continuar-
mos usando a tecnologia ao nos-

so favor, ainda mais por ser um 
aplicativo fácil de ser operado e 
que substitui o caderno de cam-
po”, antecipa.

Já na linha Jansen, no mes-
mo município, o produtor Adria-
no Rigon relatou uma perda leve-
mente inferior à de Rubbo, entre 
40% e 50%, e deverá colher cerca 
de 180 toneladas da fruta, em 11 
hectares. Para Rigon, o AgroD 
ajuda no controle maior do uso 
de agrotóxicos, além de atender 
as exigências de rastreabilidade 
da Instrução Normativa 2 (INC 
MAPA/ANVISA nº 02/2018)

“Vai ser muito importante 
para que o produto já saia da pro-
priedade etiquetado, pronto para 
o mercado”, adianta Rigon, que 
deve começar a colher na segun-
da quinzena de novembro. 

O diretor técnico da Associa-
ção dos Produtores de Fruta de 
Pinto Bandeira (Asprofruta), He-

leno Facchin, avalia que o uso do 
aplicativo pelos produtores ajuda 
a fazer uma gestão responsável, 
com redução de perda de insu-
mos e, consequentemente, maior 
qualidade da fruta. “O produtor 
é cobrado para que entregue um 
pêssego com boa sanidade, sem 
resíduos, e com um padrão de 
qualidade que é exigido pelo pró-
prio mercado”, opina. 

O engenheiro agrônomo 
e sócio da AgroD Tech, Tauê 
Bozzetto Hamm, explica que o 
aplicativo auxilia o produtor na 
tomada de decisões na gestão da 
propriedade, além de atender à 
legislação que exige rastreabilida-
de dos produtos. 

“Com essa maior facilidade 
para os registros dos manejos e 
produção dos pomares de pêsse-
go, o produtor vai conseguindo, 
ao longo dos meses e dos anos, 
ter um bom histórico de informa-
ções, seja na questão técnica do 
que foi aplicado, da adubação, e 
dos demais custos. No momento 
em que o produtor começa a ter 
esses dados de produtividade e 
custos, separados por variedade e 
por parcela específica do pomar, 
ele consegue avaliar quais po-
mares estão mais rentáveis, mais 
produtivos. Ele pode, por exem-
plo, definir até mesmo a troca 
de algumas cultivares, deixando 
de produzir as que mais sofrem 
com a geada ou com o granizo”, 
ilustra.

SOBRE O AGROD   
Desde 2018 no mercado, o software AgroD tem ajudado pro-

dutores de uva, pêssego, morango, maçã e hortifruti. A ferramenta 
funciona como um caderno de campo digital, substituindo as anti-
gas anotações sobre uso de agroquímicos e fertilizantes, com o ob-
jetivo de comprovar o uso correto destes insumos. Todo o manejo 
dos pomares e as colheitas são registradas através de aplicativo para 
smartphone, que funciona de forma off-line, trazendo economia de 
tempo e praticidade ao produtor rural. O AgroD gera automatica-
mente relatórios de rastreabilidade dos produtos e etiquetas com 
QR Code, o que atende à Instrução Normativa (INC 2/2018), que 
exige a rastreabilidade e identificação de vegetais frescos.



Mapa libera uso de mais 
17 defensivos agrícolas
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Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

PRORROGADA ATÉ 
FINAL DE NOVEMBRO
A INTERRUPÇÃO DO
BLOQUEIO DOS
BENEFÍCIOS POR
FALTA DE
PROVA DE VIDA

Notícia quentinha do INSS: os 
aposentados e pensionistas que não 
fizeram a prova de vida entre março 
e outubro deste ano não terão seus 
benefícios bloqueados. A Portaria 
1.053, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 15 de outubro, prorro-
ga a interrupção do bloqueio de 
pagamentos de benefícios até o fim 
de novembro.

A prorrogação vale para os be-
neficiários residentes no Brasil e no 
exterior. De acordo com a portaria, 
a rotina e obrigações contratuais 
estabelecidas entre o INSS e a rede 
bancária que paga os benefícios 
permanece e a comprovação da 
prova de vida deverá ser realizada 
normalmente pelos bancos.

Em situações normais, a prova 
de vida é feita pelo segurado anual-
mente para comprovar que ele está 
vivo e garantir que o benefício con-
tinue sendo pago.

Quer saber mais sobre a prova 
de vida? Então fique atento:

Quando devo fazer a prova de 
vida? A rotina é cumprida anual-
mente pela rede bancária, que de-
termina a data da forma mais ade-
quada à sua gestão: existem bancos 
que utilizam a data do aniversário 
do beneficiário, outros utilizam a 
data de aniversário do benefício, 
assim como há os que convocam 
o beneficiário na competência que 
antecede o vencimento da fé de 
vida.

Onde devo ir? Basta ir direta-
mente no banco em que recebe 
o benefício, apresentar um docu-
mento de identificação com foto 
(carteira de identidade, carteira de 
trabalho, carteira nacional de habili-
tação e outros). Algumas instituições 
financeiras já utilizam a tecnologia 
de biometria nos terminais de auto-
atendimento.

Se não conseguir ir ao banco? 
Os beneficiários que não puderem ir 
até às agências bancárias por mo-
tivos de doença ou dificuldades de 
locomoção podem realizar a com-
provação de vida por meio de um 
procurador devidamente cadastra-
do no INSS.

E quem mora fora do Brasil? Os 
segurados que residem no exterior 
também podem realizar a com-
provação de vida por meio de um 
procurador cadastrado no INSS ou 
por meio de documento de prova 
de vida emitido por consulado ou 
ainda pelo Formulário Específico de 
Atestado de Vida para o INSS, que 
está disponível no site da Repartição 
Consular Brasileira ou no site do INSS. 
Caso o beneficiário opte por usar o 
formulário, este deverá ser assinado 
na presença de um notário público 
local, que efetuará o reconheci-
mento da assinatura do declarante 
por autenticidade.

Além disso, quando o beneficiá-
rio estiver residindo em país signatá-
rio da Convenção sobre Eliminação 
da Exigência de Legalização de 
Documentos Públicos Estrangeiros 
(Convenção de Haia/Holanda, de 
05 de outubro de 1961), aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de junho de 2015, o Formulário 
deverá ser apostilado pela autori-
dade competente da mesma juris-
dição do cartório local.

Este documento deve ser envia-
do à Agência Atendimento Acordos 
Internacionais - APSAI responsável 
pela operacionalização do Acordo 
com o referido país (veja lista das 
APSAI no link Assuntos Internacionais 
do site da Previdência).

Em se tratando de país não 
signatário, o formulário deverá ser 
legalizado pelas representações 
consulares brasileiras e enviado à 
Coordenação Geral de Gerencia-
mento de Pagamento de Benefícios.

A extensão de uso de mais 17 defensi-
vos agrícolas para as culturas de suporte fi-
tossanitário insuficiente (CSFI) foi aprova-
da pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). A autorização foi 
publicada no (20/10) no Diário Oficial da 
União, no Ato n° 58 do Departamento de 
Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da 
Secretaria de Defesa Agropecuária.

Dessa forma, para as culturas do 
amendoim, ervilha, feijões, grão-de-bico e 
lentilha, são seis extrapolações de uso de 
diferentes ingredientes ativos – cloridrato 
de cartape, lambda-cialotrina e diafentiu-
rom e as misturas de dinotefuram com pi-
riproxifem, azoxistrobina com mancozebe, 
e lambda-cialotrina com clorantraniliprole 
–, porém são substâncias que já tinham re-
gistro de pelo menos uma dessas culturas.

Além disso, o produto à base de Bos-
calida teve grande número de inclusões de 
culturas em sua recomendação de uso, que 
vai desde as frutas de casca não comestível 
até o grupo das leguminosas e oleaginosas. 
Para hortaliças, também foi liberado um 
fungicida de fluxapiroxade com piraclos-
trobina para controle de mancha preta e 
mal das folhas.

Produtos à base de carfentrazona-etí-

lica e da mistura de clorantraniliprole com 
lambda-cialotrina foram listados nas cultu-
ras de milheto e sorgo, enquanto batata-do-
ce, batata-yacon, beterraba, cará, gengibre, 
inhame, mandioca, mandioquinha-salsa, 
nabo e rabanete foram contempladas com 
a extrapolação de uso de um defensivo à 
base de clorotalonil.

A cultura da melancia ganhou um 
inseticida à base de teflubenzurom para 
controle de broca dos frutos (Diaphania 
nitidalis) e lagarta mede-palmo (Tricho-
plusia ni). Já para a uva foi um à base de 
lambda−cialotrina. Ameixa, cacau, nectari-
na, pera, pêssego, seringueira e uva que já 
têm o uso do Glifosato autorizado, agora 
contam com outro produto com esse prin-
cípio ativo.

Já as plantas ornamentais receberam 
um produto à base de lambda-cialotrina 
com clorantraniliprole e a Duboisia teve a 
inclusão de dois produtos, um à base de 
Clorotalonil e outro de fipronil.

Segundo o Mapa, com as extensões 
aprovadas, os produtores poderão utilizar 
esses produtos conhecendo as doses corre-
tas para proteger seus cultivos e com a ga-
rantia de que tais alimentos serão seguros 
para o consumo.

Foto: Marlove Perin

Agricultores poderão utilizar produtos conhecidos, com segurança aos alimentos



Foto: Fernanda Birolo

Planta vigorosa, 
com produtividade 
média estimada, no 
submédio do Vale 
do São Francisco, 
de 25 toneladas por 
hectare, por ciclo 
de produção.
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Francesco
Trattoria:
investimento 
de R$ 1,2 
milhão na 
área central
de Monte
Belo do Sul
Restaurante 
tem previsão de 
inauguração na 
segunda quinzena 
de dezembro.
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Vinícola Garibaldi traz
16 medalhas da Wines
of Brazil Awards 2020

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

Quando nos referimos a agri-
cultura, em geral, podemos dizer 
que é uma atividade geradora de 
renda, conduzida em condições 
de céu aberto. Essa condição, ex-
posição ao tempo (chuva, frio, ca-
lor, ventos fortes, granizo, geada, 
temporais, umidade relativa do ar 
e oscilações e variações constan-
tes destes fatores), leva a grandes 
interferências no comportamen-
to da fisiologia dos vegetais, bem 
como incidência de pragas e do-
enças. Essas condições interferem 
diretamente no manejo dos tratos 
culturais e dos tratamentos fitossa-
nitários.

Neste ano agrícola 2020/21 
o inverno demorou a chegar, ti-
vemos vários eventos climáticos 
como grandes oscilações de tem-
peratura no período de outono/
inverno, amplitudes térmicas alta, 
geadas tardias que atingiram al-
gumas variedades mais precoces 
parcialmente e localizado, inten-
sificação dos períodos chuvosos e 
dias nublados no mês de setem-
bro. 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 im-
portante lembrar que os maiores 
custos de produção na viticultura 
são os produtos fitossanitários, os 
quais são aplicados com equipa-
mentos turboatomizadores.

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

Para uma boa aplicação o 

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

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

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

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

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

5. Fazer uma boa regulagem 
do equipamento de pulverização 
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 cal-
da suficiente e pressão adequada 

para gerar gotas médias a finas 
que possam fazer uma boa cober-
tura de pulverização no alvo de-
sejado. Neste item é importante 
frisar que: a. água em excesso gera 
escorrimento da calda tendo pou-
ca eficiência; b. pressão elevada 
gera gotas muito finas que se per-
dem por evaporação diminuindo 
a eficiência dos produtos. Numa 
boa pulverização as gotas não de-
vem ultrapassar muito o dossel de 
folhas da videira; 

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

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

Enfim, tecnologia de apli-
cação é uma ciência que exige 
bastante conhecimento por parte 
do aplicador. Sugiro que todos 
os produtores e aplicadores de 
produtos 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, sem-
pre tem novidades e novas tecno-
logias. O importante é usar de for-
ma adequada, os equipamentos 
em boas condições de trabalho e 
bem regulado. Ao aplicar produ-
tos agrotóxicos, deve-se sempre 
utilizar o EPI, fazer a tríplice la-
vagem das embalagens, furá-las 
e guardar em local seco e seguro 
para posterior devolução das mes-
mas. 

Para maiores esclarecimentos 
procure a EMATER ou seu res-
ponsável técnico.

A Cooperativa Vinícola Ga-
ribaldi conquistou 16 medalhas  
no Wines of Brazil Awards 2020.  
Dessas, 14 foram de ouro, sendo 
quatro para vinhos e 10 para espu-
mantes, além de duas considera-
das como comendas, ambas para 
espumantes. Os resultados alcan-
çados na competição, realizada 
pela ViniBraExpo, respaldam 
os constantes investimentos fei-
tos pela cooperativa nos últimos 
anos, passando desde a orienta-
ção às famílias associadas, o rece-
bimento das uvas e sua seleção e a 
tecnologia de ponta para vinifica-
ção e envase. 

As 16 medalhas recebidas na 
Wines of Brazil Awards ganham 

mais relevância ainda se analisado 
o contexto em que foram conquis-
tadas. O universo de competido-
res no concurso envolveu 164 vi-
nícolas e 2.048 vinhos inscritos. A 
edição deste ano ocorreu no Rio 
de Janeiro em duas temporadas, 
uma em julho e outra em agosto.

Foto: Cassius André Fanti
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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



Live: Geotecnologia como apoio 
à caracterização das Indicações
Geográficas Vitivinícolas
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Foto: Divulgação

Deunir Argenta, presidente da Uvibra

A Associação Profissional Sul
-brasileira de Geólogos - APSGeo 
realiza, na quinta-feira, dia 22 de 
outubro, a Live: Geotecnologias 
como apoio à caracterização das 
Indicações Geográficas Vitiviní-
colas.

O coronavírus impactou a ro-
tina de empresas, entidades e pes-
soas no mundo inteiro. No Brasil 
não foi diferente. As mudanças 
na agenda do setor vitivinícola, 
decorrentes da pandemia, além 
de temas setoriais que seguem em 
tramitação, levaram a União Bra-
sileira de Vitivinicultura (Uvibra), 

A palestrante será a pesqui-
sadora da Embrapa Uva e Vinho, 
Rosemary Hoff. A live contará 
com a mediação da pesquisadora 
da CPRM, Magda Bergmann.

A transmissão tem início a 
partir das 18h30 no canal da AP-

SGeo no YouTube https://www.
youtube.com/channel/UCDhdy-
tKbtJdJZ4UG6HuPDKA

Deunir Argenta segue
na presidência da Uvibra

Foto: Morgane Coloda

a reconduzir a Diretoria Executi-
va, com exercício 2019/2020, até 
30 de abril de 2021. O empre-
sário Deunir Argenta segue na 
presidência, dando continuidade 
aos trabalhos de representativi-
dade e defesa do setor junto aos 
Governos, além de atuar no asso-
ciativismo, fortalecendo a cadeia 
produtiva com parcerias junto a 
instituições afins.

A reeleição do Conselho de 
Administração, do presidente, 
vices e diretores, além dos mem-
bros dos Conselhos Fiscal e de 
Ética e do Núcleo de Auditoria 
Estratégica Interna (NAEI) foi 
aprovada por unanimidade em 
Assembleia Geral Ordinária re-
alizada via Plataforma Zoom. O 
grupo é formado por 16 pessoas, 
entre empresários, lideranças e 
profissionais do setor.
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Rapidez na concessão do selo Sabor 
Gaúcho atrai novas agroindústrias

Selo Sabor Gaúcho indica que a agroindústria é proveniente 
da agricultura familiar e está legalizada junto ao Peaf

Foto: Fernando Dias / Seapdr

A Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Ru-
ral (Seapdr) concedeu em 2020, 
até o mês de setembro, 417 selos 
Sabor Gaúcho a agroindústrias 
do Rio Grande do Sul. Foram 
300 agroindústrias que já estavam 
aguardando as mudanças nas re-
gras de concessão do selo e 117 
que fizeram a solicitação após a 
nova resolução.

A mudança que simplificou a 
concessão do selo foi definida por 
meio da resolução nº 001/2020, 
publicada em 07/02/2020. Ela 
estabelece que os empreendimen-
tos rurais já inclusos no Programa 
Estadual de Agroindústria Fami-
liar (Peaf) passam a ser automati-
camente habilitados para utilizar a 
marca de certificação nos rótulos 
de seus produtos, dispensando a 
renovação de autorização de uso 
a cada cinco anos.

O secretário Covatti Filho 
afirma que, com a mudança na re-
solução, foi simplificado um pro-
cesso que acabava por penalizar 
o pequeno produtor. “Neste for-

mato, as agroindústrias aceleram 
o processo, uma vitória tanto para 
quem dependia de um processo 
demorado quanto para o Estado, 
que reduz a quantidade de pro-
cessos administrativos a serem 
analisados”, ressalta o secretário.

“Hoje para fazer o selo Sabor 
Gaúcho basta estar incluso no 
Peaf. Até o início do ano, tinha 
que ser assinado um contrato com 

o Estado, que passava por uma 
análise jurídica para depois ser 
liberado. O processo todo demo-
rava um tempo, cerca de três me-
ses”, destaca Maluza Machado, 
Chefe da Divisão de Organização 
de Agroindústrias Familiares da 
Secretaria.

O selo indica que a agroin-
dústria é proveniente da agricul-
tura familiar e está legalizada sob 

o ponto de vista ambiental, tribu-
tário e sanitário junto ao Peaf. “A 
importância do selo está na pro-
cedência da agricultura familiar, 
com uma produção de baixa es-
cala e voltada para a fabricação de 
produtos que trazem identidade 
com o tradicional, proporcionan-
do a venda em mercados de ca-
deia curta, minimizando o uso de 
aditivos e dando mais segurança 
para o consumidor final”, salienta 
Maluza.

A resolução também estabe-
lece a prestação de serviços da 

Seapdr para apoio aos Serviços 
de Inspeção Municipal (SIM) 
para a estruturação do Sistema 
Unificado Estadual de Sanidade 
Agroindustrial Familiar, Artesanal 
e de Pequeno Porte (Susaf) e par-
ticipação na operacionalização e 
na concessão do Selo Arte.

Mais informações: agroindus-
tria@agricultura.rs.gov.br.



Foto: Fernanda Birolo

BRS Tainá, variedade de uvas de mesa brancas sem sementes
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Embrapa apresenta primeira
cultivar de uva 100% nordestina

A Embrapa Semiárido (Pe-
trolina, PE) apresenta a cultivar 
de uva de mesa BRS Tainá, a 
primeira totalmente desenvolvida 
no Nordeste brasileiro. Voltada 
para a produção no polo de fru-
ticultura irrigada do Vale do São 
Francisco, a uva exibe coloração 
branca, sabor neutro e agradável, 
além de ser uma variedade sem 
semente, uma das mais impor-
tantes características exigidas pelo 
mercado.

A nova cultivar será apre-
sentada no dia 21 de outubro, às 
19h30, em Dia de Campo online, 

transmitido pelo canal da Embra-
pa no Youtube. O evento contará 
com a palestra da pesquisadora 
Patrícia Coelho de Souza Leão, 
responsável pela condução dos 
trabalhos de melhoramento de 
uva na região. Também contará 
com o depoimento de produto-
res que têm áreas experimentais 
da uva em suas propriedades.

Proveniente do cruzamento 
realizado em 2004 entre as cul-
tivares internacionais Sugraone 
e Marroo Seedless, que fazem  
parte  do Banco Ativo de Germo-
plasma da Embrapa Semiárido, a 

BRS Tainá é o resultado de um 
intenso esforço para disponibi-
lizar aos produtores de uva do 
Vale uma cultivar branca sem os 
altos custos de licenciamento de 
plantio, os chamados royalties, 
comum nas variedades estrangei-
ras, explica Patrícia.

A cultivar faz parte do pro-
grama de melhoramento gené-
tico da Embrapa, denominado 
‘Uvas do Brasil’, sendo a primei-
ra variedade com todas as etapas 
de melhoramento genético, des-
de o cruzamento até a validação, 
realizadas pela Embrapa nas con-
dições ambientais tropicais semi-
áridas. O plano de lançamento 
da BRS Tainá encontra-se em 
fase de seu licenciamento para 
viveiristas e em breve estará dis-
ponível para os produtores.

Características 
‘Tainá’, de raiz indígena Tu-

pi-Guarani, é uma homenagem 
ao Brasil, um nome feminino, 
forte e que remete às origens 
do nosso país, comenta Patrícia. 

Trata-se de uma planta vigorosa, 
com produtividade média estima-
da, no Submédio do Vale do São 
Francisco, de 25 toneladas por 
hectare por ciclo de produção.

O período desde a poda até 
a colheita está em torno de 110 
dias, com pequenas variações ao 
longo do ano, em função das con-
dições climáticas. Os cachos da 
BRS Tainá apresentam tamanho 
médio, com peso de 270 gramas 
e medindo cerca de 15 x 10 cen-
tímetros.

A nova cultivar se destaca 
ainda por apresentar característi-
cas desejáveis em uvas para o con-
sumo in natura, como crocância, 
bagas firmes, com boa aderência 
ao pedicelo e traços minúsculos 
e imperceptíveis de sementes. O 
sabor é neutro e agradável, com 
uma relação equilibrada entre 
açúcares e acidez. É uma opção 
promissora e com grande poten-
cial para se destacar no mercado 
de uvas de mesa brancas sem se-
mentes.
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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

Felicidade é um estado. 
Como podemos ser felizes a 
maior parte do tempo? Convido 
a fazer um teste. Pratique estas 
dicas e veja se muda algo em sua 
vida. Certamente vai mudar, aí 
então, siga sendo feliz. Este arti-
go é meramente informativo, se 
for necessário procure um pro-
fissional terapeuta para receber 
seu diagnóstico e ver a melhor 
maneira de trabalhar as suas ne-
cessidades emocionais.

Dicas para ser feliz:
1. A verdadeira batalha está 

sempre em sua mente. A sua 
mente está sob seu controle, e 
não ao contrário. Seus pensa-
mentos são criações suas. Se 
sofrer, você criou, se está feliz, 
você criou. Observe seus pensa-
mentos.

2. Pratique o hábito de pen-
sar bem de você mesmo, você 
acha que não é capaz, que não 
consegue, tenta ser outra pessoa? 
Veja a dica um.

3. Consulte um profissional, 
ele pode ajudar na sua autoesti-
ma, confiança, na reestruturação 
de pensamentos distorcidos.

4. Como ser feliz sozinha? 
Ame-se, ache a felicidade em 
você, não em outras pessoas. 
Desta forma você tem o controle 
da sua vida. As pessoas e acon-
tecimentos somente irão somar 

pontos para sua felicidade.
5. Pare todos os dias para 

respirar profundamente, olhe 
para o céu, perceba a grandiosi-
dade do universo que você faz 
parte. Agradeça, ame mais, distri-
bua amor para sua família, ami-
gos, animais, para a natureza.

6. Seja aquilo que você pro-
cura, seja o exemplo, faça o certo 
sempre, não julgue, não critique, 
simplesmente faça sua parte.

7. Seu trabalho não vai cui-
dar de você quando estiver doen-
te, seus amigos sim.

8. Descarte o que não é útil, 
bonito e engraçado.

9. Não perca a oportunidade 
de abraçar que você ama.

10. Tente fazer alguém rir, 
pelo menos três pessoas no dia, 
incluindo você.

11. Gaste pelo menos vinte 
minutos por dia para se exercitar, 
tenha uma alimentação saudável. 

12. Tente ficar pelo menos 
dez minutos em silêncio por dia 
e observe-se, é um momento seu 
com você, assim você inicia o au-
toconhecimento.

13. Sempre tenha algo a 
agradecer, exercite a gratidão.

14. Liberte-se daquilo que 

Como você pode ser feliz sempre?

você não precisa.
15. Seja mais criança, brin-

que, tome banho de chuva, cante 
no chuveiro, faça guerra de be-

xiga, brinque de pega-pega, não 
se preocupe com o ontem nem 
com o amanhã, seja mais criança. 
VIVA HOJE.

Foto: Divulgação



Investimento de R$ 1,2 milhão para 
restaurante na área central da cidade

Imagens: Divulgação
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Por Marlove Perin

Com previsão para inaugurar 
na segunda quinzena de dezem-
bro, Monte Belo do Sul terá mais 
um empreendimento na área 
central, a Francesco Trattoria. 
O restaurante será no charmo-
so casarão de 1938, no coração 
do município, em frente à Igreja 
São Francisco, que faz parte da 
história de Monte Belo do Sul. O 
negócio é comandado pelos em-
preendedores Francisco Ferri e os 
irmãos Diego e Douglas Piccinini 
Gerhardt.

O espaço fica em uma casa 
de 250 metros quadrados de área 
construída, dividido em dois am-
bientes, salão inferior e salão su-
perior, com capacidade para até 
88 pessoas. O ambiente foi revi-
talizado para que os visitantes se 
sintam à vontade pela beleza do 
lugar. O projeto, assinado pelo ar-
quiteto Samuel Dall Alba, traz di-

Saiba como será a Francesco Trattoria, comandada pelos chefs Diego Piccinini Gerhardt
e Francisco Ferri, com previsão de inauguração em dezembro

versas inovações, a começar pela 
estrutura de cozinha aberta, típica 
de uma trattoria italiana. O inves-
timento é de aproximadamente 
R$ 1,2 milhão. “Temos aplicado 
estes recursos no planejamento 
estratégico, em treinamento de 
equipe, desenvolvimento de con-
ceitos e projeto arquitetônico, en-
tre outros investimentos”, explica 
Diego Piccinini Gerhardt.

Em seu cardápio, a Fran-
cesco Trattoria contará com três 
serviços: almoço, cafés/aperitivos 
e jantar a la carte, com especiali-
dades da gastronomia italiana, vol-
tado para o corte de carnes, frutos 
do mar, massas e risotos. As recei-
tas tradicionais da Itália, algumas 
resgatadas pelas avós dos empre-
endedores, são receitas de família 
e mesclam o tradicional com um 
pouco de contemporaneidade. 
Para as sobremesas, um cardápio 
tradicional com tiramissú, sagu 
com creme e doces da época de 

vindima. Além disso, a casa con-
tará com uma adega de vinhos e 
espumantes dos viticultores de 
Monte Belo do Sul.

O cardápio está sendo elabo-
rado pelo chef Diego Gerhardt e 
sommelier Francisco Ferri. As re-
ceitas dos drinks e cafés por Dou-
glas Piccinini Gerhardt, sendo 
todas receitas de origem italianas.

Conforme os empresários, o 
projeto vem sendo desenvolvido 
há dois anos. A ideia de montar 
o restaurante em Monte Belo do 
Sul foi motivada pela localização 
privilegiada do munícipio, pelos 
acessos, pelo interesse da admi-

nistração municipal em apoiar 
empreendimentos que possam se 
integrar ao desenvolvimento local 
e também pelo potencial turístico 
que vem crescendo na região.

Inicialmente, o horário de 
atendimento será de quarta a do-
mingo, das 11 às 22 horas durante 
a semana, e das 11 horas até o úl-
timo cliente aos finais de semana.

O restaurante já está selecio-
nando pessoas para seu quadro 
funcional. Interessados devem 
enviar o curriculum vitae para o 
email: rh@francescotrattoria.com.
br. A prioridade será para mora-
dores de Monte Belo do Sul.


