
Chuvas das últimas semanas deixam viticultores em alerta e causam
prejuízos. Uvas rachadas e cachos comprometidos afetam qualidade 
da fruta. Página 3
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Prefeitura de Pinto Bandeira
assina Termo de Cooperação
Técnica com a Emater/RS
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Engenheiro Agrônomo Alexandre Frozza e prefeito Hadair 
Ferrari assinam Termo de Cooperação Técnica
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BATISMO

Na linguagem popular “ba-
tizar” pode significar algo novo, 
uma inauguração: batizar um 
navio, inaugurar uma ponte... 
Na linguagem da Igreja, batizar 
significa “purificar com água”, 
“lavar”. Isso é colocado no sen-
tido espiritual: a purificação do 
pecado.

O batismo nos torna filhos 
adotivos de Deus, membros da 
Igreja e “seguidores de Jesus 
Cristo”. O dia do batizado se re-
veste de grande responsabilida-
de para os pais, pois eles esco-
lhem a religião para o filho, ou 
a filha: “nós queremos que você 
seja cristão católico”. Mas quan-
do os pais não vivem a religião, 
não participam da Igreja, como 
fica? Suponhamos que, mais tar-
de, o filho pergunte: “pai, mãe, 
por que vocês me batizaram, 
sem eu saber, sem eu concor-
dar? E mais, vocês nem sequer 
praticam essa religião!”

Ainda no dia do batizado 
os pais fazem promessas muito 
sérias. O padre diz: Pais, viestes 
pedir o batismo para o vosso fi-
lho. Deveis educá-lo na fé, a fim 
de que observando os manda-
mentos, ame a Deus e ao pró-
ximo, como Cristo nos ensinou. 
Deves também ensiná-lo a rezar 
e participar com ele da Igreja, da 
qual sois membros. Estais cons-

O prefeito de Pinto Bandei-
ra, Hadair Ferrari, assinou, no 
dia 25 de janeiro, termo aditivo 
ao convênio celebrado entre o 
município e a Emater/RS-Ascar, 
visando dar continuidade à trans-
ferência de tecnologia agropecuá-
ria gerencial e de bem-estar social 
aos produtores rurais.

Participaram do ato de assi-
natura o prefeito e o engenheiro 
agrônomo Alexandre Frozza, 
que passa a atuar no escritório 
da Emater em Pinto Bandeira, 
das 8h às 12h e das 13h30min às 
17h30min, reservando as segun-
das e quintas-feiras para avalia-
ções de projetos de crédito no es-
critório e demais dias reservados 
para visitas a campo.

cientes disso? “O padre também 
diz aos padrinhos: E vós, padri-
nhos e madrinhas, deveis ajudar 
os pais a cumprirem esta missão. 
Estais dispostos a fazê-lo?” A 
resposta é sempre positiva. 

Mas, na vida real, nem sem-
pre é verdadeira.

Há muita promessa que 
não é cumprida. O primeiro e 
fundamental passo é o exemplo 
de vida dos pais e padrinhos. O 
exemplo da vivência religiosa 
dos pais marca os filhos para 
sempre. É o único modo de 
educar. Não é o batismo que sal-
va, mas a vivência dele.

O Batismo é o Sinal da vida 
nova, da purificação, do perdão 
e da renúncia ao pecado. É tam-
bém o Sinal da Fé. Crer é confiar 
em alguém é deixar-se conduzir. 
É dizer “Sim” a Jesus Cristo. É 
um compromisso: “quem crer e 
for batizado terá a vida eterna”, 
diz a Bíblia. A espiritualidade do 
cristão que quer comprometer-
se com Jesus Cristo começa no 
Batismo, é impulsionada com a 
Crisma e torna-se forte e autên-
tica com a participação na Euca-
ristia, que tem início na primeira 
Comunhão. Aqui aparecem a 
importância e a necessidade da 
Missa dominical como alimento 
de nossa espiritualidade e sus-
tento da Fé.
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As chuvas diárias da última semana 
na região da Serra Gaúcha têm deixado 
os produtores, principalmente de uva, 
bastante preocupados com a qualidade da 
colheita e as possíveis perdas. De acordo 
com o Sindicato dos Produtores Rurais, se 
as chuvas derem uma trégua ainda é pos-
sível ter uma expectativa boa de colheita, 
porém ainda é cedo para determinar nú-
meros da produção. Na safra de 2020 fo-
ram colhidas 504 mil toneladas.

Uvas rachadas e cachos comprometi-
dos. Alguns trabalhadores que colhem a 
uva fazem a limpeza dos cachos que apo-
drecem ou racham por causa das chuvas, a 
fim de manter a qualidade do cacho.

A colheita na região da Serra começou 
ainda em meados de dezembro de 2020, 
com a cepa Vênus, que é a primeira a ser 
colhida por ser uma espécie precoce. As 
demais variedades podem sofrer leve alte-
ração em possíveis datas de colheita, mas 

Chuvas diárias causam 
prejuízo na colheita

SAFRA DA UVA

a estimativa é de que seja finalizada até 
o final de março. De  modo geral, estão 
sendo colhidas, em janeiro, as uvas Niága-
ra, Couderc, Chardonnay, Riesling, Pinot 
Noir, Violeta, Magna e Bordô. A partir de 
fevereiro, será a vez das variedades Isabel, 
Merlot, Cabernet Sauvignon e Moscato.

“Antes das chuvas das duas últimas 
semanas, a safra da uva estava boa, apesar 
da falta de chuvas ocorrida nos meses de 
novembro e dezembro, que praticamente 
não comprometeu a qualidade e a quan-
tidade das uvas, porque depois disso a 
chuva que ocorreu recuperou o tamanho 
dos cachos. Só que agora o excesso de 
chuvas na maturação está afetando a qua-
lidade das uvas que estão sendo colhidas, 
apodrecendo os cachos e afetando a grau 
de açúcar. Sem sol suficiente, a graduação 
fica prejudicada, tendo por consequência 
menos rentabilidade”, diz Cedenir Postal, 
Presidente do Sindicato.

Foto: Margô Perin

Colheita da uva ficou comprometida após fortes chuvas na região



Senador Paulo Paim
vai destinar emenda
de R$ 250 mil para 
Monte Belo do Sul
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O prefeito de Monte Belo do Sul, Adenir José Dallé assinou um 
ofício para o recebimento de uma emenda parlamentar do senador gaú-
cho Paulo Paim, no valor de R $250 mil. Participaram da reunião o 
Presidente do Legislativo Onecimo Pauleti, Guilherme Machado Di-
retor Institucional da Famurs e  Eliseu Fogaça, Assessor da Presidência 
da Famurs. 

Segundo o Prefeito Municipal que articulou a emenda, o recurso se 
destinará a obras e melhorias para o município.  Cabe agora esperar a 
liberação da verba.

Assinatura do ofício para recebimento da emenda parlamentar 
do senador gaúcho Paulo Paim

Foto: Divulgação

O presidente do Legislativo, 
Onécimo Pauleti, e o Prefeito 
Adenir José Dallé, cumpriram 
pauta de interesse de Monte Belo 
do Sul na Capital do Estado.

Junto ao gabinete do Vice-
Governador, Ranolfo Vieira Jr, 
que também responde pela Se-
cretaria de Segurança do Estado, 
foram recebidos pelo diretor Ins-
titucional, assessor Juarez Ham-
pel. Na reunião, foi solicitada a 
construção do prédio para insta-
lação da Brigada Militar e Polícia 
Civil.  Pauleti e Dallé também es-
tão buscando recursos estaduais e 
federais para o projeto.

De acordo com Pauleti, “uma 
nova sede para a Brigada Militar 

Presidente do Legislativo e Prefeito de Monte 
Belo do Sul cumprem agenda em Porto Alegre

No dia 21 de janeiro, através 
do Gabinete do Deputado Carlos 
Búrigo, o assessor Moisés Scussel 
esteve em Monte Belo do Sul. Na 
reunião foi tratado sobre diversos 
assuntos e demandas para o mu-
nicípio. Participaram do encontro 
o Prefeito Adenir José Dallé, o 
vice-prefeito Jorge Benvenutti e o 
Presidente do Legislativo, verea-
dor Onecimo Pauleti.

é muito importante para a segu-
rança da comunidade e ter um 
município seguro para as pessoas 
é uma das nossas prioridades”. 

“Agora estamos voltando nos-
sa atenção para a construção do 
novo prédio da Brigada,”, afirma 
Dallé.

Pauleti, Scussel, Dallé e Benvenutti

Prefeito Adenir Dallé, assessor Juarez Hampel e Onécimo Pauleti

Foto: Divulgação

Em busca de recursos para o município
Foto: Divulgação
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ÉTICA CONSULTORIA EMPRESARIAL
Fotos: Daniela Radavelli

O escritório de contabilidade é especializa-
do em serviços de escrituração contábil e fiscal, 
consultoria e assessoramento em gestão, depar-
tamento de pessoal, Contrato Social, Alterações 
Contratuais e Distrato, Contratos de Mútuo, Ar-
rendamento, Locação, Parcerias, Compra e Ven-
da, Encaminhamento de Certificados Digitais, 
Procurações e Declarações, preparação da Decla-
ração de Imposto de Renda - Pessoa Física DIRPF 
e sua entrega, Imposto Territorial Rural - ITR, Ca-
dastro Ambiental Rural - CAR, Carnê Leão - Pes-
soa Física, Livro Caixa da Atividade Rural - AR e 
Cadastro Vitícola.

Possui foco em Contabilidade para um con-
junto de pequenas empresas. Oferece pacotes va-
riados e flexíveis para atender a todos os tipos de 
cliente, com atenção e profissionalismo, a fim de 
contribuir para o bom andamento dos resultados 
da empresa.

Hoje, o Ética Consultoria Empresarial é for-
mado por uma equipe de cinco pessoas, sendo 
quatro contadores e uma gestora financeira. A co-
ordenação é feita pela contadora Juciléia Salton e 
contadora Maria Lima.

A equipe do Ética agradece a todos os clien-
tes, fornecedores, parceiros e amigos que, diaria-
mente, proporcionam o crescimento da empresa. 
Em 2020, o Ética passou por uma atualização no 
espaço interno e repaginou o escritório de Mon-
te Belo do Sul, a fim de melhorar a qualidade de 
trabalho e atendimento de seus clientes, com um 
belo projeto da arquiteta Daiana Cettolin Rosin.

Em Monte Belo do Sul, o escritório aten-
de na Rua Arthur Beltrame, 147, Sala 02, 
bairro Centro. Na cidade de Bento Gon-
çalves, atende na Rua Marechal Deodoro, 
230, Sala 701 da Torre Comercial do Sho-
pping Bento, bairro Centro. Fica o convite 
para tomar um café com a equipe e conhecer seu 
trabalho. Ética Consultoria aguarda vocês!

Atenção e profissionalismo no atendimento aos clientes

JucILéIA SALTOn
Contadora graduada no ano de 2013 

pela UCS e Pós-graduada em Direito 
Tributário pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul em 2019, possui 
certificação em obrigações acessórias aos 
produtores rurais e departamento de pes-
soal, com experiência no meio contábil 
de mais de 10 anos. Hoje é diretora do 
Escritório Contábil situado na cidade de 
Monte Belo do Sul, desde 2013.

MArIA SOAreS de LIMA
Contadora graduada no ano de 

2013 pela UCS, Pós-graduada em 
Controladoria e Finanças no ano de 
2015 pela UNISINOS, Pós-gradu-
ada em Engenharia de Produção e 
Serviços em 2018 pela ULBRA, e 
Mestranda em Engenharia de Pro-
dução e Sistemas pela UNISINOS. 

Atua como Docente Universitária 
no Grupo Uniftec e tem experiência 

de mais de 10 anos na área contábil. 
Possui certificação de diversos cursos na 

área de departamento de pessoal e é diretora da 
Organização Contábil na cidade de Bento Gonçal-
ves desde 2014.

FrAncIeLe LAndO
Contadora gradua-

da no ano de 2016 pela 
UCS e graduada no 
curso Técnico de Admi-
nistração pelo Instituto 

Federal do Rio Grande 
do Sul em 2018, integra a 

equipe com seis anos de ex-
periências no ramo financeiro e 

administrativo de empresas.

O Ética 
Consultoria 
Empresarial iniciou 
suas atividades 
em 2002 em Nova 
Boa Vista. Em 
2005, a empresa 
transferiu-se para 
o município de 
Monte Belo do 
Sul. No ano de 
2016 ampliou suas 
atividades para 
Bento Gonçalves.

LeOnArdO SALTOn
Contador graduado no ano de 2016 pela 

UCS, tem experiência profissional de 08 anos no 
ramo contábil, com certificação para Escritura-
ções Fiscais Digitais e Encerramento de Demons-
trações Contábeis. Também atua na contabilida-
de partidária e prestação de contas eleitorais de 
partidos políticos na Serra Gaúcha, com forma-
ção do Instituto Gianelli Martins de Porto Alegre.

equIPe
éTIcA
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Venda de vinhos finos
cresceu 56,56% em 2020

Francesca casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

dIreITO 
AdquIrIdO
E REGRAS DE
TRANSIÇÃO 
PARA A
APOSenTAdOrIA

Quem cumpriu os requisi-
tos para a aposentadoria antes da 
reforma da previdência e ainda 
não fez o pedido, perdeu o direi-
to? Essa é uma pergunta que eu 
ouço muito e respondo para vo-
cês: quem já tinha direito à uma 
aposentadoria antes da mudança 
da lei que ocorreu em novembro 
de 2019 pode fazer o pedido a 
qualquer tempo e ter o benefício 
concedido conforme a regra an-
tiga. É o chamado direito adqui-
rido. Então não, não há a perda 
do direito.

Além do direito adquirido, 
vale dizer que quem estava muito 
próximo de se aposentar no mo-
mento em que houve a reforma 
da previdência não precisa se 
sujeitar à regra nova, caso se en-
quadre em uma das cinco regras 
de transição. Vejamos uma delas, 
o sistema de pontos. Nesse caso, 
o segurado precisa somar a idade 
e o tempo de contribuição e al-
cançar 88 pontos, se for mulher, 
e 98 pontos se for homem. É pre-
ciso ainda ter um tempo mínimo 
de contribuição de 30 anos no 
caso das mulheres e 35 no caso 
dos homens, lembrando que o 
número de pontos aumenta, um 
por ano, até chegar aos 100 pon-
tos para as mulheres e 105 para 
os homens.

Outro caso é da aposentado-
ria por idade, onde o trabalha-
dor tinha que alcançar 60 anos 
de idade, no caso das mulheres, 
e 65 anos no caso dos homens, 
com tempo mínimo de contri-
buição de 15 anos. A cada ano, 
esse requisito de idade mínima 

para mulheres aumenta 6 meses. 
Assim, em 2023, será igual a re-
gra geral proposta pela reforma, 
de 62 anos. Para os homens, o 
requisito de tempo de contribui-
ção também aumentará 6 meses 
por ano até alcançar 20 anos de 
contribuição mínima necessária 
em 2029.

Outra possibilidade envolve 
a soma da idade mínima e tempo 
de contribuição. Nesse caso, as 
mulheres precisam ter ao menos 
57 anos de idade e 30 anos de 
tempo de contribuição, enquanto 
os homens precisam ter 62 anos 
de idade e 35 anos de tempo de 
contribuição. A idade mínima 
sobe seis meses a cada ano, até se 
igualar a regra nova da previdên-
cia: 62 anos para as mulheres e 
65 anos para os homens. 

E você já ouviu falar em pe-
dágio? Existem duas possibilida-
des de aposentadoria envolvendo 
pedágio para quem estava a dois 
anos ou menos de alcançar o be-
nefício antes da reforma da previ-
dência. Primeiro, a regra do pe-
dágio de 50%. Nesse caso, basta o 
segurado cumprir a totalidade do 
tempo que faltava, mais metade 
deste tempo restante. Vamos ver 
um exemplo prático: se faltava 
dois anos para a aposentadoria, 
o segurado poderá se aposentar 
cumprindo três anos. Outra re-
gra, onde o valor do benefício é 
mais vantajoso, é a do pedágio de 
100%. Ela exige uma idade míni-
ma de 57 anos para as mulheres 
e 60 anos para os homens. Nes-
se caso, o trabalhador terá que 
contribuir pelo tempo de faltava, 
mais um pedágio de 100%. Se 
faltava dois anos, por exemplo, o 
segurado terá que contribuir por 
mais quatro anos.

  O ano do vinho fino. Assim ficará marcado 
na história da vitivinicultura brasileira o ano de 
2020. Desde 2013, as vinícolas não superavam os 
20 milhões de litros. O volume de 2019 de 15,4 
mi de litros saltou para 24,2 mi de litros no ano 
passado, um incremento de 56,56%. Já os espu-
mantes caíram 6,63%, passando de 13,5 mi litros 
para 12,6 mi litros, com exceção dos moscatéis 
que tiveram um pequeno acréscimo de 3,90%, 
indo de 8,9 mi litros para 9,2 mi litros. Outra 
queda foi na categoria do suco de uva. Os 175,9 
mi de litros vendidos em 2019 caíram para 166,7 
mi em 2020, um tombo de 5,24%. Estes são os 
dados oficiais da União Brasileira de Vitivinicul-
tura (Uvibra), com base no Sistema de Cadastro 
Vinícola da Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Gran-
de do Sul e do Ministério da Agricultura.

Apesar do bom desempenho geral, o setor 
ainda busca maior competitividade frente aos im-

portados qu,e mesmo com a alta do dólar, cres-
ceram 28,85% no mesmo período. Só que nes-
te caso, o volume é oito vezes maior que o dos 
vinhos finos brasileiros, ou seja, em 2019 foram 
114,1 mi de litros e em 2020, 147,1 mi de litros.  

exportações
O volume de vinhos finos e espumantes que 

chegam à mesa de consumidores do mundo todo 
ainda é pequeno, mas mesmo diante de uma pan-
demia global e dos entraves que ela ocasionou, 
especialmente o fechamento de fronteiras, o de-
sempenho em 2020 foi positivo. O volume em 
litros de vinhos finos que saiu do Brasil rumo a 
outros países passou de 3,4 mi em 2019 para 4,4 
no ano passado, um impulso de 29,85%. O cres-
cimento também acompanhou os espumantes 
que foram de 686 mil para 771 mil, um aumento 
de 12,29%. Já o suco de uva, teve uma queda ex-
pressiva de 43,13%, indo de 2,4 mi para 1,3 mi.

Foto: Jeferson Soldi

2020 ficou marcado como “o ano do vinho fino”
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Senar-RS promove cursos de
qualificação a produtores de mel
Entidade oferece cursos 
presenciais, além de 
disponibilizar lives da 
Maratona da Inovação 
no YouTube

O Rio Grande do Sul é um 
dos líderes da produção do mel 
no Brasil, mas não basta conso-
lidar posição sem garantir qua-
lidade. Foi para garantir que os 
produtores gaúchos tivessem in-
cremento em profissionalização 
e na administração de seus negó-
cios que o programa Juntos para 
Competir focou seus esforços na 
apicultura.

E em 2020, o programa, re-
alizado pela Federação da Agri-
cultura do Rio Grande do Sul 
(Farsul), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar-RS) 
e Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-RS), promoveu a Mara-
tona da Inovação da Apicultura. 
Em três lives abertas ao público 
em geral, técnicos e produtores 
falaram sobre questões como 
produção, manejo, fiscalização, 
certificação e comercialização do 
produto.

“Foi muito importante, por-
que tivemos a vivência de produ-
tores contando suas experiências. 
Na segunda live, um produtor de 
Dom Pedrito falou da importân-
cia de um bom rótulo, e da dis-
posição do produto na gôndola. 
Também salientou que a aparên-
cia e o gosto do mel interferem 
nas vendas. Ele contou que perio-

dicamente vai aos mercados veri-
ficar seus produtos. Ele verifica 
e prova. Se está com cor muito 
escura, ou cristalizado, ele troca. 
Essa é uma forma de fidelizar o 
cliente”, conta Ricardo Lopes de 
Almeida, supervisor regional do 
Senar-RS Litoral/Vales, que me-
diou as lives.

Almeida acrescenta que, 
como foi explicado nas lives, a 
cor do mel está diretamente li-
gada à florada que as abelhas ti-
veram como fonte; e que saber 
manejar as caixas de uma floresta 
para outra, em busca de floradas 
mais ricas é fundamental para in-
crementar a produção. Os víde-

os, que tiveram cerca de 1,5 mil 
visualizações, seguem disponíveis 
no canal do Senar-RS no YouTu-
be (www.youtube.com/SenarRio-
GrandedoSul).

“Como reuniríamos três pro-
dutores e três técnicos em três 
seminários com mais de mil pes-
soas em uma pandemia? Qual a 

melhor forma de levarmos mais 
informações para atender mais 
produtores? É a internet”, con-
clui Almeida.

Mais do que pensar em in-
vestimento financeiro, o super-
visor afirma que a educação é o 
primeiro passo para quem quiser 
iniciar na apicultura.

“Para fazer um projeto de 
apicultura para a propriedade, é 
possível buscar financiamento. 
Mas minha primeira orientação 
é buscar um dos cursos do Se-
nar-RS. Temos quatro: Manejo 
Básico, que é para ver como se 
desenvolve a atividade; Manejo 
Básico, Manejo Avançado, Pro-
dução de Própolis e Produção de 
Geleia Rea”, sugere.

Almeida explica que a api-
cultura, como outras criações, 
é uma atividade trabalhosa, que 
exige conhecimento e envolve 
riscos e oportunidades.

“Não existe dinheiro fácil. 
Não dá para deixar a caixa de 
abelhas na floresta e virar as cos-
tas. Tem que verificar o desen-
volvimento da colmeia, enfrentar 
o risco de furto, os desafios da 
comercialização. Mas há opor-
tunidades. Na Serra, apicultores 
alugam as caixas de abelhas para 
polinização de macieiras. É um 
dos exemplos de como diversifi-
car a atividade”, diz o supervisor 
do Senar-RS.

Para fazer um projeto de apicultura para a propriedade é possível buscar financiamento. A orientação é buscar um dos cursos do 
Senar-RS: Manejo Básico, Manejo Avançado, Produção de Própolis e Produção de Geleia Real

O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de mel do Brasil
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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

l Expansão da Consciência

l Melhora a qualidade do sono

l Ajuda a evitar crises de ansiedade e pânico

l Traz autoconhecimento

l Alivia sintomas de stress

l Auxilia curas físicas e emocionais

O que é Reiki?

A energia Reiki é uma 
onda de amor, harmonia e 
saúde que vem do Univer-
so. Os Reikianos, em todo o 
mundo, sentem todos os dias 
essa energia através de suas 
experiências. 

O método Reiki nasceu 
no Japão e vem contribuindo 
para aumentar a qualidade e a 
expectativa de vida. 

As teorias de Albert Eis-
ten, já traduzidas no meio 
acadêmico, têm auxiliado 
muitos profissionais de saúde 
a tratarem o corpo de forma 
holística. A terapia energética 
ou vibracional não substitui a 
medicina convencional e vice-
versa. 

A prática de Reiki é se-
gura, não gera efeito colateral 
e nem está ligada a nenhuma 
religião. A Energia pode ser 
aplicada em pessoas, ambien-
tes, plantas, comida e água. 
São inúmeros os benefícios 
que a Energia Reiki pode tra-
zer. Seguem alguns deles:

Foto: Reprodução Internet

BENEFíCIOS DA ENERGIA REIkI

Procure um profissio-
nal Reikiano e usufrua 
desta energia incrível.
Meu nome é Tatiane 
Parreira e sou Mestre 
em Reiki.

l Ajuda no tratamento da depressão

l Proporciona uma gestação e parto mais tranquilo para mãe 
e bebê

l Auxilia no processo de cura de animais

l Auxilia na tranquilidade e proteção de ambientes

l Aumenta a energia e qualidade dos alimentos e bebidas
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Pele de

Você também sonha com uma pele 
livre de manchas? Então, conheça 
os benefícios do protocolo Pele de 
Porcelana

Foto: Divulgação

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

O protocolo Pele de Porcelana – Lumina XT 
pode realizar seu sonho de ter uma pele livre de 
manchas. Realizado com o laser de 1064 nano mi-
límetros da plataforma Spectra™ XT, o protocolo 
atua para promover melhorias na luminosidade e 
textura do rosto, através do tratamento e atenuação 
de manchas, olheiras, poros dilatados, melasma e 
rosácea. Assim, a pele obtém uma aparência jovial 
e uma melhora na sua textura, atingindo um efeito 
de porcelana.  

O protocolo é feito com a aplicação do laser 
em áreas predeterminadas na avaliação médica. Os 
feixes de luz agem na derme através de um efei-
to de indução térmica, e através desta elevação da 
temperatura, o corpo gera, nas áreas-alvo, uma co-

Porcelana

Foto: Freepik

agulação sanguínea. 
Por conta disso, o organismo responde com 

um aumento na produção e sintetização das fibras 
de colágeno, atenuando também quadros de pele 
flácida, rugas finas e linhas de expressão.

A eficácia que a plataforma Spectra™ XT ofe-
rece em seu laser, permite que as sessões do proto-
colo durem entre 15 e 20 minutos. E cada aplicação 
exige um intervalo de apenas duas a três semanas 
para uma recuperação completa. E o melhor: o pa-
ciente pode retornar às atividades imediatamente, 
sem necessidade de tempo de recuperação.

Conquiste a pele de porcelana que você sem-
pre quis! Na Clínica Dra. Jéssica Fedrigo você pode 
realizar esse sonho.



Senac Bento Gonçalves
Rua Saldanha Marinho, 820

 (54) 3452.4200
 (54) 99269.3594

Senac. Educação profissional mudando vidas.

senacbento                    Senac RS
#mudandoavida

senacrs.com.br/bento

Assistente Financeiro - 160h
Chefs de Cozinha Kids - 15h
Cuidador de Idosos - 160h
Culinária Fitness - 36h
Dicção, Desinibição e Oratória - 30h
Fotografia Digital com Photoshop - 60h
Oficina de Saladas - 12h

CURSOS
DE VERÃO

SENAC

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
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coronaVac
Os 497 municípios gaúchos 

receberam doses da vacina Co-
ronaVac, do Instituto Butantan. 
A prioridade de vacinação é para 
idosos moradores de asilos ou 
acamados, profissionais de saú-
de, indígenas e quilombolas. As 
doses da primeira remessa de 340 
mil vacinas serviram para vacinar 
100% dos idosos em asilos e indí-
genas e quilombolas, mas apenas 
34% dos profissionais da saúde.

Vacina de Oxford
As unidades do imunizante 

de Oxford/AstraZeneca chega-
ram no domingo (24). Ao todo, 
foram enviadas 111.370 doses, 
um percentual de vacinas fica re-
tido pela Secretaria Estadual da 
Saúde para qualquer imprevisto.

Fotos: Divulgação

Iniciada vacinação contra a Covid-19

A primeira profissional a ser imunizada foi Letícia 
Nogueira Pinheiro, Enfermeira que atua na Coordena-
ção da Vigilância Epidemiológica de Monte Belo

Na manhã do dia 20 de janeiro, foi ini-
ciada a campanha de imunização contra a 
Covid-19 com a aplicação das primeiras do-
ses da vacina Coronavac em Monte Belo do 
Sul.  Foram destinadas, no primeiro lote, 10 
doses da vacina ao Município, tendo como 
grupo prioritário os profissionais da saúde 
que atuam na linha de frente no combate à 
pandemia.

A primeira profissional a ser imunizada 
foi Letícia Nogueira Pinheiro, enfermeira 
que atua na Coordenação da Vigilância Epi-
demiológica do Município. Acompanharam 
o ato o prefeito Adenir José Dallé, o vice-pre-
feito Jorge Benvenutti e a secretária de Saúde 
e Assistência Social, Viviane Ceriotti. O gru-
po dos dez profissionais da Unidade Básica 

Acompanharam o ato o prefeito Adenir José Dallé, o 
vice-prefeito Jorge Benvenutti e a secretária de Saúde 
e Assistência Social, Viviane Ceriotti Pinto Bandeira também iniciou a vacinação

de Saúde receberá a segunda dose dentro de 
poucas semanas, com data a ser definida, de 
acordo com o protocolo a ser adotado pelo 
Ministério da Saúde. A Secretaria também 
enfatiza a necessidade da permanência dos 
cuidados de prevenção à Covid-19: uso de 
máscara, higienização constante de mãos e 
superfícies e distanciamento social.

De acordo com dados da reportagem 
da Gaúcha ZH, o Governo do Estado já 
distribuiu às coordenadorias regionais de 
Saúde 282.180 doses de vacinas contra a Co-
vid-19. São 170.810 unidades da CoronaVac 
e 111.370 do imunizante desenvolvido pela 
Universidade de Oxford/AstraZeneca. Veja a 
lista dos municípios próximos à quantidade 
de doses.

VAcInAS
Município     Total  coronaVac Oxford

Bento Gonçalves   3.300      1.900  1.400

Caxias do Sul  11.200      6.000  5.200

Carlos Barbosa      520         300     220

Farroupilha    1.160         700     460

Garibaldi        530          290     240

Monte Belo do Sul        30            10       20

Santa Tereza         30            10       20

Pinto Bandeira         65            35       30

cnA pede prioridade 
para Produtor rural

A Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA) 
enviou na sexta, 29, um ofício ao 
ministro da Saúde, solicitando a 
inclusão dos produtores rurais e 
demais envolvidos na cadeia de 
produção de alimentos entre os 
grupos prioritários de imunização 
contra o coronavírus.
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emancipação
Em julho de 2010, por decisão do Supremo Tribu-

nal Federal (STF), a comunidade de Pinto Bandeira, com 
cerca de três mil habitantes, se emancipou da condição de 
distrito do município de Bento Goncalves, localizado a 20 
quilômetros. Mesmo assim, continuou sob a jurisdição de 
Bento Gonçalves até que as eleições fossem consumadas, 
em outubro de 2012, e a posse do novo prefeito e do legis-
lativo em 1° de janeiro de 2013. O primeiro pleito ocorreu 
com apenas uma chapa majoritária, encabeçada pelo advo-
gado João Feliciano Menezes Pizzio, que retomou o pro-
cesso de emancipação, iniciado em 1994. Ferrari foi elei-
to Prefeito em 2016 e reeleito, em 2021, disputando com 
outras chapas majoritárias. Para este ano, o orçamento da 
prefeitura de Pinto Bandeira gira em torno de 15 milhões 
de Reais, com a destinação de 16,5% do valor para a área 
da saúde. A economia do município é liderada pelos culti-
vos de uva e pêssegos de mesa. Anualmente, os agricultores 
de Pinto Bandeira colhem, em média, 40 milhões de quilos 
de uva. Também colhem, em média, 18 milhões de quilos 
de pêssegos de mesa, concentrando a maior produção da 
fruta no Rio Grande do Sul. Essa colheita, anual, é arma-
zenada em 26 câmeras frias da localidade, para posterior 
comercialização em vários estados do Brasil. Além do forte 
setor primário, Pinto Bandeira sedia o Centro Tecnológico 
da Cooperativa Vinícola Aurora, as vinícolas Don Giovani, 
Cave Geisse, Valmarino, Terraças e uma filial da Coopera-
tiva São João. Os moradores de Pinto Bandeira, apesar da 
riqueza da comunidade, enfrentam dificuldades em acessos 
rodoviários domiciliares. A VRS 855, a cargo do Daer, que 
liga Pinto Bandeira a Bento Goncalves, está em péssimo es-
tado de conservação. Na entrevista que segue, Ferrari deta-
lha a sua dupla jornada de trabalho e ressalta obras a serem 
inauguradas neste ano, entre outras informações relevantes.

de que forma estás conciliando 
a administração de tuas empresas 
com a da prefeitura?

Ferrari - Com o apoio da minha esposa Sandra e do 
meu irmão Antenor, que assumiram algumas das minhas 
funções nas empresas. Ao meu cargo ficaram dois setores: 
o de compras e o financeiro. Também conto com ótimas 
equipes de colaboradores. Muitas vezes trabalho fora do 
horário comercial. Há noites de domingos que fico na 
empresa até às 22 horas. Mesmo assim, está sendo muito 
gratificante ser Prefeito de Pinto Bandeira. No cargo, es-

Reportagem gentilmente cedida pela diretora 
do Jornal Integração da Serra, kátia Bortolini

Pinto Bandeira prioriza 
o homem do campo
“A vida passa rápido. Para ela ter mais sentido, temos que deixar algum legado 
à sociedade”, ressalta o prefeito reeleito de Pinto Bandeira, Hadair Ferrari. Natural 
de Pinto Bandeira, com formação acadêmica em Administração, Ferrari concilia a 
chefia do Executivo de sua terra natal com a administração, em Bento Gonçalves, 
de duas empresas de sua propriedade, com mais de cem funcionários

tou tendo a satisfação de trabalhar pelo bem comum da 
comunidade onde nasci e me criei. Isso me motiva a dar o 
meu melhor.

que legados estão previstos para este ano?
Ferrari - Em breve, vamos finalizar o acesso asfáltico 

da Busa, que liga o município ao destino turístico Cami-
nhos de Pedra. Temos a destinação de R$ 1,5 milhões, de 
emenda parlamentar do deputado federal Osmar Terra, 
para a continuidade das pavimentações no interior. São 
cerca de 140 quilômetros de estrada de chão. Até agora, 
asfaltamos oito quilômetros. Queremos fazer um trecho de 
asfalto em cada uma das comunidades. Neste ano, teremos 
o prazer de inaugurar as novas sedes da escola infantil com 
capacidade para 100 crianças e da Unidade Básica de Saú-
de, hoje funcionando na parte térrea da prefeitura. Tam-
bém pretendemos, ainda em 2021, construir um pórtico de 
acesso à cidade.

As tratativas com o daer para a manutenção 
da VrS 855 têm sido feitas desde a primeira 
administração. esse trecho da rodovia, com 
mais de 25 anos, nunca foi recapeado. Vão 
continuar apenas com essas operações tapa 
buracos?

 Ferrari - Apresentamos ao Daer projeto de parceria 
para fazer o recapeamento dos piores trechos. O tempo 
previsto entre a aprovação do projeto e a execução da obra 
é de cerca de um ano.

Pinto Bandeira tem recebido turistas? 
Há investimentos previstos?

Ferrari - Sim, nas vinícolas e pousadas situadas no in-
terior. O potencial para o turismo é forte, mas primeiro te-
mos que melhorar a trafegabilidade na VRS 855. Também 
temos que preparar a comunidade para o turismo. Aos do-
mingos, é difícil encontrar um local na sede para almoçar 
ou lanchar. Em relação a obras, pensamos na revitalização 
da praça central. A Denominação de Origem (DO) Altos 
de Pinto Bandeira, que o setor vitivinícola local está prestes 
a conquistar, tende a acelerar esse processo.

Administras a prefeitura como 
se fosse uma empresa?

Ferrari - Sim. Controlo o fluxo de caixa e exijo o máxi-
mo do empenho dos servidores. Tem dado certo! Sou um 
homem feliz!

HADAIR FERRARI, PREFEITO DE PINTO BANDEIRA
Fotos: Divulgação
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A força e a determinação
da mulher em Santa Tereza
“As mulheres removem pedras e plantam flores”, salienta a prefeita de Santa 
Tereza, Gisele caumo. Nascida em Bento Goncalves, criada e estabelecida em 
Santa Tereza, Gisele tem muito trabalho pela frente para incrementar a economia 
do município, que vê sua população diminuir ano a ano frente a migração dos 
mais jovens em busca de trabalho em centros maiores. A Prefeita, formada em 
Administração de Empresas, conta que desde criança convive com a política, 
pois seu pai, Edemar Caumo, foi sub-prefeito de Santa Tereza, na época em que a 
comunidade pertencia a Bento Gonçalves. Ingressou na vida política nas eleições 
municipais de 2016, como candidata a Vereadora, sendo a mais votada. Como 
candidata a Prefeita, em 2020, venceu por 12 votos.

GISELE CAUMO, PREFEITA DE SANTA TEREZA

Nesse primeiro mês à frente da prefeitura, Gisele re-
tomou as obras de uma praça na área de terra que sediava 
o camping municipal, às margens do rio Taquari, iniciada 
na ex-administração, com término previsto para o início do 
segundo semestre deste ano. Também em janeiro, esteve 
reunida com técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), se inteirando sobre formas 
de utilização do tombamento da área urbana do município 
como Patrimônio Histórico Cultural da Imigração Italia-
na, em 5 de novembro de 2010, para o bem comum da 
localidade.

Situação geográfica
Segundo o IBGE, a população de Santa Tereza, 

emancipada de Bento Goncalves em 1992, é de 1.738 ha-
bitantes. A economia local é liderada pelo cultivo de uvas e 
de hortifrutigranjeiros. A cidade não tem atraído empresas 
em função de sua logística rodoviária. A RS 444, que liga 
Santa Tereza ao Vale dos Vinhedos é bastante íngreme. 
Pela conexão com o Vale do Taquari, a estrada é de ter-
ra. Há anos, prefeitos de dez municípios, às margens do 
Vale do Taquari, reivindicam às esferas estadual e federal 
o asfaltamento de 61 quilômetros da rodovia, partindo de 
Ilópolis até Santa Tereza, para a implementação do roteiro 
turístico “Pelos Caminhos do Pão e do Vinho”.

casas dos séculos XIX e XX
Em compensação, o tombamento da área urbana do 

município é um excelente atrativo turístico, ainda pouco 
explorado. O núcleo, às margens do rio Taquari, é com-
posto por 25 casas de madeira e de alvenaria, construídas 
nos séculos XIX e XX, por imigrantes que vieram de regi-
ões do norte da Itália. As edificações do núcleo urbano de 
Santa Tereza formam um conjunto expressivo da arquite-
tura ítalo-brasileira, sendo que a maioria permanece intac-
ta. Após o tombamento, a cidade tem sido visitada por aca-
dêmicos do curso de Arquitetura, de diversas faculdades.

Como te defines à frente do Executivo?
Gisele - Feliz e lisonjeada por estar representando a 

força feminina, com muita energia para trabalhar. De ma-
nhã bem cedo já estou na prefeitura. Santa Tereza sempre 
teve pai, hoje ela tem uma mãe. Ao assumir, minha primei-

ra medida foi conversar com os funcionários. Sei que estou 
Prefeita. Os cargos são passageiros. O importante é deixar 
um legado. O nosso propósito é trabalhar para todos, de 
forma igualitária e transparente.

como a política entrou na sua vida?
Gisele - Na verdade, a política sempre fez parte de 

meu dia a dia, em função do meu pai ter sido sub-prefeito 
de Santa Tereza. Ingressei no setor público como Secretá-
ria de Administração e Fazenda, no governo do ex-prefeito 
Diogo Siqueira, hoje à frente do executivo de Bento Gon-
çalves. Em 2016, concorri ao cargo de Vereadora, sendo 
a mais votada. Como candidata a Prefeita, venci, sendo 
mulher, uma continuidade de 12 anos de governo, numa 
região onde ainda prevalecem administrações públicas a 
cargos de homens. Além disso, estou muito feliz por estar 
servindo de inspiração a outras mulheres que desejam atu-
ar nessa esfera.

Pretendes explorar o título que Santa Tereza 
ostenta como atrativo turístico?

Gisele - Sim, com certeza. O nosso patrimônio his-
tórico realmente é um grande legado da imigração italia-
na, digno de ser visitado. Além disso, nas comunidades 
do interior, existem vários atrativos diferenciados, como a 
Gruta de Nossa Senhora da Uva. Mas, antes, precisamos 
preparar a comunidade para o turismo. Precisamos utilizar 
o tombamento para avançar, evoluir, e não para estagnar 
a cidade. O tombamento é vislumbrado de forma negati-
va por parte de alguns moradores. Vamos trabalhar junto 
com o IPHAN para mostrar tudo de bom que podemos 
atrair com ele. Também temos que aliar o turismo históri-
co ao rural, para o fortalecimento do interior. Somos uma 
cidade linda, encantadora, temos grutas, cachoeiras, pontes 

ferroviárias. Sempre digo que Santa Tereza foi abençoada 
por Deus no que se refere à natureza. Precisamos saber 
explorar as belezas naturais, sempre da forma correta, res-
peitando as questões ambientais. Vimos o turismo não só 
como fonte de incremento de renda, mas também como 
alternativa para que nossos jovens permaneçam aqui.

A prefeitura pretende apresentar projetos na 
esfera federal para a captação de recursos 
com base no tombamento, voltados a 
incrementar o turismo?

Gisele - Sim, com certeza. Na minha concepção, par-
tido é para a gente se eleger e pleitear recursos. Fora isso, 
penso em atender todas as pessoas, minha forma de ver a 
política é assim. Todo o recurso pleiteado, seja de qual-
quer fonte ou partido, será muito bem-vindo ao município.

Há expectativa em relação a instalação de 
novas empresas na cidade?

Gisele - Sim. O município tem uma área própria des-
tinada a esse propósito, na qual fez vários investimentos. 
Estamos dando sequência ao processo de instalação de 
uma empresa no local, iniciado na gestão anterior. Se trata 
de uma empresa fabricante de botas de borracha, que irá 
empregar em torno de 50 pessoas.

A escola de canoagem será reaberta?
Gisele - Com certeza. A canoagem já projetou o mu-

nicípio no cenário internacional, com a participação de 
atletas locais em Olimpíadas.

Reportagem gentilmente cedida pela diretora 
do Jornal Integração da Serra, kátia Bortolini

Fotos: Divulgação
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Monte Belo colhe frutos de
investimentos em turismo

O município de Monte Belo do Sul, inserido no Vale dos Vinhedos, a 618 metros 
acima do nível do mar, tem muito a comemorar no aspecto econômico. A 
comunidade, emancipada de Bento Gonçalves em 1992, hoje com 2.564 
habitantes, tem uma economia forte, liderada pelo cultivo da uva em 2.900 
hectares, agora incrementada pelo turismo. O prefeito Adenir José dallé, 
reeleito no último pleito com 69,48% dos votos válidos, comemora os resultados 
do Plano Municipal de Turismo, assinado pela turismóloga Ivane Fávero e 
implementado em 2017.

ADENIR DALLÉ, PREFEITO DE MONTE BELO DO SUL
Fotos: Marlove Perin

Reportagem gentilmente cedida pela diretora 
do Jornal Integração da Serra, kátia Bortolini

Turismo
O Plano Municipal de Turismo está motivando em-

preendedores locais e de outros municípios a investirem 
em enoturismo, hotelaria e gastronomia. Prova disso é um 
investimento orçado em R$ 22 milhões, que está come-
çando a sair do papel em Monte Belo do Sul. O Vuiello 
Bruschi, empreendimento localizado no que é hoje o Ho-
tel Bruschi, terá 78 apartamentos, Centro de Convenções, 
Sala de Cinema, Área de Recreação, Restaurante, Bistrô, 
Adega e Academia.

Outro investimento que inaugurou em dezembro é 
o Francesco Trattoria. O restaurante está localizado no 
charmoso casarão de 1938, no coração do município, em 
frente a Igreja São Francisco, que faz parte da história de 
Monte Belo do Sul. O investimento é de aproximadamen-
te R$ 1,2 milhão.

Vieni Vivere la Vita
 O projeto denominado Vieni Vivere la Vita, foi pen-

sado para atrair ao município a leva de milhares de turistas 
que anualmente visita o Vale dos Vinhedos. Pela RS 444, a 
distância entre o Vale dos Vinhedos e a sede do município, 
que lembra as pequenas cidades do Norte da Itália, é de 
apenas dez quilômetros. O projeto abrange desde sinaliza-
ção turística e o preparo da comunidade até a mudança do 
sistema viário, com a abertura de duas perimetrais. Tam-
bém abrange intervenções na paisagem urbana, com o já 
concluído mirante, com vista para o Vale dos Vinhedos 
e para Bento Gonçalves, e a construção de um pórtico de 

entrada, com início de obras previsto para breve.

O prefeito Dallé, em seu terceiro mandato à frente 
da prefeitura, detalha o investimento em turismo e adianta 
prioridades de sua administração para 2021.

como foi o decorrer da implementação do 
Plano Municipal de Turismo?

dallé - Iniciamos em 2017, com a criação do Con-
selho Municipal de Turismo, envolvendo 12 empreende-
dores locais. Atualmente, são 40 empresas, incluindo as 
locais, entre elas 13 vinícolas e estabelecimentos de inves-
tidores de outras localidades. Cada vez mais aparecem in-
teressados em investir no turismo em Monte Belo do Sul. 
O que tem nos dado muita satisfação é observar o retorno 
dos jovens às pequenas propriedades do interior, para tra-
balhar com o enoturismo e gastronomia.

O centenário Hotel Bruschi foi adquirido por 
investidores do ramo hoteleiro?

dallé - Sim. O prédio antigo será restaurado para 
abrigar a recepção, entre outros cômodos. Nos fundos, 
será construído um prédio, com capacidade para 78 apar-
tamentos. O empreendimento vai suprir a demanda de 
hospedagem. Na parte da gastronomia estão surgindo be-
los restaurantes, tanto na sede como nas comunidades do 
interior. Monte Belo é muito bonita, preservamos muito a 
nossa cultura, as nossas tradições.

quais são as condições das estradas de 
acesso às comunidades do interior do 
município?

dallé - Boas. Continuamos com o projeto de pavi-
mentação que, além de facilitar a vida do agricultor, é de 
grande valia para o desenvolvimento do turismo rural. A 
maioria dos trechos já conta com acesso asfáltico. Agora, 
estão sendo pavimentados mais dois quilômetros de estra-
da de terra.

na área da saúde pública, muita demanda?
dallé - Sim. Além da atenção básica, que é obriga-

ção, trabalhamos com encaminhamentos para exames e 
cirurgias em centros maiores. Vamos incrementando, esta-
mos instalando o SAMU 24 horas. Vamos disponibilizar, 
além do motorista, médico e enfermeiro.

Há eventos do município previstos para este 
ano, se o controle da pandemia permitir?

dallé - Sim, o Polentaço, para a metade do ano e a 
Festa da Vindima, para o final do ano. Esses eventos en-
volvem os moradores de Monte Belo, tanto da sede como 
do interior, de forma festiva e descontraída, como toda boa 
confraternização “a moda italiana”. Sintam-se todos convi-
dados!
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CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARCELAMENTO
AGENDE UMA AVALIAÇÃO E IMPLANTE 
QUALIDADE DE VIDA NO SEU SORRISO!

54 3468.0206 | 54 99946.4441

Você sabe o que é cuca? Quem visita 
a região, nesta época do ano em quem 
estamos na colheita da uva, pode deliciar-
se com a tradicional cuca de uva, uma 
espécie de pão doce que leva uma cobertura 
formada por uma farofa crocante e 
deliciosa, a famosa Cuca de uva, uma 
versão cheia de cor e sabor.

IngredIentes
l 1 ovo
l 1 e ½ xícara de água morna (360 ml)
l 1 colher (sopa) de fermento biológico seco (10g)
l 2 colheres (sopa) de manteiga amolecida
l ¾ xícara de açúcar
l 1 colher (chá) de extrato de baunilha
l Noz-moscada ralada
l ½ colher (sopa) de sal
l 500 g de farinha de trigo

Cobertura de uva
l 2 a 3 xícaras de grãos de uva
l 1 colher (sopa) de açúcar

Cobertura sfregolá
l ½ xícara de farinha de trigo
l ½ xícara de açúcar
l 2 colheres (sopa) de manteiga gelada

Foto: Reprodução Internet

MOdO de FAZer

1. Em uma tigela grande coloque o ovo, a água, o fer-
mento, a manteiga, o açúcar, o extrato de baunilha, a noz-
moscada e o sal. Misture bem.

2. Então adicione a farinha de trigo e vá misturando 
usando uma das mãos, para que a massa fique homogê-
nea, o resultado será uma massa mole.

3. Com a mão, continue movimentando a massa, mexen-
do debaixo para cima por uns dois minutos para incorpo-
rar ar à massa.

4.  Cubra a tigela com filme plástico e leve para crescer 
em local fechado por aproximadamente 30 minutos, a 
massa deve dobrar de volume.

5. Enquanto a massa cresce, prepare a cobertura, em uma 
tigela coloque os ingredientes do sfregolá, misture e com 
a ponta dos dedos esfregue-os para obter uma farofa.

6. Higienize e escorra bem os grãos de uva para que fi-
quem secos, então misture o açúcar.

7.  Assim que a massa estiver crescida, escolha uma for-
ma ou travessa de aproximadamente 35 x 25 cm e unte 
com manteiga.

8. Então transfira delicadamente a massa para a travessa, 
espalhe os grãos de uva sobre a massa e em seguida es-
palhe o sfregolá.

9. Cubra a travessa com um pano limpo, deixe crescendo 
por 30 minutos.

10. Leve para assar no forno preaquecido a 180°C por 
aproximadamente 30 minutos, a superfície vai ficar lin-
damente dourada.

11. Deixe esfriar para servir.
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Maior parte das uvas será colhida em fevereiro

Foto: Dandy Marchetti

Safra de uva da Vinícola Aurora 
pode chegar a 70 milhões de quilos

Foto: Silvana Gentilini

www.asprovinho.com.br

Seja um
associado

A safra de uvas 2021 já iniciou na Aurora, a maior 
vinícola do país. No ano em que celebra nove décadas 
de fundação, a empresa com sede em Bento Gonçalves 
deve ter mais uma vindima histórica em qualidade. A 
expectativa é que sejam colhidos, aproximadamente, 70 
milhões de quilos da fruta, volume cerca de 15% maior 
em relação ao ano anterior. A maior quantidade de uvas 
deve ser recebida entre os dias 8 e 16 de fevereiro. Com a 
safra 2021, a estimativa é que mais de 50 milhões de litros 
de bebidas, entre vinhos, espumantes, sucos e coolers, 
sejam elaborados pela Vinícola Aurora.

Entre as primeiras variedades de uvas colhidas estão 
as Chardonnay e Pinot Noir, destinadas à elaboração de 
vinhos e espumantes, e as BRS Magna, Isabel Precoce, 
Concord Precoce, Bordô e BRS Violeta, que serão utili-
zadas para suco de uva e vinho de mesa.  Aurora já está 
recebendo outras variedades viníferas, como Riesling, 
Tannat e Merlot. Até o momento, a Aurora já recebeu 
cerca de 20% do total da safra prevista para o ano.  Mais 
de 70 milhões de quilos da fruta devem ser colhidos, vo-
lume cerca de 15% maior em relação ao ano anterior.

A maior quantidade de uvas deve ser recebida entre 
os dias 8 e 16 de fevereiro. Com a safra 2021, a estima-
tiva é que mais de 50 milhões de litros de bebidas, entre 
vinhos, espumantes, sucos e coolers, sejam elaborados. 
Entre as primeiras variedades de uvas colhidas estão as 
Chardonnay e Pinot Noir, destinadas à elaboração de 
vinhos e espumantes, e as BRS Magna, Isabel Precoce, 
Concord Precoce, Bordô e BRS Violeta, que serão utili-
zadas para suco de uva e vinho de mesa. A colheita deste 
ano deverá ser concluída na metade de março, com as 
variedades tardias.  “A safra está andando bem, dentro 
da normalidade, nem adianta e nem atrasada. Estamos 
recebendo as variedades precoces, com uma graduação 
excelente e a sanidade da fruta também. As uvas e a qua-
lidade delas estão perfeitas. Teremos vinhos e sucos de 
excelência, bem interessantes”, Tiago Fronza Frare, se-
cretário do Conselho de Administração da Vinícola Au-
rora e agrônomo.

No total, mais de 60 cultivares da fruta estão sendo 
produzidas pelas 1,1 mil famílias associadas à Vinícola 
Aurora. Entre as principais variedades, destaque para as 
uvas Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Pinot 
Noir (Vitis Viniferas) e Isabel, Concord, Seibel e Bordô 
(Americanas e Híbridas).

Ao todo, a produção dos cooperados soma 2,8 mil 
hectares em 11 municípios da Serra Gaúcha: Bento 

A chardonnay é uma das primeiras uvas 
colhidas. Variedade será utilizada para 
elaboração de vinhos e espumantes

Gonçalves, Cotiporã, Farroupilha, Garibaldi, Guaporé, 
Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza, São 
Valentim do Sul, Veranópolis e Vila Flores. Todas as 
propriedades estão no raio de 50 quilômetros da unida-
de industrial da vinícola, o que garante melhor frescor 
da fruta e evita a fermentação indesejada. Os cultivos são 
acompanhados durante o ano pelas equipes técnicas agrí-
cola e enológica da Aurora.

“Foi um ano atípico na Serra Gaúcha, com forte es-
tiagem entre a primavera e o verão, o que gerou algumas 
perdas, mas nada que comprometesse o volume. Por ou-
tro lado, isso proporcionou uma ótima sanidade nas fru-
tas e, consequentemente, uma excelente qualidade, que 
vem se mantendo”, explica Maurício Bonafé, coordena-
dor agrícola da Vinícola Aurora. Entre as três unidades 
de vinificação de Bento Gonçalves, a empresa recebe, 
em média, 2,5 milhões de quilos de uva por dia.

Historicamente, a produção da Vinícola Aurora re-
presenta entre 10% e 15% da safra gaúcha, a maior do 
país. Em 2020, a Aurora colheu 61,9 milhões de quilos 
de uva para processamento, representando 12,25% da 
vindima no Rio Grande do Sul (504,9 milhões de quilos).

Safras de uvas na Aurora           
2014 57 milhões de quilos de uva    
2015 65,5 milhões de quilos de uva                     
2016 3,6 milhões de quilos de uva                    
2017 1,5 milhões de quilos de uva                     
2018 61,8 milhões de quilos de uva                     
2019 68,2 milhões de quilos de uva                   
2020 61,9 milhões de quilos de uva

Foto: Wagner Meneguzzi
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Diretor Administrativo da Garibaldi, Alexandre Angonezi, presidente Oscar Ló, secretário do Conselho de 
Administração Matheus Marodin, prefeito de Garibaldi Alex Carniel e o enólogo Ricardo Morari 

Foto: Daniela Radavelli

Cooperativa Garibaldi completa 90 anos e 
busca ser referência nacional em espumantes

A Cooperativa Vinícola Gari-
baldi chegou a seus 90 anos, no 
dia 22 de janeiro, data do aniver-
sário da fundação.  Comemora, 
principalmente, a trajetória que a 
conduziu até aqui, um símbolo da 
vitória associativa de seus produ-
tores que a transformaram numa 
das mais importantes cooperati-
vas vinícolas da América Latina. 
Foi um caminho de altos e baixos, 
com momentos ora tensos, ora 
festivos, mas sobretudo carrega-
dos de esperança, a mesma que 
motivou, em 1931, agricultores 
locais a darem início a então Co-
operativa Agrícola Garibaldi. E, 
claro, de muito trabalho. 

Na cerimônia, compartilhan-
do com o público a transmissão 
de uma celebração em suas pla-
taformas digitais, obedecendo às 
medidas restritivas e de segurança 

Celebração foi comemorada 
pelas plataformas digitais, 
com lançamento de rótulos 
comemorativos elaborados para 
brindar a passagem da data, 
bem como o crescimento de 
15% na venda de espumantes 
de 30% de vinhos finos

impostas pelo cenário da pande-
mia, várias homenagens à Coope-
rativa chegaram por vídeo. Entre 
elas, do Governador Eduardo 
Leite, do Presidente das Coope-
rativas do Estado do Rio Grande 
do Sul - Ocergs, Vergilio Perius, 
do diretor Executivo da federação 
das Cooperativas Vinícolas do RS 
- Fecovinho, Helio Marchioro. 
Presente na cerimônia, o prefeito 
de Garibaldi, Alex Carniel, enalte-
ceu a importância da Cooperativa 
para a cidade.

Todo ano, a cooperativa co-
lhe uma produção superior a 20 
milhões de quilos de uva. É o 
resultado da dedicação diária das 
420 famílias associadas a vinhe-
dos que cobrem 1,1 mil hectares 
em 15 municípios. E também dos 
constantes investimentos que a 
cooperativa tem feito nos últimos 

anos, principalmente a partir dos 
anos 2000. A vinícola ganhou 
tecnologia produtiva e capacida-
de de armazenagem. No campo, 
estudos estratégicos promovem 
o crescimento sustentável, com 
produção controlada. No enotu-
rismo, as experiências oferecidas 
trazem cada vez mais visitantes a 
seu Complexo Enoturístico, inau-
gurado no final de 1994 e um 
dos grandes marcos da recupera-
ção da vinícola após um período 

conturbado entre os anos 1970 e 
1980.

Esses movimentos têm sido 
responsáveis por sucessivas on-
das de crescimento da vinícola. 
Inclusive mesmo em meio à pan-
demia. Em 2020, o faturamento 
da cooperativa chegou aos R$ 
188 milhões, atingindo cerca de 
7% a mais do que o registrado em 
2019. Da mesma forma, as vendas 
de vinhos finos e de espumantes, 
carro-chefe da vinícola, também 

tiveram alta significativa, respecti-
vamente de 30% e de 15%.

É uma performance, portan-
to, que deixa ainda mais especiais 
os frutos colhidos pela cooperativa 
em seu nonagésimo aniversário. E 
são muitos. A vindima, iniciada há 
poucos dias, deve ser 25% maior 
do que a de 2020. Em números 
absolutos, significa 25milhões de 
quilos. Com isso, serão envasados 
cerca de 20 milhões de litros de 
sucos, vinhos e espumantes.

Leilão arrecada mais de R$ 10 mil para entidade social
Foto: Daniela Radavelli

Vinhos participantes do leilão

O presidente da Coope-
rativa, Oscar Ló, fez a entrega 
simbólica dos valores para a 
coordenadora do Lar, Nelci 
Carneiro de Souza Chesini. 
Emocionada, ela agradeceu 
aos participantes do leilão e 
à equipe da cooperativa. “É 
com grande prazer, satisfação 
e felicidade que estou receben-
do esse valor. Me emocionei 
quando ouvi o nome de nossa 
casa sendo anunciado nessa 
festa grandiosa dos 90 anos.
Quero agradecer a todos que 
se empenharam para que isso 
fosse possível”, disse Nelci. E 

ela já tem um plano para utilizar o dinheiro. Vai presentear os 27 
vovôs que moram na casa para que eles fiquem bem aconchegados. 

Para Ló, é essencial que o papel da cooperativa na comunidade 
não só reforce, como amplie o bem oriundo da força coletiva. “Nós 
temos um pacto social com nossa comunidade, alicerçado em 90 
anos de convívio. Ela sempre fez o melhor por nós, e nós procura-
mos retribuir isso da melhor maneira”, comentou.

Durante as comemorações 
do aniversário de 90 anos cinco 
garrafas do vinho Garibaldi Re-
serva 90 Anos foram adquiridas 
por R$ 10.450 por consumidores 
que acompanharam a transmissão 
da festa da Cooperativa, realiza-
da de modo virtual no dia 22 de 
janeiro. O valor arrecadado foi 
repassado à casa de repouso Arco
-íris, que atua em Garibaldi há 21 
anos e abriga 27 idosos em estado 
de vulnerabilidade social. A ação 
reforça o compromisso social da 
cooperativa com a comunidade 
onde está inserida.

Entre os 3 mil rótulos da espe-
cial bebida, a cooperativa colocou 
em leilão as garrafas de números 
1, 2, 10, 90 e 100. O maior lance 
veio de Porto Alegre, com uma 
oferta de R$ 2,3 mil feita para a 
garrafa de número 1. A número 2, 
adquirida por R$ 2.250, será en-
viada ao Estado de São Paulo. Os 

rótulos 10 e 90, ambos leiloados 
por R$ 2 mil, irão para o Rio de 
Janeiro e para Porto Alegre, en-
quanto a garrafa 100, comprada 
por R$ 1,9 mil, será transportada 
para o Mato Grosso.

A cooperativa também lan-

çou uma campanha em suas re-
des sociais para sortear seis kits 
de produtos dos 90 anos. Os ven-
cedores serão conhecidos no dia 
1º de fevereiro. Ao longo do ano, 
outras ações promocionais serão 
realizadas.

Foto: Divulgação Entrega da doação
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Rótulos comemorativos aos 90 anos
Dois produtos especiais foram apresentados no dia 22 de janeiro. O vinho Garibaldi 
Reserva 90 Anos e o espumante Garibaldi 90 Anos Extra-Brut serão, primeiramente, 

distribuídos para as 420 famílias associadas à cooperativa como um ato de 
gratidão e reconhecimento ao trabalho executado por elas no campo

As bebidas em análise sensorial
Segundo o enólogo Ricardo Morari, pela estrutura tânica e o percentual alcoólico alto, o vinho 

Garibaldi Reserva 90 Anos é ideal se degustado à temperatura entre 14°C e 16°C. Para harmonizar, 
ele indica pratos de sabores mais marcantes, para equilibrar com a potência do vinho. A coloração do 
vinho é intensa e os aromas, complexos, lembrando frutas negras maduras, café tostado e leve toque 
de menta. “Em boca tem potência, maciez, estrutura e persistência longa”, analisa. 

O espumante Garibaldi 90 Anos Extra-Brut deve ser apreciado à temperatura entre 6°C e 8°C, a 
fim de que a liberação dos aromas seja mais intensa. Além disso, é um espumante bem estruturado, 
que permite harmonização com peixes, frutos do mar e carnes leves. A cor é amarelo palha levemen-
te dourada, com aromas complexos que lembra frutas secas, floral, pão tostado e sutil toque de mel. 
A perlage é fina e persistente. Em boca, é cremoso e fresco.

Espumante ficou 18 meses em autólise
Além do vinho, a cooperativa também lançou um espumante 

alusivo ao aniversário. O Garibaldi 90 Anos Extra-Brut foi elabora-
do com uvas Chardonnay (85%) e Pinot Noir (15%) pelo método 
Charmat Longo, no qual a segunda fermentação (ou Tomada de 
Espuma) foi realizada em autoclaves, permanecendo em autólise 
(contato do espumante com as leveduras) por 18 meses.

Tudo isso sob uma temperatura controlada a 12°C e manten-
do agitação constante para que as leveduras permanecessem em 
suspensão e o processo de autólise fosse ainda mais intenso. 
“Utilizamos uma baixa dosagem final de açúcares, caracteri-
zando um Espumante Extra-Brut, todavia o longo tempo de 
autólise aportou no espumante uma maior concentração de 
aminoácidos naturais das leveduras, deixando-o cremoso e 
equilibrado”, diz Morari.

As uvas utilizadas foram selecionadas ainda nos vi-
nhedos, em busca do equilíbrio entre açúcares e acidez, 
a fim de preservar frescor e intensidade. Os vinhos base 
de Chardonnay e de Pinot Noir foram elaborados sepa-
radamente, com prensagem suave buscando a extração 
apenas do primeiro mosto (mosto flor), que apresenta 
melhor conteúdo ácido e de açúcares, sem a extração de 
polifenóis. A primeira fermentação foi realizada à baixa 
temperatura, preservando a intensidade e fineza aromáti-
ca, sendo depois levado para a tomada de espuma.

O primeiro vinho nobre
O Garibaldi Reserva 90 Anos é um as-

semblage que combina quatro variedades vi-
níferas, Tannat predominantemente (60%), 
além de Merlot (20%), Marselan e Ancellotta 
(ambas com 10% cada). 

Desafio enológico
Após a fermentação alcoólica, o vinho 

maturou em barricas de carvalho francês 
por oito meses, com a fermentação ma-

loláctica ocorrendo no próprio reci-
piente. “Controlamos esse estágio 

em barrica de forma que a ma-
deira não sobressaísse aos aromas 
frutados, buscando com isso uma 
perfeita integração entre os aro-
mas do vinho e da madeira. Filtra-
mos minimamente o vinho antes 
do engarrafamento, para que ele 
preservasse toda a sua intensidade 
e complexidade”, explica o enó-
logo. 

Chegar às proporções ideais 
na elaboração desse vinho es-
pecial exigiu diversos testes em 
busca de seu equilíbrio. Morari 
lembra que as uvas foram vinifi-
cadas separadamente, a partir dos 
melhores vinhedos e das varieda-
des que melhor se adaptaram ao 
terroir. “A ideia de trabalhar um 
assemblage e não um varietal foi 
buscar maior complexidade, tan-
to de aromas como de estrutura, 
mesclando as características de 
cada uma das uvas que entrou na 
composição do vinho final. Ela-
borar esse vinho foi um desafio, 
pois é o vinho da comemoração 
dos 90 anos de história da coope-
rativa”, diz.

O Garibaldi Reserva 90 Anos foi produzido em 
série limitada – 2,5 mil garrafas numeradas.

Foto: Studio Philogus

Foto: Studio Philogus
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História da Cooperativa Vinícola Garibaldi

Foto: Augusto Tomasi

Início remonta a 
período conturbado
Em 1931, não era apenas o Brasil 

que vivia um período conturbado. O 
mundo também. O chamado “crash” da 
Bolsa de Valores de Nova York levou o 
mundo, em 1929, à bancarrota. Portanto, 
o Brasil ainda tentava – como o restante 
do globo – se recuperar daquele período 
de pobreza, que coincidiu também com 
o fim da República Velha e o início da 
Revolução da 1930.

Essa época foi especialmente dano-
sa para os produtores rurais do interior 
do Rio Grande do Sul. Depois da grande 
crise de 1929, as pequenas propriedades 
estavam com produção de vinho acu-
mulada, já que a venda foi estritamente 
prejudicada pela falta de dinheiro no 
mercado. Crise, recessão, dificuldades 
de comercialização e de transportes uniu 
um grupo de agricultores, grande par-
te de imigrante e de seus descendentes, 
para dar conta de problemas assim de 
forma coletiva.

O apoio de lideranças partidárias 
do movimento cooperativista, como do 
agrônomo do Ministério da Agricultura 
Paulo Monteiro de Barros, foi essencial 
para juntar 73 deles. Assim como a de-
cisão do governo estadual, em 1929, de 
conceder privilégios fiscais às cooperati-
vas que começassem a funcionar a partir 
de 1930. E, assim, em 22 de janeiro de 
1931, a Cooperativa Vinícola Garibaldi 
começava a escrever sua história, numa 
reunião que sacramentou sua criação no 
Club Borges de Medeiros – prédio não 
mais existente.

Três dos 73 fundadores da cooperativa, a começar por 
Leonel Nicolini e seguido por Baptista Locatelli e Fortunato 
Chesini, tornaram-se presidentes nas duas primeiras décadas 
da organização. O sucesso da empreitada não tardou.

A produção do primeiro ano da nova cooperativa não 
passou de 300 mil litros de vinho, mas em menos de 10 anos 
esse número passaria a 3,5 milhões de litros e alcançaria os 10 
milhões de litros em 1949, época que superou os mil associa-
dos. Foi nesse tempo que a Garibaldi foi reconhecida como a 
“maior cantina cooperativa das Américas”.

No final da década de 1950, a Vinícola Garibaldi foi uma 
das que contribuíram com os 30 milhões de litros de vinhos 
embarcados para a França, que sofreu uma grande quebra na 
safra de 1958. Do total do volume, dois terços saíram das co-
operativas vinícolas. 

Logo depois, na entrada dos anos 1960, algumas decisões 
da cooperativa mostraram-se equivocadas. Uma delas foi a de 
rechaçar a oportunidade de engarrafar seu vinho para a fran-

Refrigerante no combate à crise
Mais de 500 associados deixaram a cooperativa nessa 

época. Mas, ao final da intervenção, a cooperativa ensaiava 
uma volta aos bons tempos. A safra de 1978 foi paga antes 
de findar o primeiro semestre e máquinas automáticas che-
garam a seu parque industrial. Para ajudar na retomada, 
outra ação foi se desfazer de parte do patrimônio. 

Os anos 1980 trouxeram a 1ª Festa Nacional do 
Champanhe (Fenachamp) e novos produtos, mas o Brasil 
vivia a época da hiperinflação. Ou seja, era difícil se reesta-
belecer. Novos cortes de funcionários e de venda de patri-
mônio se sucederam. A aceitação do Banco do Brasil para 
renegociar dívidas dos Empréstimos do Governo Federal 
(EGF) de 1988 e 1990 reacenderam o ânimo na coopera-
tiva, que passou até a produzir refrigerante na década de 
1990 para ajudar a sair da crise. 

Foto: Augusto Tomasi

rápida ascensão e a crise dos anos 1970
cesa Bernard Taillan. A ideia era que essa marca entrasse 
no mercado nacional para fugir das taxações de importação. 
Assim, a cooperativa acabou se afastando das tecnologias de 
alto padrão para a produção de vinhos finos. 

Junto com isso, outros problemas surgiram. Duas safras, 
as de 1970 e 1971, não foram totalmente pagas aos asso-
ciados, e outras três, as de 1968, 1969 e 1972, foram pagas 
com descontos. Era um sinal sobre a saúde financeira da or-
ganização. Muitos associados se desfizeram de animais e de 
objetos pessoais para sobreviver. O crédito junto aos organis-
mos financeiros já não era mais liberado para a cooperativa, 
dando conta da gravidade do momento. Mesmo com um 
grande patrimônio e vinho em estoque, a situação exigiu a in-
tervenção para que não fechasse. Entre 19 de julho de 1973 
e 8 de agosto de 1978, a cooperativa ficou sob comando do 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo, vinculado ao Mi-
nistério da Agricultura – o BNCC foi extinto no governo de 
Fernando Collor de Mello. 
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2006, o ano do início da virada 
A aplicação cautelosa dos recursos no Complexo Enoturístico foi 

um dos grandes momentos de virada da cooperativa. Inaugurado em 
dezembro de 1994, ajudou a vender os produtos da marca e a ingressar 
numa nova frente de receitas. Com a vinícola se recuperando e con-
ceitos de modernização sendo implantados, uma nova administração 
chega com o novo século, trazendo uma outra chance de recuperação. 
Era um novo momento, de grande concorrência e evolução do setor.

Uma estratégia foi montada. O foco da cooperativa recaiu sobre o 
espumante. Um estudo de marca e produto, a aquisição de equipamen-
tos de última geração e um aprimoramento técnico, enológico e agríco-
la, ao lado de um plano de marketing utilizando a marca “Garibaldi”, 
começou a recolocar a vinícola entre as grandes do país novamente. 

Em 2009, por exemplo, a vinícola havia crescido 30% em relação 
ao ano anterior. Em 2011, quando completou 80 anos, a cooperativa 
adquiriu os direitos da marca Granja União – primeiro vinho varietal 
a ser produzido no país e um marco na vitivinicultura nacional – para 
introduzir em seu portfólio. A permanente qualificação da cadeia pro-
dutiva e o trabalho próximo ao produtor de uva para resultar em produ-
tos únicos trouxeram um contínuo respaldo do mercado. Fruto de uma 
gestão cuidadosa e, ao mesmo tempo, arrojada, pensada para garantir a 
sustentabilidade do negócio e das famílias pelos vieses ambientais, so-
ciais e econômicos, a cooperativa seguiu crescendo. Em 2018, faturou 
16% a mais do que 2017.

Mas não era apenas o vigor financeiro que voltava. O prestígio tam-
bém. Tanto de público, quanto de crítica. Em 2018 e 2019, a coopera-
tiva foi a vinícola nacional mais premiada no mundo. Mesmo em 2020, 
o ano da pandemia, a marca seguiu em ascensão, crescendo em fatura-
mento e em vendas. E, claro, elevou, também, o tamanho do orgulho 
do associado, novamente honrado em fazer parte da família Garibaldi.

reconhecimento mundial
Desde que a cooperativa elegeu o espumante como carro-chefe, 

sucessivas premiações nos mais diversos concursos nacionais e inter-
nacionais começaram a ser recebidas. O Espumante Garibaldi Mos-
catel, por exemplo, foi o brasileiro mais premiado em concursos no 
Exterior em 2009 e 2010, além de ter conquistado, em 2007, 2008 
e 2010, o prêmio máximo no Effervescents du Monde, na França. 

Em 2018, o mesmo moscatel foi considerado o melhor espu-
mante do Cone Sul no concurso Catad’Or Wine Awards, no Chile. 
Depois de ter sido pelos últimos dois anos seguidos a vinícola brasi-
leira mais premiada, a marca gaúcha voltou a registrar em 2020 um 
desempenho performático em conceituados concursos mundiais. 
Foram quase 70 distinções. Além da concedida pela Vinitaly, no 
qual novamente o Espumante Garibaldi Moscatel foi condecorado 
no guia 5StarWines, na França o Espumante Garibaldi Chardonnay 
saiu do concurso Citadelles du Vun como o melhor do Brasil entre 
os participantes. Reconhecimentos também na Inglaterra e no Japão 
divulgaram ainda mais a internacionalização da marca, que também 
obteve importantes conquistas no Brasil. A vinícola saiu do Brazil 
Wine Challenge com o maior número de espumantes premiados 
do certame – oito no total. 

Não foram apenas os espumantes que se sobressaíram. Um dos 
emblemáticos produtos da casa, o agora revitalizado Relax, obteve o 
título de melhor rosé do Brasil, na avaliação da 9ª edição da Grande 
Prova Vinhos do Brasil. Já o Riesling Granja União concedeu à coo-
perativa o título de melhor vinho branco não aromático da Avaliação 
Nacional de Vinhos - Safra 2020.

O ano de 2020 se desenhava como o de maior 
movimento na história do enoturismo da vinícola, 
um projeto que ganhou forma a partir de 1994. Em 
janeiro e fevereiro, 24 mil pessoas haviam passado 
por seu Complexo Enoturístico, uma marca 20% 
superior à registrada no mesmo período de 2019. 
Mas, em março, a chegada da pandemia alterou 
profundamente esse cenário. Mesmo assim, o dado 
ilustra como esse braço da cadeia vitivinícola mo-
vimenta receitas na cooperativa, impactando, tam-
bém diretamente no turismo no município.

Em 2019, por exemplo, ano que permite uma 
leitura fidedigna da visitação recebida na Rota 
dos Espumantes, roteiro turístico criado em 2011 
pela prefeitura e pelas cantinas, mostra que a Vi-
nícola Garibaldi foi responsável por 70% do total 
dos visitantes recebidos. Maiquel Vignatti, gerente 
de Marketing e de Enoturismo, tem motivos para 
explicar esse sucesso. “Oferecemos histórias para 
serem degustadas”, comenta o colaborador com 20 
anos de casa. São histórias relacionadas à paixão do 
ofício em “fazer” vinho, da vitória do imigrante por 
meio do cultivo das videiras, da própria história do 
município, conhecido como a Capital Brasileira do 
Espumante. “Mostramos essência, paixão, vocação, 
sonhos. Por meio de experiências, criamos laços 
com as pessoas”, enumera.

cooperativa é fomentadora do enoturismo para o município
Uma dessas é o Taça & Trufa, que combina a 

harmonização de chocolates com espumantes, rea-
lizada nas caves da cooperativa – durante a pande-
mia, a atração ganhou uma vídeo-aula enviada para 
a casa das pessoas, que podiam adquirir os produ-
tos via WhatsApp. Outra é a Degustação às Cegas. 
Aqui, a visão é vedada para mostrar como outros 
sentidos são despertados pelo vinho. 

São experiências que ajudaram a levar para a 
Cooperativa Vinícola Garibaldi, em 2019, 145 mil 
visitantes. Se a pandemia freou esses números em 
2020, levando a uma queda de 64% na quantidade 
de visitantes, por outro a cooperativa percebeu au-
mento no ticket em novembro passado. As cifras 
ficaram próxima dos R$ 90, um acréscimo de 180% 
em relação ao mesmo período de 2019. 

Vignatti sabe que é uma questão de tempo – 
quem sabe de meses – para que o turista volte a 
se aventurar por entre pipas, caves e degustações 
na Garibaldi, garantindo o futuro do serviço. “O 
enoturismo é um dos nossos principais produtos, 
porque proporciona a sensação de pertencimento, 
e o convívio torna as pessoas afetivas à marca. Será 
o principal diferencial de qualquer região vitícola 
porque se conta uma história, se atrela isso à gas-
tronomia, criando experiências mais memoráveis e 
marcantes”, comenta.
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Uma cooperativa se forma por meio da união de pes-
soas. Na Cooperativa Vinícola Garibaldi, são quase 200 de-
las que atuam como colaboradoras e tantas outras que fa-
zem parte das 420 famílias associadas. Seja como forma de 
dar continuidade a histórias iniciadas há décadas no campo 
ou dentro da própria vinícola, seja como forma de buscar 
crescimento profissional e conquistar a independência, 
histórias pessoais se fundem para criar a coletividade da 
cooperativa. 

Uma união de esforços que tem, na uva, o motivo do 
trabalho de todos, e na cooperativa, a razão do orgulho por 
esse trabalho.  Orgulho que move o trabalho do produ-
tor Fernando Henrique De Luca, de apenas 30 anos. Em 
1918, seu bisavô, Luiz, adquiriu as terras em Marcorama, 
no interior de Garibaldi. Passados mais de 100 anos, elas 
continuam sendo a fonte de sustento da família. 

décadas de dedicação
A relação com a cooperativa começou em 1943, quan-

do seu avô, Gabriel, começou a entregar uva na vinícola, 
associando-se em 1947. O pai, Gabriel, fez o mesmo em 
1981, e Fernando repetiu o gesto em 2009, mantendo uma 
tradição de gerações dentro da família De Luca. “Ocupa-
mos um papel muito gratificante que é produzir uvas de 
qualidade para termos produtos de qualidade. Quando 
vemos esse reconhecimento internacional da cooperativa, 
sentimos que nós estamos ganhando essas medalhas, por-
que sabemos que é o nosso trabalho do dia a dia que está 
nessas premiações”, diz o produtor.

E faz uma analogia da sua vida com o ciclo da videira, 
mostrando quanto seu cotidiano está ligado à uva e quanto 
isso representa de orgulho. “Meu produto, minha família 
está valorizada pelas premiações, o que nos dá muito orgu-
lho. E tenho orgulho porque minha vida gira em torno da 
uva. No inverno, quando as parreiras estão sem folha, eu 
fico mais triste. Quando começa a primavera, você escolhe 

Fotos: Augusto Tomasi

A vida de quem faz a Cooperativa Garibaldi
os galhos e começa a se animar. Então, quando vê os pri-
meiros brotos, eu começo a ter mais esperança, e com o 
crescimento da parreira, eu vou me renovando, e quando 
chega a uva madura, na colheita, você fica com expectativa 
e sente orgulho quando tira uma uva de qualidade, porque 
sente teu trabalho valorizado e sente orgulho de ter produ-
zido aquilo com suas mãos, com seu suor”, comenta. 

A família Cattani é outra que tem uma extensa rela-
ção com a cooperativa. Mas não no campo. Jorge Cattani 
é gerente de produção e há 44 anos dedica seus dias ao 
trabalho na vinícola. Ele é um dos Cattani que tiveram na 
cooperativa o único emprego da vida. Foi assim com seu 
avô e com seu pai. E, agora, com seu filho, já com sete 
anos de casa. “Temos uma história muito longa e boni-
ta aqui dentro”, comenta. Para ele, a cooperativa vive um 
grande momento, e chegou nesse estágio sustentada num 
tripé formado por trabalho, dedicação e amor ao que faz. 
É assim que ele vê a continuidade do negócio “Estamos 
num patamar elevado de qualidade e reconhecimento, e 
temos como desafio manter esse padrão. Chegar no topo 
a gente pode chegar, mais o maior desafio é se manter no 
topo”, diz. 

um lugar de acolhida
Nem todos que trabalham na vinícola são nativos de 

Garibaldi. Alguns vêm de muito longe, e encontram na co-
operativa mais do que um lugar para trabalhar, encontram 
também acolhida. A assistente de processo Bettina Garcia 
dos Santos, de Montevidéu, e o cantineiro Geremias Car-
neiro Almeida, da Bahia, assistente de processo, represen-
tam alguns desses que fizeram de Garibaldi um novo lar. 
“É um orgulho estar aqui, porque temos uma família aqui”, 
diz Elisabete, há 10 anos na cidade. Geremias concorda. 
“A Garibaldi é uma empresa grande, temos segurança aqui 
e as pessoas me ajudaram bastante quando cheguei, sou 
muito grato a eles”, corrobora.

diferença na vida 
do cooperativista

O produtor Vanderlei Berra destaca a relação fami-
liar estabelecida entre a cooperativa e o agricultor. Vindo 
de uma família que ocupou assentos no conselho da coo-
perativa, lembra que sempre tiveram uma relação muito 
próxima. “Nunca entregamos um quilo de uva fora da co-
operativa, sempre fomos cooperativistas”, conta. “Sempre 
acreditamos na cooperativa, a gente produz variedades que 
ela precisa e ela elabora os produtos e vende nosso pro-
duto”, diz. 

Essa garantia da comercialização da matéria-prima é 
uma das grandes vantagens para os associados na visão do 
assistente técnico Evandro Bosa, que há 28 anos acompa-
nha de perto o produtor. Ele é um dos que, dentro de 
um planejamento estratégico da cooperativa, está presente 
na propriedade orientando os agricultores para que obte-
nham uma produção de qualidade para que atendam a ne-
cessidade do mercado. “O produtor planta as variedades 
que a cooperativa precisa e tem a certeza de sua comerciali-
zação e do ganho em cima do que produz. Ele é o dono do 
nosso negócio e que dará a continuidade da cooperativa”, 
avalia Bosa. 

É esse acompanhamento que tranquiliza os produto-
res. Cristiano Moro, terceira geração da família no culti-
vo da vinha, passou um tempo fora estudando e retornou 
para seguir a produção. “É uma vida em harmonia, uma 
troca de convívio respeitosa, de transparência, há uma sin-
tonia muito grande”, destaca. 

Para ele, a cooperativa também ajudou a dinamizar 
a propriedade, pois ela precisava de uma releitura tendo 
em vista o futuro. “Temos muito orgulho do que fizemos, 
temos qualidade de vida a gente ama desempenhar esse 
papel importante na sociedade de levar alimento às pes-
soas, porque o vinho é sim alimento, e a gente faz parte 
de momentos especiais de pessoas especiais”, opina Moro.


