
IBGE estima que a produção será de 
875.065 toneladas, com um rendimento de 
18.896 kg/ha. Página 22
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Pesquisa com uvas em Jundiaí contribui para oferta de novas opções aos produtores
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Parece um parreiral comum, 
mas não é. A cada três pés, é en-
contrada uma espécie diferente 
de uva. Este trabalho é feito no 
centro avançado de pesquisas de 
frutas do IAC, o instituto agro-
nômico em Jundiaí (SP). A partir 
dele, são desenvolvidas novas va-
riedades, que no futuro podem 
abastecer a mesa do brasileiro. 
Lá, os pés de uva são matéria de 
estudo desde1900. 

Mara Fernandes Moura é 
diretora do centro de pesquisas 
de frutas do IAC. Ela conta que 
já foram trazidas variedades da 
Europa, França, Alemanha, Itá-
lia, Portugal, América do Norte e 
dos Estados Unidos. Uma dessas 
variedades, a espécie Máximo, é 

Pesquisa com uvas em Jundiaí contribui
para oferta de novas opções aos produtores
Acervo vivo é o maior do estado de São Paulo. 
Estudo com a fruta é feito desde 1900 em instituto 
agronômico de Jundiaí

usada para produzir vinho tinto. 
Ela foi desenvolvida no Centro a 
partir de um cruzamento da Syrah 
(europeia) com a Seibel (francesa) 
e hoje é plantada em todo o cir-
cuito das frutas de São Paulo, pois 
se adaptou muito bem ao clima.  
Já a variedade Madalena vem sen-
do muito cultivada na região de 
Jundiaí para produção de vinhos 
brancos.

O acervo vivo de parreiras de 
uva de Jundiaí é o maior do es-
tado de São Paulo. São cerca de 
420 variedades de uvas vindas de 
cidades brasileiras e também de 
fora do país. Todas elas são usa-
das como base para pesquisas de 
criação de novas espécies que po-
dem interessar produtores rurais 

e também o consumidor. Mara 
comenta que os porta-enxertos 
já foram enviados para o Haiti e 
para a Tailândia. As telas servem 
para proteger a plantação, princi-
palmente de pássaros que costu-
mam atacar as frutas. Depois de 
todo esse trabalho no campo, cer-
ca de três cachos de cada espécie 
são colhidos e levados ao labo-

ratório para que uma nova parte 
do estudo comece. Momento em 
que cada detalhe tem um valor 
muito importante.

Patrícia Beatriz Marques, ofi-
cial de apoio à pesquisa, explica 
os passos. Tem a fase de análise 
física e química, a medição dos 
cachos para identificar o compri-
mento e largura. Depois, a sepa-

ração de 10 bagas de cada cacho. 
Das bagas é feito o suco. Cinco 
gramas de suco e o restante de 
água destilada. Para identificar o 
PH e teor de açúcar da fruta, é 
usado o phmetro.Um trabalho 
desse leva tempo e exige muita 
dedicação, mas é o caminho para 
oferecer uvas saborosas ou vinhos 
de qualidade.
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O Sindicato Rural de Bento Gonçalves, atra-
vés de despacho de um mandado de segurança 
expedido pela 1ª Vara Cível da Comarca de Ben-
to Gonçalves, reverteu a decisão da prefeitura de 
Bento Gonçalves, a qual proibia a realização da 
Feira do Produtor que acontece tradicionalmen-
te todos os sábados pela manhã.

A prefeitura havia decretado o impedimen-
to da realização do evento, devido ao decreto es-
tadual que prevê fechamento de todo comércio 
não essencial, a valer a partir de sábado (27).

Em recurso apresentado pelo Sindicato, 
o qual se contrapunha à decisão do Executivo 
municipal, atesta-se que a realização da feira 
enquadra-se como comércio varejista essencial, 
sendo que este deve cumprir itens essenciais à 
segurança, como a presença de uma pessoa com 
máscara para cada 8 metros quadrados de área 
útil de circulação, respeitando a normativa de 
pegue e leve.

Segundo o presidente do Sindicato, Cedenir 
Postal, “esta decisão foi tomada diante da insen-
sibilidade do poder público, onde todos os agri-
cultores já estavam com os produtos colhidos, 
prontos para ser comercializados”. Postal res-
salta ainda que os agricultores não se opõem às 
restrições, porém a feira comercializa produtos 
essenciais, assim como fruteiras e supermerca-
dos, sendo injusta sua não realização.

Tramita na Câmara dos De-
putados, o Projeto de Lei 312/21 
que cria uma linha de crédito para 
permitir que filhos de agriculto-
res familiares possam comprar o 
equivalente a até quatro módulos 
fiscais (o tamanho do módulo va-
ria conforme o município).

De acordo com a proposta, 
o financiamento terá as seguintes 
condições: taxa efetiva de juros de 
3% ao ano, prazo de pagamento 
entre 20 e 30 anos, com três anos 
de carência, e garantia pactuada 

Sindicato reverte na Justiça decisão 
que suspendia a Feira do Produtor

A feira ocorre tradicionalmente todos os 
sábados pela manhã, das 5h às 10h, na rua 
Barão do Rio Branco, em Bento Gonçalves

Foto: Divulgação

Projeto cria linha de crédito para filho 
de agricultor familiar comprar terra

entre o agente financeiro e o mu-
tuário. Poderá ser financiado até 
80% do valor do imóvel a ser ad-
quirido.

O projeto é do deputado Mar-
celo Brum (PSL-RS). Ele explica 
que o objetivo é reduzir o êxodo 
de filhos de agricultores familiares 
para as cidades. Pelo projeto, a 
nova linha de crédito terá como 
fontes recursos o Orçamento fe-
deral e os fundos constitucionais 
de financiamento (para o Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste).

Foto: MD

Projeto tem o objetivo de reduzir o êxodo de filhos de 
agricultores familiares para as cidades
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Comércio
não essencial

A partir do decreto, o co-
mércio varejista e atacadista não 
essencial permite tele-entrega e 
teleatendimento, com presença 
de um trabalhador, com máscara, 
para cada 8m² de área de circula-
ção. O atendimento na porta fica 
proibido.

O comércio essencial pode 

Pandemia: Governo anuncia ajustes 
nos protocolos de bandeira preta

Construção
Civil

Obras de construção de edi-
fícios, infraestrutura e serviços de 
construção podem operar com 
75% dos trabalhadores. No decre-
to anterior, as obras só poderiam 
ocorrer quando fossem relacio-
nadas à pandemia (por exemplo, 
ampliação de alas hospitalares). 
Com isso, a restrição se equivale 
ao nível da bandeira vermelha.

O mesmo vale para reformas 
particulares em apartamentos ou 
casas. Serviços de manutenção e 
reparo também estão permitidos 
(como conserto de elevadores).

Lojas de materiais de constru-
ção são consideradas serviço es-
sencial e podem funcionar até às 
20h, com atendimento presencial 
ou tele-entrega, pague e leve e dri-
ve-thru. Depois das 20h, somente 
por tele-entrega, enquanto vigorar 
o decreto de suspensão geral de 
atividades.

Competições
esportivas

As partidas de futebol profis-
sional só poderão ser realizadas 
após as 20h. Como já havia sido 
definido anteriormente, segue ve-
dada a presença de público. Ou-
tras competições esportivas terão 
de passar por avaliação e autoriza-
ção prévia do Gabinete de Crise 
para serem realizadas.

Pela primeira vez, todo o Rio Grande do Sul foi classificado em bandeira preta e, a partir de sábado 
(27/2), todas as 21 regiões Covid terão de obedecer aos protocolos determinados pelo Estado, pois a 
cogestão regional foi suspensa pelo menos até o dia 7 de março devido ao agravamento da pandemia.

A partir de demandas de setores e entidades, o Governo anunciou alguns ajustes nos proto-
colos de bandeira preta. O novo decreto foi publicado na noite de sexta-feira (26/2), no Diário 
Oficial do Estado, com vigência das bandeiras e das medidas a partir do sábado (27) até o 
domingo seguinte (7/3).

R
ep

ro
du

çã
o

O QUE MUDA
funcionar com atendimento ao 
público até as 20h, quando deve 
fechar para atender a suspensão 
geral e temporária de atividades, 
que vigora pelo menos até às 5h 
do dia 2 de março.

Praias
A permanência na faixa de 

areia das praias segue proibida 
na bandeira preta, como forma 
de evitar a aglomeração de pes-

soas. É permitido circular (para 
praticar exercícios, por exemplo), 
desde que levando em considera-
ção o distanciamento interpessoal 
mínimo de um metro e uso obri-
gatório e correto de máscara. O 
mesmo vale para ruas, calçadas, 
praças, mar, lagoa, rio e similares.

O decreto publicado deixa 
claro a permissão para o banho 
de mar (sem permanência pro-
longada) e a prática de esportes 
aquáticos individuais.

Serviços
domésticos

O novo decreto passa a per-
mitir o trabalho de faxineiros, co-
zinheiros, motoristas, babás, jar-
dineiros e similares, o que antes 
estava proibido na bandeira preta.

A partir de agora, os presta-
dores desses tipos de serviço do-
méstico poderão atuar, desde que 
respeitado o limite de até 50% 
de trabalhadores (sempre ao que 
exceder quatro funcionários, no 
mínimo), além do uso obrigatório 
da máscara pelos empregado(s) e 
empregador(es) durante a presta-
ção do serviço, para proteção de 
ambos, além da necessária circu-
lação de ar (janelas abertas).

Missas
e cultos

Templos religiosos vão poder 
funcionar com limite de até 10% 
do teto de ocupação ou máxi-
mo de 30 pessoas. Até então, na 
bandeira preta, missas e serviços 
religiosos não podiam ter aten-
dimento ao público e comportar 
apenas 25% dos trabalhadores 
para captação de áudio e vídeo 
das celebrações.
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NÚMEROS DA 43ª RODADA
l Número de internados em UTI por síndrome respiratória agu-

da grave (SRAG) aumentou expressivamente em 30% no Estado en-
tre as duas últimas quintas-feiras (de 1.171 para 1.527);

l número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no RS 
aumentou expressivamente em 64% entre as duas últimas quintas-fei-
ras (de1.627 para 2.667);

l número de internados em leitos de UTI com Covid-19 no RS 
aumentou expressivamente em 36% entre as duas últimas quintas-fei-
ras (de 985 para 1.343);

l número de leitos de UTI adulto livres para atender Covid-19 
no RS reduziu expressivamente em 52% entre as duas últimas quintas-
feiras (de 476 para 229);

l número de casos ativos aumentou 32% entre as últimas sema-
nas consideradas (de 18.381 para 24.297);

l número de registros de óbito por Covid-19 aumentou expressi-
vamente entre as duas últimas quintas-feiras (de 365 para 541).

COMPARATIVO: 28/1 E 25/2/2021

l número de internados em UTI por síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG) aumentou 64% no Estado no período (de 931 para 
1.527);

l número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no RS 
aumentou 174% no período (de 973 para 2.667);

l número de internados em leitos de UTI com Covid-19 no RS 
aumentou 69% no período (de 793 para 1.343);

l número de leitos de UTI adulto livres para atender Covid-19 no 
RS reduziu 67% no período (de 687 para 229);

l número de casos ativos está estável no período (de 23.533 para 
24.297);

l número de óbitos por Covid-19 acumulados em sete dias au-
mentou 46% no período (de 371 para 541).
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ESPERANÇA
Municípios da Serra Gaúcha entregam
protocolo de intenção de compra de vacina
Documento foi entregue pelos prefeitos de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Farroupilha 
e Caxias do Sul aos representantes do fabricante da vacina Sputnik V, da Rússia

O Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentável 
da Serra Gaúcha (Cisga) é o pri-
meiro do Rio Grande do Sul a 
apresentar um protocolo de in-
tenções para a compra de vacinas 
para a população dos municípios 
da região. Uma comitiva formada 
por prefeitos de Caxias do Sul, 
Monte Belo, Bento Gonçalves e 
Farroupilha entregou o protoco-
lo de intenções para compra do 
imunizante para União Química 
Farmacêutica Nacional. O labo-
ratório é responsável pela vacina 
Sputnik V, da Rússia. 

Estiveram presentes o pre-
sidente do Cisga e prefeito de 
Monte Belo do Sul, Adenir Dallé, 
o prefeito de Bento Gonçalves, 
Diogo Siqueira, o prefeito de 
Farroupilha, Fabiano Feltrin e o 

prefeito de Caxias do Sul, Adiló 
Didomenico. O grupo foi recebi-
do pelo conselheiro Rui Willig. O 
conselheiro salientou que a união 
dos municípios é fundamental 
para ter rapidez na hora que a 
vacina estiver disponível para a 
compra. O diretor da Regulação 
Regional, Eduardo Elsade, desta-
cou que a atitude da Serra unifica 
os esforços que o Governo do Es-
tado iniciou, sendo pioneiro com 
o protocolo. “A região já demons-
trou sua força com o aumento 
no número de leitos, estrutura e 
combate à pandemia”, relatou El-
sade. 

Para o presidente do Cisga, 
Adenir José Dallé, todo esforço é 

importante para que a população 
seja imunizada o mais rápido pos-
sível. Ainda não há expectativa de 
quando a vacina será disponibili-
zada para compra. O protocolo 
de intenções para a compra de va-
cinas será encaminhado, também, 
para o Instituto Butantan, que 
produz a CoronaVac, e a Pfizer, 
que recebeu registro definitivo da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Na quarta-fei-
ra, 24, o plenário do Senado apro-
vou o projeto de lei que autoriza 
os estados, os municípios e o se-
tor privado a adquirirem vacinas 
contra a Covid-19 (PL 534/2021). 
O projeto segue para a Câmara 
dos Deputados.

Prefeitos de Farroupilha, Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves e Caxias do Sul entregaram 
protocolo de intenção para compra do imunizante

Foto: Divulgação

Foto: AFP/Arquivo

Frasco da vacina russa Sputnik 
V contra a Covid-19
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O cultivo de pitaya ainda é 
novidade para muita gente, mas 
o agricultor Juvenal Griz, de Pi-
nhal da Serra, resolveu encarar 
este desafio e hoje colhe os frutos 
deste trabalho. Com apoio técni-
co da equipe da Emater/RS-Ascar 
desde o início da implantação do 
pomar, em 2018, a produção está 
a todo vapor.

As etapas de correção do solo 
e implantação do pomar foram 
todas orientadas pelos técnicos da 
Emater e o produtor conta que 
executou as recomendações com 
muito profissionalismo, pois que-
ria ter um bom resultado com o 
investimento.

A família de Juvenal gosta 
muito desta fruta e por isso re-
solveu começar a produzir. Após 
estudar bastante, implantou as 
primeiras mudas que hoje já estão 
em plena produção. O agricultor 
tem aproximadamente 500 plan-

O suco de pitaya é rico em vitaminas, sendo ótimo para a saúde. 
Você pode prepará-lo apenas com a fruta e um pouco de água ou 
incrementá-lo com outros ingredientes. Quer experimentar a bebida? 
Confira as receitas:

Suco de pitaya 
com hortelã
Ingredientes
1 pitaya
7 folhas de hortelã
1 copo de água
Açúcar a gosto
Gelo a gosto

Modo de preparo
Descasque e pique a pitaya;
Coloque no liquidificador com 
a água, as folhas de hortelã, o 
açúcar e o gelo;
Bata bem e sirva como desejar.

Suco detox de pitaya
Ingredientes
1 cenoura média
1/2 beterraba crua
1 fatia de melancia
1/2 pitaya
1 colher de sobremesa de linhaça
Água

Modo de preparo
Pique a cenoura, a beterraba e a melancia;
Adicione no liquidificador com a polpa da 
pitaya;
Acrescente a linhaça e cubra tudo com 
água;
Bata até a mistura ficar homogênea;
Sirva-se.

Produtor de Pinhal 
da Serra investe na 
produção de Pitaya

tas e este ano irá colher em torno 
de 2.500 kg de fruta. Juvenal se 
diz muito satisfeito com a produ-
ção, pois além de estar realizando 
um sonho, já é possível ter uma 
boa renda com a atividade, visto 
que o quilo de fruta está sendo co-
mercializado a R$ 8,00. “Estamos 
ampliando a produção e também 
vamos diversificar com outras es-
pécies de frutas exóticas, já que o 
mercado está bastante favorável”, 
afirma.

“A cultura da pitaya é viável 
economicamente aqui na região, 
principalmente porque este po-
mar está localizado próximo ao 
lago da Usina Hidrelétrica de Bar-
ra Grande, onde forma um micro-
clima muito propício para o culti-
vo desta planta. Estamos otimistas 
e prestando todo suporte para o 
produtor”, ressalta o extensionista 
rural da Emater/RS-Ascar, Roniel 
da Silva Motta.

Foto: Divulgação Emater

Agricultor Juvenal Griz resolveu encarar o desafio e hoje colhe 
os frutos do trabalho, que teve o apoio técnico da Emater/RS

RECEITAS DE SUCO DE PITAYA

Fotos: Istock

Suco de pitaya com abacaxi
Ingredientes

1 pitaya
1 abacaxi

Água até cobrir as frutas

Modo de preparo
Corte o abacaxi e a pitaya em rodelas;

Acrescente no liquidificador e cubra com água;
Bata por alguns segundos, até triturar as frutas;

Sirva como preferir.
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Foto: Dandy Marchetti

Vinícola Aurora respondeu por 40% do vinho fino brasileiro vendido em 2020

Vinícola Aurora comemora 90 anos 
com crescimento de 26% nas vendas

Assim como ocorreu em 2020, a vindima na Vi-
nícola Aurora deverá ser histórica em qualidade e as 
primeiras uvas recebidas estão corroborando com esta 
previsão. A estimativa é que sejam colhidos mais de 70 
milhões de quilos da fruta, o que representa um volume 
cerca de 15% a 20% maior em relação ao ano anterior. 
A maior quantidade da matéria-prima será recebida em 
plena semana de comemoração pelos 90 anos, entre os 
dias 8 e 16 de fevereiro. Com a safra 2021, devem ser 
elaborados mais de 60 milhões de litros de bebidas, 
entre vinhos, espumantes, sucos e coolers.

A agricultura familiar é a base de sustentação do 

A Vinícola Aurora comple-
tou 90 anos no dia 14 de feve-
reiro com motivos de sobra para 
comemorar. Líder de mercado 
em vinhos finos, em suco de uva 
e em coolers, a empresa fechou 
o ano de 2020 com crescimento 
de 26% nas vendas de todos os 
produtos na comparação com 
2019 e com faturamento de R$ 
701 milhões, o maior da história 
da empresa, resultado da comer-
cialização de 81 milhões de litros.                      

No ano em que os brasileiros 
fizeram com que o consumo per 
capita de vinho aumentasse de 
menos de 2 litros para 2,8 litros, 
a Aurora vendeu 4,2 milhões de 
caixas do produto, somando vi-
nho fino e de mesa, com desta-
que para o crescimento de 100% 
na comercialização de vinhos 
finos em relação a 2019, com a 
venda de 9,7 milhões de litros. 
Esse volume representa 40% do 
total de vinhos finos brasileiros 
comercializados em 2020.    

Foram vendidas, ainda, 823 
mil caixas de espumantes e 724 

Empresa chega à data consolidada como líder de 
mercado de vinhos finos, suco de uva e coolers, e 
com faturamento histórico de R$ 701 milhões. Em 
2020, vendas de vinho fino representaram 40% do 
total comercializado pelas vinícolas brasileiras

mil caixas de Keep Cooler. Con-
firmando a liderança na categoria 
de suco de uva integral, a coope-
rativa registrou a marca de 5,3 
milhões de caixas da bebida, um 
aumento de 17% na comparação 
com o ano anterior.                  

As vendas para o mercado 
externo também mereceram des-
taque em 2020. Foram exporta-
dos 868,2 mil litros dos produtos 
da Aurora, somando vinhos, es-
pumantes, sucos de uva e coolers, 
o que significa uma alta de 47,6% 
em relação ao ano anterior. As 
bebidas foram vendidas para 18 
países. A China foi o principal 
destino, seguida por Holanda, 
Paraguai, Haiti, Estados Unidos 
e Japão. 

Mas não são apenas os nú-
meros que traduzem a trajetória 
de sucesso da Vinícola Aurora. 
Para o diretor superintendente, 
Hermínio Ficagna, é a dedicação 
das 1,1 mil famílias cooperadas, 
dos mais de 500 funcionários e 
também da direção da empresa a 
receita para a superação dos de-
safios impostos em 2020. 

“A Aurora chega aos 90 
anos podendo se orgulhar desta 
caminhada. O ano de 2020 pro-
vou que existem valores que vão 
além do resultado comercial, de 
negócios, mas que é fundamen-
tal termos empatia, valorizarmos 
as pessoas que fazem a história 
da nossa empresa. Muitas delas 
escreveram páginas importantes 
e chegamos ao capítulo dos 90 
anos revigorados, reforçando 
esse espírito cooperativista, mas 
também focados nos avanços tec-

nológicos, na busca cada vez mais 
constante pelo aprimoramento 
dos nossos produtos e pelo es-
treitamento da relação da empre-
sa com o consumidor”, sintetiza.   

O presidente do Conselho de 
Administração da Vinícola Auro-
ra (biênio 2020-2022) e viticultor 
associado à cooperativa, Renê 
Tonello, corrobora com o dire-
tor superintende e complementa: 
“A Aurora é feita de pessoas para 
pessoas. Somos uma verdadeira 
família, querendo sempre ajudar 
uns aos outros. Há associados 
que estão na quarta, quinta gera-
ção. Famílias que viram a Aurora 
nascer em 1931. Ver a empresa 
chegar aos 90 anos é motivo de 
orgulho para todos nós.”      

A excelência manifestada 
pelos dirigentes resultou na con-
quista de 731 medalhas em con-
cursos nacionais e internacionais 
chancelados pela Organização 
Internacional da Vinha e do Vi-
nho (OIV), que faz com que a 
Aurora seja a vinícola mais pre-

miada do Brasil.   
Para ilustrar a busca cons-

tante por novidades, a empresa 
lança, em média, cinco produ-
tos por ano. A Aurora também 
investe na elaboração de vinhos 
de diferentes regiões produtoras 
e prepara outras novidades que 
chegarão à mesa dos consumido-
res ainda neste semestre.          

“São produtos que expres-
sam diferentes terroirs, que valo-
rizam as variedades mais emble-
máticas de cada região e que são 
voltados para os diferentes públi-
cos e mercados. Teremos novos 
rótulos para os consumidores do 
suco de uva, novos produtos pre-

mium e também nos produtos de 
maior volume”, informa Ficagna. 
Entre as novidades que serão 
apresentadas está um vinho co-
memorativo, que chegará ao mer-
cado ainda no primeiro trimestre.        

Em 2020, a Vinícola Aurora 
envasou mais de 80 milhões de 
litros entre todos os produtos, 
divididos em 220 itens que com-
põem o portfólio das 13 marcas. 
Atualmente, os vinhos, espuman-
tes, sucos de uva, destilados e 
cooler estão em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. 
São Paulo, Rio Grande do Sul e 
Rio de Janeiro lideram o ranking 
de vendas da empresa.

Safra 2021 deverá repetir excelência
negócio: mais de 60 variedades de uvas Vitis Vinife-
ra, Americanas e Híbridas são cultivadas pelos 1,1 
mil associados em 2,8 mil hectares nas cidades de 
Bento Gonçalves, Cotiporã, Farroupilha, Garibaldi, 
Guaporé, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira, Santa 
Tereza, São Valentim do Sul, Veranópolis e Vila Flo-
res. Todas as propriedades ficam num raio de até 50 
quilômetros da unidade industrial da vinícola, o que 
garante melhor frescor da fruta e evita a fermentação 
indesejada. Durante a vindima, as três unidades da 
empresa chegam a receber 2,5 a 3 milhões de quilos 
da fruta por dia.

Foto: Wagner Meneguzzi

Thiago Fronza Frare, Renê 
Tonello e Celito César Bortoli

Foto: Wagner Meneguzzi

1,1 mil famílias de viticultores integram 
quadro de cooperativados da Aurora
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Historicamente, a Vinícola Aurora reúne seus associados, co-
laboradores, autoridades e fornecedores em uma grande evento, 
mas, neste ano, frente à crise sanitária enfrentada, a empresa pre-
sidida pelo viticultor Renê Tonello e dirigida pelo superintenden-
te Hermínio Ficagna voltou os olhares para um dos pilares mais 
importantes de sua trajetória: a fé. No domingo, uma missa para 
um público limitado foi celebrada na paróquia de Santo Antônio, 
em Bento Gonçalves, onde a história da Aurora começou. 

“Exatamente 90 anos atrás, 16 associados se reuniram e fun-
daram a Vinícola Aurora e, hoje, no mesmo local desse encontro, 
festejamos, de uma maneira muito segura, nove décadas de um 
sonho que se tornou realidade”, celebrou o presidente do Conse-
lho de Administração, Renê Tonello.

Colaboraram nas honras da recepção, ao lado de Tonello 
e Ficagna, o vice-presidente e o secretário do Conselho de Ad-
ministração, Celito Cesar Bortoli e Tiago Fronza Frare. Partici-
param ainda da celebração representantes locais dos Conselhos 
de Administração e Fiscal da Aurora, além de autoridades, como 
o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, o presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores, Rafael Pasqualotto, o Tenente 
Coronel da Brigada Militar, Paulo César de Carvalho, o Major 
do Corpo de Bombeiros, Marcio Müller Batista, e o Primeiro 
Tenente Mateus Longatti Souza, representando o Tenente Coro-
nel do 6º Batalhão de Comunicações, Alexandre Salles de Souza.

Agricultura
Familiar
      
l 1,1 mil famílias associadas;           
l 2,8 mil hectares de área cultivada em 11 municí-
pios da Serra Gaúcha: Bento Gonçalves, Veranó-
polis, São Valentim do Sul, Guaporé, Cotiporã, 
Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Pinto Bandei-
ra, Vila Flores, Farroupilha e Garibaldi;    
l Mais de 60 variedades de uvas cultivadas. 
Entre as principais: Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay e Pinot Noir (Vitis Viníferas) e 
Isabel, Concord, Seibel e Bordô (Americanas e 
Híbridas);  
l Previsão para a safra 2021: mais de 70 milhões 
de quilos de uva, representando de 10% a 15% da 
estimativa estadual.
         

Estrutura
l Três parques industriais em Bento Gonçalves 
(Matriz, Unidade 2 e Vinhedos) e uma unidade 
de produção em Pinto Bandeira;   
l 135 mil metros quadrados de área construída 
no município de Bento Gonçalves;     
l Capacidade de recebimento de uva nas unida-
des industriais: 2,5  a 3 milhões de quilos por dia;               
l Tanques de aço inox com capacidade de estoca-
gem de 74 milhões de litros;  
l 375 barricas de carvalho francês e americanos;  
l 500 funcionários;   
l Presidência do Conselho de Administração da 
Vinícola Aurora (2020-2022): Renê Tonello (pre-
sidente), Celito César Bortoli (vice-presidente) e 
Tiago Fronza Frare (secretário);
l Diretor superintendente da Vinícola Aurora: 
Hermínio Ficagna;            
l Responsável pela vinificação: Flavio Zilio (enó-
logo-chefe).

Comercialização
l R$ 701 milhões em faturamento em 2020, que 
representa um crescimento de 26% em relação 

Foto: André Majola

Unidade do Vale dos Vinhedos foi inaugurada em 2019 e marca expansão e modernização

VINÍCOLA AURORA
EM NÚMEROS

ao ano de 2019 e, pelo segundo ano consecutivo, 
melhor desempenho da história da empresa;    
l Mais de 80 milhões de litros envasados em 
2020;       
l Produtos vendidos para todos os 26 estados 
brasileiros e o Distrito Federal, sendo São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro os principais 
compradores;     
l 868,2 mil litros exportados para 18 países, 
sendo China, Holanda, Paraguai, Haiti, Estados 
Unidos e Japão os principais compradores;  
l Escritórios administrativos no Rio Grande do 
Sul, São Paulo e Rio de Janeiro e representantes 
comerciais em todos os estados brasileiros e no 
Distrito Federal;          
l Representes comerciais na China, nos Estados 
Unidos e em Portugal, além de importadores em 
outros países;            
l 220 produtos, divididos em 13 linhas: Auro-
ra, Pequenas Partilhas, Casa de Bento, Conde 
de Foucauld, Reservado Marcus James, Keep 
Cooler, Sangue de Boi, Country Wine, Maison 
de Ville, Saint Germain, Prestige, Brazilian Soul 
(marca destinada ao mercado externo) e Clos des 
Nobles;        
l Líder de mercado nacional nas categorias 
vinhos finos, suco de uva integral e coolers.
           

Enoturismo
l Pioneira no enoturismo na Serra Gaúcha 
(1967);          
l 109,3 mil visitantes em 2020:  redução de 46% 
em relação a 2019, quando 202,4 mil turistas 
visitaram a Vinícola Aurora. A retração ocorreu 
em função das restrições às visitas por causa da 
pandemia da Covid-19, além do período em que 
o receptivo turístico permaneceu fechado.           
 

Premiações
l Vinícola mais premiada do país, com 731 con-
decorações conquistas em concursos brasileiros e 
internacionais, sendo 29 em 2020, em certames 
como Decanter Word Wine, Muscats du Monde, 
Catad’Or, Effervercents Du Monde, Brazil Wine 
Challenge, entre outros.

Fé une representantes 
da Vinícola em celebração

Fotos: Wagner Meneguzzi

Integrantes do Conselho de Administração da Aurora 
celebraram os 90 anos da Cooperativa no domingo (14)

Cerimônia religiosa foi prestigiada por autoridades e 
público reduzido em função da pandemia
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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

Aumentar o volume dos lábios, afinar um pouco 
mais o nariz ou eliminar de vez as ruguinhas ao redor 
dos olhos... Seja lá quais forem os seus desejos, às vezes 
é possível realizar todos eles com um mesmo procedi-
mento: a harmonização facial. 

A técnica consiste na realização de diversos pro-
cedimentos de forma combinada, para promover uma 
harmonia entre volume, ângulo e formato das diferentes 
regiões da face. 

As áreas de aplicação mais comuns são aquelas que 
podem equilibrar os contornos, como a mandíbula – 
para aumentar o seu ângulo e proeminência –, e as ma-
çãs do rosto – para aumentar sua projeção e obter mais 
definição. 

HARMONIZAÇÃO

Por conta das características e traços individuais, 
o procedimento tem objetivos específicos para cada 
paciente. Por isso, é necessária uma avaliação médica 
para determinar quais as melhores técnicas para você e 
o orçamento mais adequado para a sua harmonização 
facial.

Após as sessões, o paciente pode seguir com suas 
atividades cotidianas normalmente, sendo necessário 
apenas tomar alguns cuidados básicos, como evitar a 
exposição ao sol. 

Os resultados das harmonizações faciais realizadas 
com ácido hialurônico podem durar até 20 meses. Após 
este período, o paciente deve retornar para sessões de 
manutenção. Entre em contato e agende uma avaliação!

FACIAL
Equilíbrio entre beleza 

e naturalidade

Foto: Freepick



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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Foto: Divulgação

JEFERSON ALVES
Personal trainer

não tem acesso a este tipo de co-
nhecimento?

Lidar com a saúde física 
nunca foi uma tarefa fácil, afinal, 
nós seres humanos fomos feitos 
apenas para SOBREVIVER e 
REPRODUZIR, qualquer coi-
sa além disso acaba se tornando 
uma tarefa árdua, inclusiva comer 
de forma saudável e praticar exer-
cício físico.

Quem acompanha as notícias 
sabe que a Covid vem afetando, 
principalmente, as pessoas com 
sobrepeso e com doenças crô-
nicas. Por isso, é de extrema im-
portância saber que mais de 60% 
da população brasileira está com 
sobrepeso.

O nosso corpo foi feito GE-
NETICAMENTE para ser mo-
vimentado. Nosso organismo foi 
feito para absorver determinados 
tipos de alimentos da natureza. 
Quando costumamos sair deste 
roteiro, o que costuma aconte-
cer? Em um primeiro momen-
to, NADA. Depois de um certo 

CORONAVÍRUS, ANSIEDADE E SOBREPRESO

Como uma rotina de exercício físico pode 
impactar positivamente na sua vida?

tempo, o corpo tende a pagar 
um preço extremamente CARO, 
gerando doenças, como infarto, 
hipertensão, diabetes, AVC, entre 
outras.

Atualmente, de 10 pacientes 
atendidos nos hospitais, apenas 
dois são motivados por acidentes 
de trânsito ou trabalho. Os outros 
oito atendimentos, geralmente, 
estão ligados com doenças gera-
das por negligência com a própria 
saúde.

Como podemos ver, praticar 
exercício e se alimentar corre-
tamente, vai muito além de um 
físico bonito, atlético, é principal-
mente SAÚDE. E quando digo 
saúde, não digo apenas física, mas 
nossa saúde MENTAL também 
tem sua importância quando co-
locamos nosso corpo em movi-
mento.

Compulsão alimentar, stress, 
ansiedade, depressão, todas essas 
palavras são amigas íntimas, uma 
carrega a outra. E se tem um ór-
gão extremamente beneficiado 

com o exercício físico, é o CÉRE-
BRO. Nosso cérebro carrega nos-
sa saúde emocional e cognitiva, 
ele precisa de MOVIMENTO. 
Isso tudo impacta na nossa saúde 
física.

O que me assusta é ouvir dia-
riamente pessoas falando que aca-
demia é caro, consultoria online 
é caro, PERSONAL é caro. Mas, 
com o passar dos anos, NECES-
SITAM gastar seu dinheiro em 
remédio para dormir, remédio 
para acordar, remédio para ansie-
dade e, no fim, depressão. Saúde 
é investimento. De nada adianta 
alcançar sucesso profissional e fi-
nanceiro e não conseguir usufruir 
de tudo isso porque foi negligente 
com a saúde.

“Mas Jeff, detesto academia, 
o que fazer?” Você não precisa de 
uma academia para ser saudável. 
Realizar algumas tarefas diárias a 
pé já seria extremamente benéfi-
co para sua saúde. A prática de 30 
a 45 minutos diários de exercício 
já pode prevenir diversas doenças 
e trazer mais produtividade para 
seu dia a dia.

Na década de 80, as pessoas 
costumavam dar, em média, 10 
mil passos diariamente. Hoje, 
com a incorporação da tecnologia 
e suas praticidades, a média é de 
2.500 passos diários. Isso explica 
o aumento da taxa de sobrepeso. 
Utilizar as escadas do seu prédio, 
ao invés de usar o elevador, tam-
bém pode aumentar sua expecta-
tiva de vida, deixar seu dia mais 
produtivo.

Hábito se constrói com RE-
PETIÇÃO. E lembre-se desta 
frase, inclusive anote: VOCÊ 
SÓ NÃO  GOSTA DAQUILO 
QUE FAZ COM POUCA FRE-
QUÊNCIA.

Um novo hábito leva, em mé-
dia, 90 a 120 dias para ser instala-
do. Porém, 97% das pessoas de-
sistem antes dos três meses. Meu 
conselho é: SEJA ESCRAVO de 
bons hábitos e viva sua vida da 
melhor forma.

Uma pesquisa feita com atle-
tas profissionais nos EUA mos-
trou que, antes da pandemia, a 
média que se dizia “para baixo” 
era de 4%. Durante a pandemia 
subiu para 22%. A ansiedade e 
a depressão, em média 5%, foi 
para 28%. Se ATLETAS de 
alta performance, que possuem 
acompanhamento psicológico e 
teoricamente são mais “resistentes 
emocionalmente”, tiveram esse 
aumento significativo em depres-
são e ansiedade, o que resta para 
as pessoas que não são atletas e 
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Estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo Simpli-
cado do Censo 2021. Para Mon-
te Belo do Sul, há três vagas para 
função de recenseador. O nível 
de escolaridade exigido é ensino 
fundamental completo e a remu-
neração será por produtividade.

A taxa de inscrição para a 
função de recenseador é de R$ 
25,77. A taxa poderá ser paga pela 
internet ou em qualquer banco. 
Há possibilidade de isenção da 
taxa de inscrição para cadastrados 
no CadÚnico e doadores de me-
dula óssea.  

A partir de março, 
o município  de Mon-
te Belo do Sul imple-
mentará novo serviço 
de atendimento de 
urgência e emergência 
em saúde, o “Chamar 
192”. O programa, em 
parceria com o SAMU 
- Serviço de Atendi-
mento Móvel de Ur-
gência, tem o objetivo 
de proporcionar atendi-
mento mais qualificado 
e garantir assistência, 
mesmo em ocorrências 
simultâneas.

Como funcio-
na atualmente: a 
chamada telefônica é 
realizada diretamente 
a um motorista plan-
tonista do Município, 
que presta o serviço de 
transporte do paciente a 
uma unidade de atendi-
mento em saúde de Bento Gon-
çalves. Em casos mais graves, é 
acionado o Corpo de Bombeiros 
para o atendimento.

 Como será realizado o 
programa: a ligação será feita 
ao SAMU, através do número 
192 – se não houver atendimen-
to, deverá ser utilizado o telefo-
ne (51) 3320.0192. A ligação é 
atendida por profissionais que ve-
rificam a complexidade da ocor-
rência e prestam orientações em 

Município de Monte Belo do Sul 
implementa o “Chamar 192”

casos específicos. O Município é 
acionado pelo SAMU e realiza o 
transporte do paciente, acompa-
nhado por profissional de saúde. 
As informações do paciente são 
repassadas diretamente a uma 
base de dados do SAMU, que 
acompanha todo o processo de 
atendimento em tempo real, até o 
encerramento do chamado. Hoje, 
o Município conta com uma am-

bulância mas, em casos simultâne-
os, será garantida a cobertura do 
atendimento.

O serviço ocorrerá fora do 
horário de atendimento da Uni-
dade Básica de Saúde. O aten-
dimento será prestado das 19h 
às 7h30min, de segunda a sexta-
feira. Nos finais de semana e fe-
riados, o atendimento será de 24 
horas.

Abertas as inscrições para o processo 
seletivo simplificado do Censo 2021

A prova objetiva será aplica-
da presencialmente no dia 25 de 
abril de 2021, seguindo os proto-
colos sanitários de prevenção da 
Covid-19.

As inscrições podem ser rea-
lizadas até 19 de março de 2021. 

Acesse o edital e faça sua ins-
crição em https://www.ibge.gov.
br/institucional/trabalhe-conos-
co/30086-2021-2-recenseador-
censo-demografico-2021.html.

Se tiver dúvidas, ligue para 
0800 721 8181 ou para a Agên-
cia do IBGE de Bento Gonçalves 
(54) 3452.1586.



ViNícolA cAlzA
Possui excelentes e premiados vinhos e espu-

mantes, no Vale dos Vinhedos, em Monte Belo do 
Sul. A história começa com a chegada dos imigrantes 
italianos, mas esta estrutura inicia em 1995, quando 
Antoninho Calza adquiriu o prédio da antiga Vinícola 
Capoani, uma estrutura de mais de 60 anos, que es-
tava inativa.

localização: A Vinícola Calza está localizada 
na Linha 80 da Leopoldina, interior de Monte Belo do 
Sul, integrando a DOC Vale dos Vinhedos. Atenção! 
Quem vem de Bento Gonçalves, no trevo para Santa 
Tereza, vire à esquerda e ande cerca de 700 m, logo 
entre à esquerda novamente e chegará na vinícola. 

informações e agendamento: 
54 3457.1173 |  www.vinicolacalza.com.br 
contato@vinicolacalza.com.br
facebook.com/Vinicola-Calza
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Conhecido por ter a maior produção de 
uvas per capita do Brasil, orgulho da 
cidade. O município possui uma imensidão 
de vinhedos e, no meio deles, vinícolas 
históricas e consagradas, e outras mais 
jovens, todas elaborando excelentes 
produtos. Vale uma visita.
Além de conhecer o local, deguste e 
adquira os itens que mais apreciar.

A história da vitivinicultura de Monte Belo do Sul é antiga. Ela inicia 
com a chegada dos imigrantes italianos, a partir de 1877, quando as 
primeiras 416 famílias se instalaram na cidade. Mas ela vem se reno-
vando e qualificando. A cooperação também é marca deste município. 
Assim, em 2003, foi criada a Associação dos Vitivinicultores de Monte 
Belo do Sul, a Aprobelo, que lutou pela Indicação de Procedência (IP) 
dos vinhos finos elaborados na cidade. A conquista foi efetivada com o 
envolvimento da Embrapa Uva e Vinho e ainda está se desenvolvendo. 
Conheça algumas vinícolas e opções gastronômicas da cidade.

FAMiGliA TAScA SUcoS
E MUSEU FAMiliAR
Aqui você não vai comprar vinhos, mas vai entender a 

vitivinicultura da região, afinal, desde 1931 eles possuem a 
autorização para elaborar e comercializar vinhos. A família 
montou um museu, com peças lindas e bem conservadas. 
Reserve um tempo para contemplar a paisagem e, se inte-
ressar, fazer lindas fotos. A família também serve refeições 
por agendamento e, em breve, disponibilizará reservas em 
sua casa do vinicultor, pela plataforma AIRBNB. Fique atento!

localização: Linha Santo Isidoro. Passando o núcleo 
comunitário, ande mais cerca de 3 km. O caminho está sina-
lizado com placas. 

informações e reservas: 54 3453 2210
contato@famigliatasca.com.br
www.famigliatasca.com.br | facebook.com/famigliatasca

ViNícolA 
FAMiGliA BARBiERi
A família veio para o Brasil após a Segunda Guer-

ra, em 1948. Nesta época, eles já elaboravam vinho 
para consumo próprio, mas resolveram estruturar uma 
vinícola, de pequeno porte, e fazer alguns vinhos dife-
renciados. Destaque: o Prosecco (ou Glera), um branco 
jovem e refrescante, perfeito para degustar contemplan-
do a paisagem desde o ponto mais alto da propriedade.

localização: Estrada para Linha Armênio. Pas-
sando a Prefeitura, próxima entrada à direita, ande por 
cerca de 500 m. Uma casa com amplo jardim, de cor 
rosada, com uns pinheiros na frente.
informações e reservas: 
fabianobarbieri@hotmail.com
facebook.com/famigliabarbieri
www.famigliabarbieri.com.br

ViNHoS cASA FANTiN
Vinícola familiar que elabora cuidadosamente vinhos finos e espuman-

tes, a partir de vinhedos próprios e em condução espaldeira. O local possui 
ainda uma bela casa de pedra construída em 1878, onde a família procura 
manter os costumes italianos através de deliciosos cardápios harmonizados, 
preparados com muito amor e carinho. A família trabalha unida. O casal Aris-
tides e Simone, juntamente com as filhas, segue sonhando e empreendendo. 
A vinícola foi fundada em 2008. A visita na Casa Fantin é uma rara oportuni-
dade de se entender a verdadeira alma e coração do imigrante italiano.

localização: Linha Argemiro, s/nº. Seguir em frente, após a Vinícola 
Faccin, por cerca de 3 km. Ao chegar, se deparará com uma bela placa, em 
um muro de pedra. Entre à esquerda. 

informações e reservas: 54 3457 1389
facebook.com/casafantin | vinhoscasafantin@gmail.com

Fotos: Divulgação

ViNícolA DE MARi
Empresa familiar, a estrutura é antiga e está sendo adaptada para receber turistas. Mas já 

vale a visita! Ver as antigas pipas de vinhos formando corredores, por onde se percorre e é feita 
a degustação dos espumantes e vinhos finos de qualidade, com a condução da família, é uma 
experiência única. Aproveite o espumante brut!

localização: Rua João Salvador, 382. Tomar a estrada para Linha Armênio (passando a 
Prefeitura, próxima entrada à direita) e, após, atentar para uma borracharia junto à estrada, a KF 
Pneus, pegar próxima estrada imediatamente à direita. Seguir por aproximadamente 6 km.  O 
prédio histórico ainda tem a denominação de Vinhos Beija-Flor em sua fachada. 

informações e reservas: 54 99959 4450
marcelademari89@gmail.com | facebook.com/vinicolademari
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ViNHoS FAcciN
Em vinhedos próprios, com viticultura sustentável, a Família Faccin 

produz vinhos, espumantes e sucos através de vinificação natural, com a 
mínima intervenção possível, sem adição de químicos ou conservantes. Vi-
nícola familiar já na quarta geração e com produção limitada. Vale a pena 
degustar o Riesling Itálico, vinho laranja de ótima acidez, cítrico e mineral, 
perfeito para o clima do nosso país.

localização: Comunidade Linha Armênio Baixa. Seguir após a Viníco-
la De Mari (Beija-Flor) por aproximadamente 2 km. Atentar para uma casa 
verde ao lado esquerdo, de dois andares e virar à direita, na estreita estrada. 

informações e reservas: 54 99614 6331 
faccinvinhos@yahoo.com.br |  facebook.com/faccinvinhos

Programe-se para uma visita! Beba com 
moderação, mas aproveite bem a vida! 

FRANcESco
TRATToRiA

 
Localizado na praça central, em frente à Igreja Matriz da 

cidade, em um casarão de 1938, o Francesco Trattoria te trans-
porta à Itália. Seja pela gastronomia ou pelo ambiente que, 
mesmo moderno e cheio de personalidade, traz inúmeras re-
ferências à tradição e cultura italiana, como a cozinha aberta, 
comum nas trattorias do país. Toda essa experiência gastronô-
mica acontece nos almoços de quarta a domingo. O valor é de 
R$ 89,90 por pessoa. Para crianças de 5 a 12 anos, R$ 45.

Além da sequência de almoço, o espaço atende com a op-
ção a la carte no almoço e jantar e como café, das 11h30 às 
22h, com cardápio de bruschettas e piadines (típico pão italia-
no), drinks e carta de vinhos que privilegia bebidas produzidas 
por vinícolas de Monte Belo do Sul.

Telefone: 54 99624 1488
Horário: quarta a domingo, das 11h30 às 22h

cASA 
olGA
A trattoria fica na an-

tiga casa da vó Olga e é 
comandada com muito 
carinho pela neta, Morga-
na. As memórias da casa fazem parte da experiência gas-
tronômica de uma “cozinha afetiva”, que oferece a entrada, 
prato principal e sobremesa, utilizando frutas e verduras da 
estação, colhidas diretamente da horta. No inverno o char-
me vem acompanhado de uma refeição servida no fogão à 
lenha. Não deixe de experimentar a melhor receita: o tortéi 
na manteiga e sálvia, acompanhado por um bom vinho da 
região. Para fechar com chave de ouro, prove ao limoncello 
feito pela família.

NoNNA METilDE
O mais tradicional restaurante de Monte Belo do 

Sul serve a deliciosa culinária da imigração italiana e 
preserva aquela identidade acolhedora do “porão do 
nonno” ou da “casa da nonna”. Sopa, pães, queijos e 
salames, saladas, pien, massas, carnes, sobremesas, 
tudo preparado com muito carinho. O cardápio muda. 
Aos finais de semana é servido o “típico colonial” e du-
rante a semana atende com um buffet livre ou por quilo.

Fotos: Divulgação

ViNícolA FAÉ
Uma vinícola familiar, onde é possível ter 

contato com os proprietários, que apresentam os 
diferenciados produtos que só podem ser encon-
trados ali. O enoturista é recebido e conduzido 
para o interior da vinícola, onde conhece parte do 
processo de elaboração dos vinhos e espuman-
tes, a história da família e da comunidade. Depois 
poderá visitar os parreirais.

Os visitantes também são convidados, se 
desejarem, a visitar a Igreja da Comunidade N. 
Sra. do Caravaggio, localizada em frente à viní-
cola, bem como participar das atividades comu-
nitárias aos finais de semana (sábado e domingo 
à tarde), como jogos de bocha, quatrilho e outros.

localização: Linha Alcântara, em frente a 
Capela Caravaggio. 

informações e reservas: 54 2105 6015 
vinhosfae@futurusnet.com.br
facebook.com/vinhosfae

PAiSAGEM
Cada momento, uma experiência única. 

Visite Monte Belo e desfrute momen-
tos de paz, tranquilidade e conexão com a 
natureza.

MiRANTE 
DAl cASTEl

Um pedacinho do interior da Serra 
Gaúcha, localizado na Linha Alcântara 

Alta, Comunidade N. Sra. de Caravaggio.

MiRANTE
Um mirante foi construído na saída da cidade. Em dias de céu claro, é 

possível avistar o Vale dos Vinhedos e Bento Gonçalves ao longe. No ama-
nhecer é possível fazer lindas fotos do nascer do sol.
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Foto: Gabriel Lain

2ª REUNIÃO
PARLAMENTO

REGIONAL

11.03.2021
QUINTA-FEIRA | 14hs

*Pedimos a gentileza da participação 
de apenas um representante de cada 
cidade (seguimos as orientações e 
medidas de prevenção e 
controle do Coronavírus).

Local: Câmara de Vereadores
MONTE BELO DO SUL

Plenário Vitório Casonatto

O vereador Onecimo Pauleti, 
de Monte Belo do Sul, foi eleito 
presidente do Parlamento Regio-
nal em 2021, na quinta-feira dia 
11 de fevereiro. Também foram 
eleitos Gilmar Peruzzo, de Nova 
Prata, como vice, e o vereador Ve-
locino Uez, presidente da Câmara 
caxiense, como secretário do Par-
lamento Regional.

Segundo Onecimo Pauleti, a 
união dos municípios ajuda a re-
gião a ter mais oportunidades de 
crescimento e força. “Se não tra-

MUNICÍPIOS INTEGRANTES
André da Rocha, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista 
do Sul, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Farroupilha, 
Flores da Cunha, Garibaldi, Guabiju, Guaporé, Ipê, Monte 
Belo do Sul, Nova Bassano, Nova Araçá, Nova Pádua, Nova 
Prata, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza, São 
Marcos, Veranópolis e Salvador do Sul

Onécimo Pauleti, de Monte Belo do Sul, é
o novo presidente do Parlamento Regional
Vereador Gilmar Peruzzo, de Nova Prata, será o vice. Velocino Uez, presidente da Câmara de Caxias do Sul será o secretário

balharmos em conjunto, não con-
seguiremos nada. O Parlamento é 
uma grande ferramenta para en-
caminhar as demandas da Serra e 
termos voz”, disse.

O mandato de presidente do 
Parlamento Regional tem duração 
de um ano e as reuniões são men-
sais, em municípios alternados. O 
próximo encontro está marcado 
para o dia 11 de março, em Mon-
te Belo do Sul.

O encontro entre presidentes 
de Câmaras Municipais ocorre 

desde 2017 e tem como objeti-
vo debater, de forma conjunta, a 
região serrana. Treze dos 24 mu-
nicípios estiveram representados 
durante a reunião: Antônio Prado, 
Bento Gonçalves, Caxias do Sul, 
Farroupilha, Flores da Cunha, 
Garibaldi, Guabiju, Monte Belo 
do Sul, Nova Bassano, Nova Pra-
ta, Pinto Bandeira, Santa Tereza, 

São Marcos e Veranópolis.
Nos últimos quatro anos, o 

grupo de parlamentares debateu 
a região metropolitana da Serra; a 
nova regulamentação do ISS, atra-
vés de audiências; políticas públi-
cas para agricultura; melhor infra-
estrutura rodoviária e, em 2018, 
proporcionou o debate dos candi-
datos ao Governo do Estado.

Foto: Marlove Perin

Onecimo Pauleti

Onecimo Pauleti durante reunião do Parlamento Regional, 
realizada na Câmara de Caxias do Sul
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A psicóloga Jamile Comin 
inaugurou, no dia 1º de fevereiro, 
o seu novo consultório em Pinto 
Bandeira. Amigos, familiares e 
pacientes foram recebidos com 
um delicioso coquetel.

Localizado na Rua Duque de 
Caxias, 787, no centro de Pinto 
Bandeira, o espaço amplo e mo-
derno permite um atendimento 
psicológico individual, nas faixas 
infantil, adolescente, adultos e 
idosos, com avaliação psicológica, 
orientação aos pais e todas as de-
mandas do âmbito profissional de 
Psicologia. O projeto foi assinado 
pela arquiteta Michele Evangelis-
ta, que organizou o espaço para 
que os pacientes tenham privaci-

Fotos: Divulgação

Psicóloga
Jamile comin
inaugura consultório 
em Pinto Bandeira

dade, num ambiente confortável e 
acolhedor, mantendo ética e sigilo 
no tratamento.

Os atendimentos ocorrem 
de de segunda a quinta-feira, das 
8h30 às 11h45 e das 13h30 às 
19h. Nas sextas-feiras, das 8h30 às 
11h45. Para agendamento de con-
sultas ou informações, contate via 
WhatsApp: (54) 99920.2638 ou 
jamilecomin@hotmail.com.

Jamile Comin é psicóloga, 
formada pela Universidade de 
Caxias do Sul, com ênfase em 
Psicologia Clínica e Psicologia 
Organizacional, com prática clíni-
ca na Pastoral de Apoio ao Toxi-
cômano Nova Aurora – PATNA, 
serviço voltado à dependência 

química com atendimento psico-
lógico, participação dos grupos 
de entreajuda para familiares e 
dependentes químicos e prática 
Organizacional na Universidade 
de Caxias do Sul, no setor UCS 
Carreiras. O serviço, voltado aos 
acadêmicos com possibilidades 
de estágio, intermedia a relação 
entre estudantes e empresas, au-
xiliando na trajetória acadêmica, 

possibilitando inserção no mer-
cado de trabalho e reforçando a 
empregabilidade.

A trajetória da psicóloga Jami-
le Comin revela dedicação e inte-
resse com o ser humano. Sempre 
atenta a estudos e atualizações, a 
profissional busca incentivar nos 
indivíduos constante autoconhe-
cimento e melhora na qualidade 
de vida.

A psicóloga Jamile 
Comin - CRP 07/33359 
- presta atendimento 
psicológico individual 
nas faixas infantil, 
adolescente, adultos 
e idosos em seu 
consultório na rua Duque 
de Caxias, 787, centro 
de Pinto Bandeira

ATENDiMENTo
PSicolÓGico iNDiViDUAl

INFANTIL, ADOLESCENTE,

ADULTO E IDOSO

CRP 07/33359

54 99920 2638
jamilecomin@hotmail.com

Rua Duque de Caxias, 787
Centro | Pinto Bandeira 

Atendimento: de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h45 e 
das 13h30 às 19h. Sextas-feiras das 8h30 às 11h45
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Ingredientes Massa

l 170g de farinha de trigo
l 15g de açúcar refinado
l 20g de manteiga
l 1 ovo
l 1 pitada de sal
l 20ml de vinho branco 
   ou cachaça

Modo de fazer

Misture todos os ingredientes, 
amasse e deixe descansar por 
meia hora. Abra a massa bem 
fina, corte círculos de 10cm de 
diâmetro e enrole nos cilindros. 
Frite em óleo bem quente, es-
corra e reserve.

Senac Bento Gonçalves forma a primeira turma 
de Sommelier do ano de 2021, comemorando o encerramento

e o sucesso do curso

Receita cannoli
Ingredientes Recheio

l 80g de açúcar refinado
l 100g de queijo cremoso
   (creamcheese)
l 180g de ricota fresca

Foto: Divulgação Senac Bento Gonçalves

Foto: Divulgação Senac Bento Gonçalves

O curso de Sommelier tem o objetivo de auxiliar no atendimento a clientes em res-
taurantes, hotéis e bares, aconselhando a melhor bebida para acompanhar o cardápio, 
além de elaborar a carta de vinhos, aconselhar a aquisição, reposição e armazenamento 
das bebidas. O curso é destinado para todas as pessoas que desejam atuar nesta área, 
que possuem o ensino fundamental completo e com idade mínima de 18 anos. As aulas 

Modo de preparo

Amasse tudo com o garfo, recheie 
cada cannoli e finalize com uma 
cereja em cada extremidade do 
doce ou pistache picado. Polvilhe 
açúcar e sirva.

Senac oferece curso de Sommelier
serão ministradas por docentes com experiência na área. Após concluir este curso, estará 
disponível o certificado de Sommelier, com validade nacional. 

Seja o profissional que auxilia os clientes a escolher a melhor bebida para acompa-
nhar o cardápio e faça parte deste mundo de aromas e sabores. 

As inscrições já estão abertas pelo site https://www.senacrs.com.br/cursos.

Receita: Chef Senac Bento Gonçalves, Karla Fachinelli 
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O Senac Bento Gonçalves 
está com inscrições abertas, até 
o dia 15 de março, para o curso 
de Garçom ofertado por meio do 
Programa Senac de Gratuidade 
(PSG). Com 240 horas, a forma-
ção terá aulas a partir do dia 5 de 
abril e encontros nas terças, quar-
tas e quintas-feiras, das 18h30 às 
22h30. O curso tem como pré-re-
quisito idade mínima de 16 anos 
e Ensino Fundamental completo, 
sendo voltado para pessoas cuja 
renda familiar per capita mensal 
não ultrapasse dois salários míni-
mos federal.

De acordo com a diretora da 
escola, Rosângela Jardim, a oferta 
vai ao encontro da demanda da 
região, que tem a Gastronomia 
como um dos setores principais. 
“A demanda por profissionais 
qualificados é característica de 
vários estabelecimentos como ho-

A formação prepara o profissional para recepcionar e acolher 
o cliente, registrar pedidos e orientar escolhas, servir alimentos e 
bebidas, realizar o mise en place (preparação do ambiente) e desen-
volver técnicas e rotinas operacionais dos serviços de restaurantes, 
bares e similares. Para isso, são trabalhados temas como relações 
interpessoais; matemática básica; princípios do turismo, segurança 
na manipulação de alimentos; nutrição e gastronomia, entre outros 
temas.

Senac Bento Gonçalves inscreve
para curso gratuito de Garçom
Inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março

téis, bares e restaurantes. Além de 
promover a inclusão no mercado 
de trabalho, o curso de Garçom 
atende a essa necessidade”, colo-
ca a diretora.

As inscrições para o processo 
são por ordem de chegada no Se-
nac Bento Gonçalves (rua Salda-
nha Marinho, 820 - Centro), mas 
para ter acesso a uma vaga é ne-
cessário atender os pré-requisitos. 
A lista dos classificados também 
será divulgada no Senac Bento 
Gonçalves, a partir do dia 19 de 
março. Confira o edital completo 
em: https://bit.ly/3rVtLTZ  

O docente da área da Gastro-
nomia no Senac Bento Gonçalves 
Felipe Reginato Biondo destaca 
que o mercado tem se mostra-
do promissor na área, seja em 
restaurantes, hotéis ou vinícolas. 
“Com as mudanças da pandemia, 
novas formas de atendimento es-

tão sendo implementadas. Seguir 
protocolos, ter novos cuidados e 
hábitos precisam de atenção no 
momento e o curso aborda essas 
atualizações”, ressalta.

Nas Competições Senac de 
Educação Profissional, Chrystian 
Bagiston Paiva é aluno do cur-
so de Garçom do Senac Bento 
Gonçalves e atual representante 
do Rio Grande do Sul na área de 
Serviço de Restaurante. Segundo 
Chrystian, o diferencial da forma-
ção é o aprendizado de tudo que 
o profissional usará no dia a dia: 
“Saber fazer a pergunta certa para 
estrangeiros, indicar um ponto tu-
rístico, servir o cliente com exce-
lência, etc. Tudo isso é aprendido 
na prática durante o curso”.

Mais informações pelo site 
www.senacrs.com.br/bento, pelo 
telefone (54) 3452-4200 ou ainda 
WhatsApp (54) 99647-1436.

Sobre o curso de Garçom
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Foto: Reprodução

www.asprovinho.com.br

Seja um
associado

O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) aprovou na quinta-
feira, 25, a flexibilização de regras 
do direcionamento do crédito ru-
ral, permitindo que as instituições 
financeiras cumpram a exigibili-

Conselho Monetário Nacional aprova novas 
regras de flexibilização para o crédito rural
O Conselho permitiu que os bancos cumpram a exigibilidade de direcionamento de recursos à vista para beneficiários do Pronaf

dade de direcionamento de re-
cursos à vista para o crédito rural 
com operações de investimentos 
realizadas com beneficiários do 
Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf).
De acordo com o Banco 

Central, até 2% da subexigibilida-
de do Pronaf poderá ser cumpri-
da com operações de investimen-
tos realizadas com beneficiários 

do programa, contratadas até 30 
de junho de 2021. Além disso, 
o CMN ampliou de 12 para 24 
meses o prazo para reembolso de 
operações contratadas no âmbito 
da Linha de Crédito de Indus-
trialização para a Agroindústria 
Familiar.

O CMN também aprovou as 
diretrizes que devem ser observa-
das pelas instituições financeiras 
no monitoramento e fiscalização 
dos financiamentos rurais. As de-
terminações entram em vigor em 
1º de julho de 2021.

“Com a publicação dessa nor-
ma, instituições financeiras com 
carteiras de crédito rural diversas 
e com perfis de risco distintos 
podem definir quais sistemáticas 
de fiscalização aplicar. A decisão 
deve ser baseada nos resultados 
esperados estabelecidos na regu-

lamentação, o que pode aumentar 
a eficiência dos procedimentos de 
monitoramento e fiscalização, tan-
to do ponto de vista da qualidade 
do controle realizado pelas ins-
tituições financeiras quanto dos 
custos operacionais envolvidos. 
O documento prevê requisitos 
mínimos da estrutura de monito-
ramento e fiscalização das opera-
ções de crédito rural”, completou 
o BC.

As instituições financeiras 
devem adotar o novo modelo de 
monitoramento e fiscalização dos 
financiamentos rurais, inclusive 
aqueles referentes às estruturas de 
gerenciamento de riscos de com-
pliance das operações de crédito 
rural e os procedimentos especí-
ficos para monitorar os financia-
mentos a partir de 1º de julho de 
2021.

CMN aprovou diretrizes que devem ser observadas pelas 
instituições financeiras no monitoramento do crédito rural
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HoTEl cASAcURTA
Ícone arquitetônico e de charme em 
Garibaldi, sempre se renovando

Os novos espaços ao ar livre para lazer e experi-
ências de vinho e gastronomia estão entre as novida-
des criadas durante a pandemia no Hotel Casacurta. 
Sempre se renovando, o hotel de Garibaldi conta 
com 31 apartamentos. Trata-se de um ícone da Ser-
ra Gaúcha, que já hospedou personalidades como 
o ex-Presidente da República João Goulart, quando 
estava em lua de mel com Maria Thereza (em 1955). 
A história do empreendimento iniciou em 1875, com 
a chegada da família Casacurta, proveniente da Itá-
lia, que construiu o primeiro hotel para os imigrantes 
que chegavam na região. Mas foi só em 1953 que a 
família inaugurou a atual propriedade, inspirada nos 
castelos da França. 

Por trás das novas páginas da longa história do 
Casacurta está o jovem casal Cesar e Fernanda Ni-
colini. Há mais de cinco anos, os novos proprietários 
do hotel e do restaurante Hostaria Casacurta vem 
investindo em melhorias na estrutura e decoração, 
proporcionando cada vez mais conforto e charme, 
sem perder a sua autenticidade. Apaixonados por 
vinho, gastronomia e viagens, a dupla trabalha para 
oferecer uma experiência inesquecível de hospeda-

gem e enogastronomia na Capital Brasileira do Espu-
mante.

Do Salão dos Lustres às acomodações, os ambien-
tes mesclam com elegância, o design atual e o estilo vin-
tage. Destacam-se diferenciais como piscina e jacuzzi 
em ambiente com teto retrátil, apartamento com acessi-
bilidade, Wine Experience com Sommelier e os ambien-
tes externos de lazer. Além disso, o Hotel Casacurta é 
pet friendly e aceita cães de pequeno porte.

Certamente, uma experiência genuína e que, acima 
de tudo, busca respeitar e valorizar a identidade local.

A Hostaria nasceu da necessidade de oferecer 
aos hóspedes do Hotel Casacurta uma inesquecível 
experiência gastronômica. O restaurante é membro 
do movimento Slow Food, conceito que nasceu na 
Itália e promove melhorar a qualidade das refeições 
com alimentos que valorizem o produtor local e o 
meio ambiente. Com pratos originais da cozinha ita-
liana e francesa, se destaca pelas massas frescas 
produzidas artesanalmente há mais de 60 anos pela 
funcionária mais antiga do Hotel Casacurta, Dona 
Pina. A Chef Simone Carvalho também surpreende 
com suas receitas e experiências harmonizadas con-
duzidas pelo sommelier e proprietário da casa, César 
Nicolini. A carta de vinhos e cervejas apresenta rótu-

HoSTARiA cASAcURTA
los selecionados, principalmente da região de Garibaldi 
e Bento Gonçalves. 

Entre os pratos de destaque estão: as massas reche-
adas, principalmente o ravioli com vitela, o frango Gari-
baldi, o magret de pato, o polpettone e o filé ao molho de 
mostarda Dijon. O delicioso e caseiro couvert com berin-
jela, focaccia, patê de fígado e polenta frita é um diferen-
cial da Hostaria, assim como seu famoso crème brulée 
de sobremesa. Além dos pratos à la carte do cardápio, 
a Hostaria Casacurta também oferece experiências har-
monizadas, que necessitam agendamento prévio.

Reservas pelo telefone (54) 3462-2166 ou no site, 
www.hotelcasacurta.com.br/restaurante ou por e-mail 
reservas@hotelcasacurta.com.br.

Fotos: Divulgação
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Na regional de Caxias do Sul da Ema-
ter, a colheita da uva Isabel foi o destaque 
na semana. Também estão em colheita to-
das as variedades de mesa, destacando-se 
as cultivadas sob cobertura plástica: Itália, 
Rubi, Benitaka, BRS Clara, BRS Linda e 
BRS Morena. E está encerrada a colheita 
das variedades de ciclo precoce, restando 
ainda a Bordô nos Campos de Cima da 
Serra. Na regional de Passo Fundo, varie-
dades tardias estão em fase final de matu-
ração e colheita. Na de Soledade, no Cen-
tro-Serra e no Alto da Serra do Botucaraí, 
segue a colheita das variedades viníferas e 
iniciou a colheita das variedades de mesa 
Rainha Itália, Benitaka e Rubiem. Em En-
cruzilhada do Sul, está finalizando a co-
lheita das variedades Chardonnay e Pinot; 
as demais ainda estão em maturação. Em 
Quaraí, os produtores iniciaram antecipa-
damente a colheita das uvas tintas (Merlot, 
Syrah e Tannat), devido à aceleração do 
ciclo proporcionado por dias quentes e se-
cos. Na regional de Santa Maria, prossegue 
a colheita da uva, com destaque para Jagua-
ri e os municípios da Quarta Colônia, com 
as uvas tipo comum (Casca Dura, Bordô, 
Francesa, Isabel, Niágara branca e Niágara 
rosada). A produção é melhor do que a das 
últimas safras. E em Santa Rosa, a colhei-

Setor espera colher bons frutos nesta safra de uva
A colheita da uva está intensa em todo o Rio Grande do Sul. E o trabalho nas cantinas também. A safra decorre em condições muito 
favoráveis à qualidade das uvas, produzindo frutos doces, com bagas grandes e boa sanidade
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Colheita da uva em Nova Pádua
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Fiscais estaduais agropecuários da Seapdr durante inspeção
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O Laren realiza, desde 2001, análises físico-químicas em vinhos e derivados

ta foi concluída com cachos grandes, mas 
com bagas menores.

“A Seapdr atua na inspeção e fiscaliza-
ção da uva, vinho e derivados no Estado. 
Nesse período de safra, os fiscais estaduais 
agropecuários realizam as coletas de uvas 
representativas de todas as regiões produto-
ras do Estado que, após, são microvinifica-
das (elaboração de vinhos genuínos em pe-
quena escala) no Laboratório de Referência 
Enológica (Laren), os quais servem de com-
paração aos vinhos comerciais oferecidos à 
sociedade”, destaca Fabíola Lopes, chefe 
da Divisão de Inspeção de Produtos de 
Origem Vegetal da Secretaria da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

De acordo com estimativa do IBGE, 
publicada em dezembro de 2020, a área 
com plantio de uva será de 46.797 hecta-
res, com um rendimento de 18.896 kg/ha e 
uma produção de 875.065 toneladas.

“A safra de 2020 foi a safra das safras 
em termos de qualidade. E esta safra de 
2021 vai ser a safra das safras em quantida-
de. Devemos colher cerca de 800 milhões 
de quilos de uva”, afirma Deunir Argenta, 
presidente da União Brasileira de Vitivini-
cultura (Uvibra).

O ano de 2020, marcado pela pan-
demia, foi um ano diferente para o setor. 

As vendas de vinhos finos aumentaram 
56,56%, passando de 15 milhões de li-
tros/ano, em 2019, para 24,2 milhões em 
2020,  de acordo com dados publicados 
pela Uvibra. Argenta considera que o fato 
das pessoas estarem mais em casa, consu-
mirem em locais próximos ou pela inter-
net, ajudou nestes números. “As empresas 
agiram rápido, os preços eram mais convi-
dativos do que o dos vinhos importados e 
conseguimos atender de forma eficiente os 
pedidos de e-commerce. Só na minha em-
presa, o aumento no comércio virtual foi de 
300%”, destaca.

“Apesar da pandemia e das duas estia-
gens seguidas no Estado, o setor vitivinícola 
está trazendo um alento para a agricultura 
gaúcha. Com duas safras seguidas com re-
cordes em qualidade e em quantidade, há 
a esperança de um maior faturamento para 
o setor, trazendo desenvolvimento econô-
mico para o nosso Estado”, destaca o secre-
tário Covatti Filho. E a estimativa de consu-
mo de vinho também aumentou, de acordo 
com a Uvibra, passando de 2 para 2,8 li-
tros/habitante por ano. “Nós conquistamos 
novos consumidores, que descobriram o 
vinho nacional, perceberam sua qualidade 
e vieram para ficar”, afirma ele.

Já os espumantes e sucos de uva, regis-

traram queda em 2020, de 6,63% e 5,24% 
respectivamente.

Desafio do Fundovitis
O Fundovitis, que desde outubro do 

ano passado está sendo gerenciado pela 
Uvibra através de um termo de colaboração 
firmado com a Seapdr, trabalha com ações 
de manutenção e promoção do setor viní-
cola e conta com recurso de R$12 milhões/
ano, divididos em quatro parcelas. 

Helio Marchioro, presidente do Con-
sevitis, o conselho gestor que administra o 
Fundo, afirma que os desafios são grandes. 
“O nosso plano é investir cerca de 60% dos 
recursos na promoção do vinho, sucos e 
espumantes, e 40% em pesquisa, análises e 
no Laren’, afirma.

De acordo com Marchioro, “são três 
pilares que movem as nossas ações: pro-
moção, gestão e ordenamento setorial”. O 
Consevitis é formado por dois representan-
tes da indústria, dois das cooperativas e dois 
dos sindicatos dos trabalhadores. E para 
2021, os desafios para o setor são muitos, 
destaca ele: “a questão tributária, o custo de 
implantação da lei de proteção de dados, 
as alterações na lei do vinho que devem ser 
retomadas em maio, o tratado Mercosul x 
Comunidade Europeia, entre outros”.

As vendas de vinhos finos aumentaram mais de 50% em 2020
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