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Seguro Rural pode ser 
feito, neste ano, contra 
a queda de parreiral. 
Novidade foi lançada 
pela AgroBrasil, parceira 
da Pasqualotto Seguros. 
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SEGURO RURAL CONTRA A
QUEDA DE PARREIRAL

Desde 1953, hospedagem de
charme e história na Serra Gaúcha!
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Espumante Chardonnay Brut
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Cooperativa Vinícola Garibaldi 
abre temporada de medalhas
com distinção francesa

Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

TEMPO RURAL
ANTERIOR AOS
DOZE ANOS
PODE SER
UTILIZADO
PARA A
APOSENTADORIA

Está sendo possível reconhe-
cer trabalho rural prestado antes 
dos 12 anos de idade como tem-
po de contribuição.

Essa possibilidade foi inau-
gurada com o julgamento de uma 
ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público gaúcho, com a 
intenção de possibilitar, enquanto 
não obtida a total erradicação do 
trabalho infantil no país, que as 
crianças e adolescentes que exer-
ceram atividades abrangidas pela 
previdência tenham reconhecido 
o fato para fins de cômputo do 
tempo de serviço e contribuição, 
com os decorrentes direitos e be-
nefícios daí decorrentes.

Com o julgamento dessa ação 
civil pública, o próprio INSS ex-
pediu um ofício circular preven-
do a possibilidade administrativa 
de reconhecer tempo de trabalho 
rural prestado em qualquer idade 
e, mais recentemente, o Superior 
Tribunal de Justiça também pro-
feriu decisão no sentido de que 
não há que se estabelecer idade 
mínima para o reconhecimento 
do labor rural.

Mais do que auxiliar na con-
cessão de novas aposentadorias, 
isso também permite a revisão 
dos benefícios antigos.

Como essa revisão afeta 

o valor do benefício?

No Direito Previdenciário 
vigora a máxima de que “tempo 
de contribuição é dinheiro”. Isso 
porque em grande parte dos be-
nefícios previdenciários esta va-
riável (tempo de contribuição) 
interfere diretamente no cálculo 
do valor da renda inicial. Assim, 
se o segurado(a) se aposentou re-
conhecendo tempo rural apenas 
a partir de 12 anos de idade, há 
agora a possibilidade de aumentar 

o tempo total de contribuição re-
conhecendo período anterior.

Nesse contexto, o reconheci-
mento de um ou dois anos a mais 
de tempo de contribuição já pode 
representar uma melhora expres-
siva na renda, afastando até mes-
mo a incidência do fator previ-
denciário se o segurado(a) atingir 
a pontuação necessária para tanto.

Documentos

A legislação traz uma lista 
exemplificativa de documentos 
que podem ser utilizados para 
provar o tempo rural: bloco de 
notas do produtor rural, contra-
to de arrendamento ou parceria 
agrícola, declaração de aptidão ao 
Pronaf, comprovantes de entrega 
de safra, INCRA, ITR... mas na 
verdade qualquer documento que 
tenha fé pública, onde a pessoa 
esteja qualificada como agricultor, 
pode servir de prova.

E aqui eu faço uma ressalva 
para as mulheres do meio rural. 
Normalmente os documentos re-
lacionados a atividade rural estão 
em nome do marido, do pai, do 
irmão... e, como falamos, existem 
inúmeros documentos que ser-
vem para comprovar a atividade 
rural, documentos que são histó-
rico de vida das pessoas. Quando 
vai registrar o filho e perguntam 
tua profissão, ou quando vai fazer 
a matrícula dele na escola, quan-
do passa por atendimento médico 
no hospital e informa seus dados. 
Qual profissão está informando? 
Preste atenção na resposta, pois 
muitas vezes a mulher tem o cos-
tume de responder que é “do lar”, 
mesmo sendo agricultora. É im-
portante conscientizar para a im-
portância disso: reconhecer, valo-
rizar a profissão e, ainda, facilitar 
a prova da atividade rural e, por 
consequência, sua aposentadoria.

A Cooperativa Vinícola Ga-
ribaldi está comemorando a con-
quista da primeira medalha de 
2021. E ela chegou com a chan-
cela da França, um dos mais no-
tórios produtores mundiais de 
vinho. O Garibaldi Espumante 
Chardonnay Brut obteve medalha 
de prata no concurso Chardonnay 
du Monde, realizado entre os dias 
9 e 12 de março, em Saint Lager, 
na famosa região da Borgonha.

Diferentemente da maioria 
dos certames, esse se destaca por 
ser voltado exclusivamente à ava-
liação de vinhos elaborados em 
todo o mundo a partir da rainha 
das uvas brancas. Neste ano, a 28ª 
edição do concurso reuniu mais 
de 600 amostras de 36 países, 
sendo avaliadas por 200 jurados. 
Agrupar tamanha diversidade de 
métodos de produção mundo 
afora, bem como promover o 
conhecimento sobre essa cepa e 
reconhecer medidas de qualidade 
empreendidas pelos produtores 
de Chardonnay fazem parte dos 
objetivos do concurso.

Elaborado pelo método 
Charmat, o Garibaldi Espumante 
Chardonnay Brut apresenta colo-
ração amarelo palha com reflexos 
esverdeados, aspecto brilhante e 
ótima formação de perlage. No 
olfato, destacam-se os aromas 
com notas de abacaxi, maçã e um 
toque de pão tostado e, em boca, 
é estruturado e cremoso, com aci-
dez equilibrada e refrescante.

Espumante 
Chardonnay Brut 
conquista a primeira 
medalha de 2021 
para a Vinícola 
Garibaldi
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Cooperativas vinícolas gaúchas preveem
regularização dos estoques com a Safra 2021

Foto: Augusto Tomasi / Estúdio Vagão

As videiras carregadas que 
decoravam a paisagem gaúcha 
no período da vindima 2021 pre-
nunciavam aquilo que logo se 
confirmaria com os números: a 
safra das Cooperativas Vinícolas 
do Rio Grande do Sul deverá 
ultrapassar as 210 mil toneladas. 
Embora ainda não concluída, tem 
previsão de totalizar a colheita de 
aproximadamente 750 mil tonela-
das de uva no Rio Grande do Sul, 
configurando-se como uma safra 
excepcional.

Por conta desse resultado as 
Cooperativas esperam recompor 
os estoques comercializáveis du-
rante o ano, bem como o estoque 
de passagem até a próxima colhei-
ta. “A prioridade, agora, é traba-
lhar pela estabilização, refazer o 
estoque regulatório, que foi altera-
do em função do cenário do ano 
passado. A ocorrência de uma óti-
ma safra vem em boa hora para 
auxiliar as vinícolas diante dessa 
necessidade”, explica Hermínio 

Ficagna, presidente da Federação 
das Cooperativas  Vinícolas do RS 
– Fecovinho.

Entretanto, a atual conjun-
tura econômica explicita uma 
preocupação constante com o 
aumento dos custos dos insumos 
vitícolas, enológicos e industriais, 
assim como a dificuldade em ad-
quiri-los, conforme afirma Oscar 
Ló, presidente da Cooperativa 
Vinícola Garibaldi. “Infelizmen-
te a relação causa-consequência 
não funciona dessa forma. Como 
todos os setores produtivos, tam-
bém o vinícola vem de um ano di-
fícil, e enfrenta as mesmas adver-
sidades que os demais segmentos, 
especialmente na alta de insumos 
e custos produtivos”, comenta Ló.

O que se pode esperar, sim, 
da safra 2021 é a promessa de 
muito trabalho por parte das co-
operativas vinícolas para entregar 
ao mercado produtos de excelên-
cia. “Com matéria-prima de quali-
dade e com quantidade em mãos, 

temos plenas condições de elabo-
rar produtos à altura da capacida-
de tecnológica das vinícolas brasi-
leiras, entregando ao consumidor 
bebidas de alto padrão”, adianta 
Ismar Pasini, diretor administra-
tivo da Cooperativa Vinícola São 
João.

As cooperativas, por suas es-
pecificidades, são um empreendi-

mento econômico de agricultores 
familiares e como tal organizam o 
recebimento de toda a safra dos 
associados, estabelecem padrões 
de qualidade, remuneração a des-
tinação da uva, conforme interes-
ses coletivos e oportunidades ofe-
recidas pelo mercado. Possuem 
como entidade de representação 
política e institucional a Fecovi-

nho, que busca atender a essas de-
mandas e interesses. Atualmente 
a Federação congrega 5 coopera-
tivas vinícolas, representa mais de 
4 mil famílias, 28% da produção 
de uvas e 35% da comercialização 
de envasados.

Fonte: Federação das 
Cooperativas Vinícolas do Rio 

Grande do Sul - Fecovinho
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Ricos em polifenol 
resveratrol,vinho e 
chocolate trazem 
benefícios à saúde

www.asprovinho.com.br

Seja um
associado

Quando se pensa em Páscoa, produtos 
como chocolate e vinho logo vêm à mente. Mas 
a deliciosa combinação não é só prazerosa como 
também pode ser uma grande aliada à saúde. Os 
vinhos - especialmente os tintos - e os chocola-
tes acima de 50% cacau são ricos em polifenol 
resveratrol, poderoso antioxidante que ajuda na 
renovação e rejuvenescimento das células huma-
nas. Este ativo anti-inflamatório e antimicrobiano 
é encontrado no cacau e nas cascas e sementes 
de uvas.           

Inúmeras pesquisas desenvolvidas pelo 
mundo todo, incluindo no Brasil, mostram que 
os benefícios são infindáveis: desde a preven-
ção de doenças cardiovasculares e redução da 
pressão arterial; diminuição dos índices do mau 
colesterol (LDL) e aumento do bom colesterol 
(HDL) no sangue; redução de danos oxidativos 
em estruturas cerebrais, podendo reduzir o risco 
do aparecimento de doenças neurodegenerativas 
como o Alzheimer e Parkinson; prevenção de 
alterações celulares que podem levar ao apare-
cimento de vários tipos de cânceres; melhora na 
cognição e na memória; aceleração do metabolis-
mo energético; auxilia no combate à obesidade e 
às alterações associadas à doença... e por aí segue 
a lista de vantagens em consumir produtos ricos 
em polifenol resveratrol.

Então, porque não associar os benefícios do 
vinho e do chocolate acima de 50% cacau e con-
sumi-los de forma moderada, sem sair da dieta?          

A Vinícola Aurora convidou a nutricionista, 
sommelière profissional e diretora da Associação 
Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul 
(ABS-RS), Patrícia Binz, para tirar as principais 
dúvidas relacionadas a este universo. Confira!

Mais do que uma combinação deliciosa, os 
produtos possuem antioxidantes capazes de 
auxiliar na prevenção de inúmeras doenças. 
À convite da Vinícola Aurora, a nutricionista e 
sommelière Patrícia Binz esclarece dúvidas 
relacionadas aos itens que são muito 
consumidos na Páscoa

Foto: Divulgação Vinícola Aurora

Aurora Colheita Tardia harmoniza perfeitamente 
com chocolate branco

O que o vinho e o chocolate têm em 
comum, e o que esses dois produtos 
podem trazer de benefício à saúde?       

Ambos podem trazer diversos benefícios, se 
consumidos de forma equilibrada. Os compostos 
funcionais presentes, principalmente, no vinho tinto 
e no chocolate amargo têm uma grande relevância já 
descoberta pela ciência. Uma substância encontrada 
nesses alimentos é o polifenol resveratrol, que pode 
atuar na prevenção de doenças.         

Patrícia Binz

Foto: Andrei Cardoso

Foto: Divulgação
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Como escolher um vinho 
para ser o mais saudável 
ao nosso organismo? E 
o chocolate? O que é 
preciso ficar atento?

É bem importante frisar que 
antes de controlar calorias, deve-
se optar por alimentos mais sau-
dáveis. No caso do vinho, para 
ingestão menor de carboidratos, 
indica-se os tipos secos (até 4g de 
açúcar/litro) para os vinhos tran-
quilos e nature (até 3g de açúcar/
litro) ou extra brut (de 3,1g a 8g de 
açúcar/litro) para os espumantes.

Em relação ao chocolate, o 
principal é optar por produtos 
que tenham maior percentual de 
cacau, acima de 50% (meio amar-
go), mas você pode iniciar pelo 
meio amargo até acostumar o pa-
ladar. O importante é que sejam 
chocolates mais puros, ou seja, 
que não tenham adição de gordu-
ra hidrogenada, apenas a mantei-
ga de cacau, a massa de cacau e 
o açúcar. Para entender, a conta 
é simples, quanto mais massa de 
cacau (percentual de cacau) tiver, 
menos gordura e açúcar terá o 
produto final.

Qual a recomendação 
diária para o consumo de 
vinho e chocolate?           

Não há uma recomendação 
exata para o consumo diário. O 
que se sabe é que, de forma cons-
ciente e inserido em uma dieta 
saudável e com hábitos saudáveis, 
é possível sim ingerir chocolate e 
vinho na sua rotina. O chocolate, 
em geral, indica-se uma porção 
pequena, devido à quantidade de 
açúcar, ou adoçante utilizado no 
caso dos diet. O vinho, segundo 
as orientações internacionais, é de 
que o consumo máximo seja de 
uma taça (em média 150ml) por 
dia para mulheres e até duas para 
homens. Também é importante 
sempre intercalar o consumo de 
vinho com água.        

Quanto às calorias, como 
administrar estes produtos, 
especialmente no feriado 
da Páscoa? Como é 
possível ter equilíbrio, sem 
sair da dieta?        

Primeiro é relevante lem-
brar que as comemorações são 
importantes, e não devem dei-
xar de ser celebradas com medo 

de sair da dieta. A chave está no 
consumo responsável, tanto dos 
alimentos mais calóricos, como 
os chocolates, como do consu-
mo de álcool. Para fazer isso de 
forma mais agradável e prática, é 
preciso programar as refeições, 
sempre com opções mais leves e 
saladas à mesa. Além disso, pla-
nejar as quantidades que pode 
consumir vai facilitar esse pro-
cesso. Mas o que você não deve 
esquecer é de comer consciente, 
isso é, se alimentar com atenção 
plena, se dedicando realmente ao 
momento em que está vivendo e 
de que forma está consumindo es-
ses alimentos e bebidas. Por isso, 
aprender mais sobre gastronomia 
e vinhos faz com que você aprecie 
mais esses momentos e consiga 
estar mais atento a eles.

É verdade que os vinhos 
doces, como os moscatéis 
ou licorosos, são mais 
calóricos?

O que faz um vinho ser ca-
lórico é o percentual alcoólico 
da bebida e a quantidade de açú-
cares. Ou seja, quanto menor o 
percentual de álcool no produto 
e menor a quantidade de açúcar, 
menos calórica será a bebida. Vi-
nhos doces nem sempre são mais 
calóricos, pois deve-se levar em 
conta, além do açúcar, a quan-
tidade de álcool presente nestes 
vinhos. Essas duas substâncias são 
quem fornecem a energia, o açú-
car 4kcal/g e o álcool 7kcal/g.  No 
caso dos espumantes moscatéis, 
eles costumam ter menos calorias 
do que vinhos licorosos, quando 
ambos forem doces. Os moscatéis 

apresentam um percentual alcoó-
lico de 7% a 10%, enquanto os li-
corosos de 14% a 18% de álcool, 
segundo a legislação brasileira.

Você vê como positiva 
a tendência de vinhos 
menos alcoólicos e 
chocolates com menos 
açúcar?       

Sim. Sempre que evoluímos 
em relação à consciência alimen-
tar é benéfico. Acredito muito 
que as pessoas terão cada vez mais 
conhecimento sobre o que con-
somem, e se questionem muito 
mais sobre o que e como estão se 
alimentando. No caso dos vinhos 
menos alcoólicos, nem sempre 
pode ser a melhor escolha, já que 
depende da quantidade consumi-
da. Consumir um vinho mais alco-
ólico, mas em menor quantidade, 
pode trazer os mesmos resultados 
de consumir mais quantidade de 
um vinho com menor graduação. 
Em relação aos chocolates, com 
menos açúcar seria uma ótima 
opção. Apenas não se engane ao 
optar por chocolates com menos 
açúcar, mas com mais gordura ou 
adição de adoçantes, o que é su-
per comum no mercado.       

Como armazenar 
corretamente esses itens 
em casa?

Os vinhos devem estar sem-
pre armazenados em ambientes 
com menos iluminação, sem tre-
pidações, e, se possível, em locais 
que mantenham uma média de 
temperatura de 15°C. Já os cho-
colates, o recomendado é guardar 
em local seco, fresco e arejado, e, 

preferencialmente, num ambien-
te com temperatura entre 18°C e 
22°C.

Quais as harmonizações 
entre vinhos e chocolates 
você sugere?    

Chocolates, especialmente os 
brancos, harmonizam muito bem 
com o espumante destaque da 
Serra Gaúcha, o Moscatel (Auro-
ra Moscatel). Os chocolates bran-
cos também harmonizam perfei-
tamente com o Aurora Colheita 
Tardia, com o Aurora Moscatel 
Rosé ou, até mesmo, com um 
tinto mais leve e delicado, como 
o Aurora Varietal Pinot Noir. A 
combinação também pode ser em 
forma de contraste, harmonizan-
do este tipo de chocolate com um 
espumante extra brut, a exemplo 
do Aurora Pinto Bandeira méto-
do tradicional 24 meses.           

O chocolate preto vai bem 
com o estilo de vinho tipo Porto 
ou até mesmo com tintos secos, 
como o Cabernet Sauvignon. 
Uma sugestão é o Aurora Millési-
me Cabernet Sauvignon, que, nes-
te caso, pelo seu perfil aromático, 
lembra alimentos adocicados. 
Uma escolha de harmonização 
com chocolate preto também se-
ria com um destilado, o Aurora 
Brandy.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Produção representa 
12% da estimativa 

total da matéria-prima 
para processamento 

do Rio Grande do 
Sul. Variedades 
precoces, como 

Chardonnay, Pinot 
Noir e Riesling, 

surpreendem com 
excelência em 

qualidade. Primeiros 
produtos da vindima 
chegam ao mercado 

ainda neste mês

Foto: Silvana Gentilini

Volume da safra de uvas 2021 
na Vinícola Aurora chega a 
90 milhões de quilos

A safra de uvas na Vinícola 
Aurora foi concluída na sexta-
feira (19), surpreendendo pela 
qualidade e quantidade. Colhida 
pelas 1,1 mil famílias associadas 
à empresa, a vindima 2021 da 
maior cooperativa do setor do 
Brasil soma 90 milhões de quilos 
da fruta destinada à elaboração de 
produtos vinícolas. As primeiras 
variedades foram recebidas no 
dia 29 de dezembro. O volume 
representa 12% da projeção total 
estimada para o Rio Grande do 
Sul, o principal polo vitiviníco-

la do país, que neste ano deverá 
chegar a cerca de 750 milhões de 
quilos da matéria-prima para pro-
cessamento, segundo a Federação 
das Cooperativas Vinícolas do 
Rio Grande do Sul (Fecovinho).        

Ao todo, a produção da Viní-
cola Aurora foi realizada em 2,8 
mil hectares de vinhedos, locali-
zados em 11 municípios da Serra 
Gaúcha – todos em um raio de 
50 quilômetros das três unidades 
industriais da empresa, em Ben-
to Gonçalves. Das 60 variedades 
produzidas pelos cooperados da 
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Variedades precoces, 
como a Pinot Noir, 
chamaram a atenção 
com a excelência em 
qualidade

Aurora, as primeiras uvas recebi-
das foram a Chardonnay e a Pi-
not Noir e as mais tardias foram 
as Moscatos, as Cabernets Sau-
vignon e Franc e a BRS Carmen. 
Durante todo o processo vegeta-
tivo, os vinhedos são acompanha-
dos pelas equipes técnicas agríco-
la e enológica da Aurora.

“Estamos muito satisfeitos 
com a safra deste ano e com o 
empenho e a dedicação das fa-
mílias associadas. Teremos pro-
dutos muito bons, mesmo diante 
do grande volume. A qualidade, 
especialmente das uvas precoces, 
como Chardonnay, Pinot Noir 
e Riesling, está excelente. Nes-
te ano, pela própria natureza, as 
uvas para espumantes vieram 
muito especiais, sem que tivésse-
mos de antecipar a colheita para 
o equilíbrio ideal das variedades. 
Também tivemos um bom com-
portamento na Merlot, nas Ca-
bernets Sauvignon e Franc e nas 
Malvasias. Nenhuma variedade 
de uva ficou devendo no quesito 
qualidade”, avalia o presidente do 
Conselho de Administração da 
Vinícola Aurora, Renê Tonello, 
que é viticultor da cooperativa.

O coordenador Agrícola da 
Vinícola Aurora, Maurício Bona-
fé, explica que, apesar da quan-
tidade surpreendente, o volume 
de produção não é sinônimo de 
baixa qualidade, como alguns 
consumidores imaginam. No caso 
da safra 2021, as condições da 
matéria-prima superaram positi-
vamente as expectativas.

“A temperatura foi estável 
durante a brotação, o que favo-
receu no desenvolvimento e, 
consequentemente, fez com que 
a videira produzisse mais. De 
modo geral, as plantas estavam 
equilibradas e conseguiram dis-
tribuir bem os seus nutrientes, o 

que não comprometeu a qualida-
de da uva”, analisa o agrônomo. 
“Neste ano, o volume veio a nos-
so favor, já que, devido às vendas 
históricas em 2020, ficamos prati-
camente sem estoque de produtos 
e, alguns deles, como o moscatel, 
tivemos que suspender as comer-
cializações por falta da bebida. 
Com o volume de uvas deste ano, 
estamos voltando aos estoques 
normais da cantina”, complemen-
ta Bonafé.          

Historicamente, a uva Isabel, 
destinada para a elaboração de 
suco e de vinho de mesa, repre-
senta cerca de 25% da área culti-
vada pelos cooperados, seguida 
das também variedades Ameri-
canas e Híbridas Bordô, BRS 
Carmen, Magna e Cora. Entre as 
Vitis Viniferas, as mais represen-
tativas são as Cabernet Sauvignon, 
Merlot e Tannat e, nos últimos 
anos, há um crescimento no culti-
vo das Moscatos e Malvasias, por 
incentivo da própria Aurora, para 

ampliar a elaboração de produtos 
provenientes dessas uvas.        

“Nos últimos dois, três anos, 
a cooperativa vem incentivando as 
famílias para ampliarem as áreas 
de produção de Moscato Giallo, 
Moscato Branco e Malvasia Aro-
mática para que possamos aten-
der à necessidade existente no 
mercado”, revela Bonafé.          

Safras diferentes, mas virtu-
des para grandes produtos

Com as uvas recebidas, os 
tanques já estão em pleno funcio-
namento nas unidades da Viní-
cola Aurora. A previsão é que os 
primeiros produtos elaborados da 
safra 2021 cheguem aos consumi-
dores ainda em março.          

De acordo com o enólogo-
chefe da empresa, Flavio Zilio, os 
sucos de uva já estão sendo produ-
zidos e deverão ser encontrados 
nas prateleiras nos próximos dias. 
Na sequência, em abril, serão en-
garrafados os vinhos brancos de 
mesa e os espumantes moscatéis, 

e em maio será a vez dos vinhos 
brancos jovens, como Riesling, e 
os tintos de mesa. Entre agosto e 
setembro, as primeiras garrafas de 
vinhos tintos viníferas, como Pi-
not Noir, chegam às lojas.          

“Nos vinhos tintos, o con-
sumidor pode esperar bastante 
sutileza e elegância, além de aro-
ma intenso. Entretanto, não serão 
vinhos tão encorpados quanto os 
de 2020, que possibilitavam um 
maior potencial de guarda. Mas 
isso não é um demérito. Serão vi-
nhos diferentes da safra anterior, 
mas ambos com suas virtudes. Já 
os brancos, serão vinhos bem re-
frescantes e aromáticos, com ele-
gância e a acidez pronunciada na 
medida”, analisa o enólogo-chefe.      

O produto mais vendido da 
Vinícola Aurora, o suco de uva in-
tegral, também deve surpreender: 
“No suco, o público encontrará 
um produto com uma cor muito 
boa, tanto em tonalidade quanto 
intensidade”, assegura Zilio.
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Sicredi Serrana encerrou 2020 com mais de 126 mil
associados e crescimento de 3,8% no resultado líquido

Foto: Divulgação
Pela primeira vez em sua 

história de 35 anos, a Sicredi Ser-
rana realizou uma assembleia di-
gital ao vivo aberta à participação 
de todos os seus mais de 126 mil 
associados. O fato inédito ocor-
reu na noite de 23 de março.

Na oportunidade, os princi-
pais temas e dados da cooperati-
va em 2020 foram apresentados 
aos associados, dentre eles:

l satisfação dos associados 
em 81,7 pontos, nível considera-
do de excelência conforme a me-
todologia universal de pesquisa 
utilizada, a NPS (Net Promoter 
Score);

l incremento de 1,9 bilhão 
em recursos administrados, um 
crescimento de 43,8% em relação 
a 2019. Vale destacar que, nos úl-

Cooperativa apresentou seus dados em assembleia digital ao vivo, no dia 23 de março

A assembleia da Sicredi 
Serrana, realizada em formato 
digital ao vivo na última ter-
ça-feira, 23.03, oportunizou a 
participação dos associados nas 
decisões da cooperativa com 
simplicidade, agilidade e prati-
cidade. 

Os associados que não pu-
deram participar do momento 
ao vivo têm a opção de assistir 

Em razão da pandemia da Covid-19, a Sicredi Serrana can-
celou a edição 2020 do Fundo Social. Os recursos, no valor de 
R$1.151.493,70, que seriam investidos em projetos de educação 
e cultura, foram redirecionados à saúde através dos municípios de 
Barão, Bento Gonçalves, Bom Princípio, Carlos Barbosa, Farrou-
pilha, Flores da Cunha, Garibaldi, São Marcos, São Sebastião do 
Caí e Veranópolis. O valor foi destinado a hospitais e entidades, 
para ações como ampliação de leitos, aquisições de respiradores, 
compra de materiais, entre outros. 

O turismo foi outra frente que teve um olhar especial por parte 
da cooperativa. Cerca de 250 mil reais foram investidos em proje-
tos para fortalecer a segurança e a sustentabilidade desse segmento, 
transmitindo confiança para o turista.

A Serrana também apoiou iniciativas e entidades que, em um 
movimento de coragem, migraram os eventos presenciais para mo-
delos híbridos ou virtuais. 

Também seguiu com o seu plano de sinalização dos destinos 
turísticos preparando a região para quando for possível voltar a 
receber o turista com qualidade e excelência.

Os associados e a comunidade que tiverem interesse em saber 
mais sobre as ações da Sicredi Serrana ao longo de 2020, poderão 
acessar o relatório anual digital, disponível no site da cooperativa: 
www.sicrediserrana.com.br.

timos cinco anos, a cooperativa 
cresceu 3,5 vezes o volume de 
recursos administrados, saindo 

de 1,88 bilhão em 2015 para 6,6 
bilhões em 2020;

l crescimento superior a 
3,8% no resultado líquido, pas-
sando de 76,92 milhões em 2019 
para 79,86 milhões em 2020;

l inadimplência de 0,32%;
l inauguração de duas agên-

cias na área de atuação atual: a 
agência sustentável, em Veranó-
polis, e a agência dedicada exclu-
sivamente para o agronegócio, 

em Bento Gonçalves;
l ampliação da área de atu-

ação da cooperativa para mais 
cinco municípios no estado do 
Espírito Santo a partir de 2021: 
Vitória, Vila Velha, Serra, Caria-
cica e Viana.

Vale reforçar que a decisão 
de expandir a área de atuação foi 
analisada e discutida em 2020 em 
diversos fóruns e está embasada 
na solidez que a Sicredi Serrana 

possui em sua região de atuação. 
Na Serra Gaúcha e Vale do Caí, a 
instituição financeira cooperativa 
responde por 26% das pessoas fí-
sicas e 56% das pessoas jurídicas, 
considerando as informações po-
pulacionais baseadas na estimati-
va do IBGE 2020. 

Considerando valores depo-
sitados e emprestados, deteve, 
em 2020, 33% de participação, 
em relação ao mercado. Já ana-
lisando somente o crédito comer-
cial, essa participação está em 
48% do mercado, e no crédito 
rural, 58%.   

Com a expansão, a Sicredi 
Serrana segue com o objetivo 
de ser uma cooperativa única na 
sua essência. Priorizando o seu 
modelo de negócio e o seu rela-
cionamento com os associados e 
com a comunidade, na perspec-
tiva do propósito e do círculo 
virtuoso, que considera conhecer 
os associados, ter interesse ver-
dadeiro em bons negócios, gerar 
resultados admiráveis e fortalecer 
o compromisso com a comuni-
dade.

Marcos 
Balbinot, 
presidente da 
Cooperativa 
Sicredi Serrana

COMPROMISSO 
COM A COMUNIDADE

ASSOCIADOS PODEM PARTICIPAR DA 
ASSEMBLEIA ONLINE ATÉ 18 DE ABRIL

o resumo da assembleia e indicar 
o seu posicionamento para cada 
um dos temas abordados, garan-
tindo a sua participação.

O vídeo e o espaço de vo-
tação estão disponíveis no site 
https://www.sicredi.com.br/as-
sembleiadigital/ até 18 de abril. 
Quem não realizou seu cadastro, 
precisará criar uma senha para 
participar. 

Caso os associados tenham 
dificuldades em cadastrar-se ou 
votar na plataforma, os canais 
de comunicação da Sicredi Ser-
rana e os colaboradores estão 
disponíveis para auxiliá-los.

A Serrana reforça que par-
ticipar da assembleia é contri-
buir com os rumos da coopera-
tiva e com a construção de uma 
sociedade mais próspera.
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Os produtores de uva terão 
uma nova opção de cobertura de 
seguro rural a partir deste ano. As 
frutas cultivadas para a fabricação 
de vinho poderão ser protegi-
das contra a queda do parreiral 
causada por evento climático. A 
novidade foi lançada pela Agro-
Brasil Seguros, parceira da Pas-
qualotto Seguros.

A nova modalidade reem-
bolsará o custo para recuperar 
a estrutura danificada aos vitivi-
nicultores e também poderá ser 
contemplada pela subvenção ao 
prêmio do seguro rural. As prin-
cipais causas de queda de parrei-
ral são vento e granizo, segundo 
o Corretor de seguros Ricardo 
Pasqualotto. “O objetivo é inde-
nizar também as perdas de pro-
dução decorrentes do efeito da 
queda, que normalmente ocorre 
quando os parreirais estão mais 
pesados em virtude do aumen-
to de tamanho dos cachos que 
se aproximam da fase final de 
desenvolvimento, ou seja, muito 
próximos da colheita”, explica 
Pasqualoto “Nessa fase, a uva se 
torna muito sensível a qualquer 
dano mecânico e essa cobertura 
vem exatamente para cobrir essa 
perda”, completou.

Além desta novidade, o segu-
ro de uva de vinho cobre perdas 
por granizo, geada, ajuste de da-

Produtores de uva terão nova opção 
de cobertura de seguro rural neste ano
Novidade foi lançada pela AgroBrasil, parceira da Pasqualotto Seguros

Agricultores temem prejuízo nos parreirais e por isso é aconselhado fazer o seguro rural

Foto: Neiva Rech / Especial CP

Queda de parreiral tem cobertura do seguro rural

Foto: Divulgação

nos, perda de qualidade causada 
por granizo e fitossanitária e ven-
tos fortes com granizo.

A uva é uma das principais 
culturas cobertas também pelo 
programa federal de subvenção 
ao seguro rural. Foi o quinto 
produto em termos de apólices 
contratadas em 2020, com 9,1 
mil, atrás de soja, milho primei-
ra e segunda safra e trigo. Foram 
pagos quase R$ 27 milhões de 
subvenção aos produtores, 42% 
de todos os recursos destinados 
às apólices de seguro rural con-
tratadas para frutas em geral.

O acréscimo no volume de 
subvenções foi de 21%. Princi-
pal produtor de uva do país, o 
Rio Grande do Sul também foi o 
que mais acessou o PSR. O Esta-
do concentrou 82% das apólices 
contratadas em 2020, com mais 
de 7,4 mil, e 81% da área segura-
da, 27,5 mil hectares.

Entre 2009 e 2019, foram pa-
gos R$ 264,1 milhões em subven-
ção ao seguro rural pelo governo 
federal aos produtores de uva e 
mais de R$ 383,7 milhões em in-
denizações por perdas por parte 
das seguradoras, segundo dados 
do Ministério da Agricultura.

A Pasqualotto Seguros atende 
pelos fones  (54) 3451 1470 R 31| 
54  98123 7078 | Email: fabiane@
pasqualotto.com.br.

Na hora de contratar o seguro para a lavoura, 
além de garantir proteção para a plantação 
contra imprevistos, o segurado ainda vai con-
correr a um prêmio super especial: 2 kits de R$ 
1.000,00 cada em insumos agrícolas. Não per-
ca tempo e vá até o Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais, parceiro da Pasqualotto Seguros.
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Quer trabalhar
viajando?

Apesar de ser diretamente 
impactada pela pandemia, a pro-
fissão de Técnico em Guia de 
Turismo já prevê retomada para 
2021. Uma pesquisa realizada 
com mais de 20 mil pessoas pelo 
Booking.com, site especializado 
na reserva de hospedagem, revela 
as tendências para o turismo. E os 
dados mostram, principalmente, 
que os brasileiros querem via-
gens mais curtas, gastronômicas 
e sem muito luxo. Ao total, 64% 
deles afirmam que gostariam de 
viajar no futuro para compensar o 
tempo perdido. Para quem quer 
estar preparado para a retomada 
do Turismo, o Senac Bento Gon-
çalves está com inscrições abertas 
para o Curso Técnico em Guia de 
Turismo EAD. A aula inaugural 
on-line será realizada no dia 5 de 
abril, das 19h às 20h. 

Senac Bento Gonçalves inscreve para 
curso Técnico em Guia de Turismo EAD

Com duração de 13 meses, o 
curso capacita a ser o profissional 
responsável pela recepção, pela 
condução, pela orientação e pela 
assistência de pessoas ou grupos 
durante traslados, passeios, visitas 
e viagens. O participante aprende-
rá a informar aspectos sociocultu-
rais, históricos, ambientais e geo-
gráficos das localidades visitadas, 
a apresentar e a organizar roteiros 
e itinerários turísticos,

A metodologia de ensino a 
distância do Senac é centrada no 
aluno, enfatizando o desenvolvi-
mento de competências valoriza-
das no mercado de trabalho, além 
de apresentar menor custo com 
deslocamento e a possibilidade de 
conciliar os estudos e a vida pro-
fissional. As inscrições podem ser 
feitas pelo site https://www.ead.se-
nac.br/polos/rs/bento-goncalves.
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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

Foto: Freepick

Rugas na testa e ao redor dos olhos, queda das 

sobrancelhas, acentuação do sulco entre a boca e 

o nariz, e excesso de pele embaixo do pescoço são 

alguns dos efeitos do processo de envelhecimento. 

Com a perda da elasticidade da pele e o surgimento 

da flacidez, esses aspectos se tornam cada vez mais 

visíveis, causando um abalo na autoestima de mui-

tas pessoas.

A boa notícia é que existe uma série de pro-

cedimentos para reverter a ação do tempo. “Aqui 

na Clínica, por exemplo, dispomos de diversas téc-

nicas de rejuvenescimento facial, com resultados 

excelentes e muito naturais”, diz a médica Jéssica 

Fedrigo. 

REJUVENESCIMENTO

FACIAL
Conheça as principais 

técnicas aplicadas pela 
Clínica Dra. Jéssica Fedrigo

Entre as principais, estão: Microagulhamento, 

Peeling, Toxina Botulínica, Laser Toning, MD Co-

des™ e Harmonização Facial.

Entre os benefícios proporcionados por es-

sas técnicas, estão a atenuação de rugas, sulcos e 

olheiras, a diminuição da flacidez na face e o clare-

amento de manchas. Além disso, com o estímulo à 

produção de colágeno, torna-se possível obter uma 

pele mais viçosa e iluminada, com firmeza, susten-

tação e um aspecto muito mais jovem.

E como hoje existem diversas opções de trata-

mento, é indicado sempre realizar uma avaliação 

com um médico, para que ele possa analisar o seu 

caso e identificar a melhor opção para você.



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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Fotos: Divulgação

Assinatura da ordem de início da obra de pavimentação

Pavimentação da Linha Brasil terá continuidade

Devido ao atual cenário 
da pandemia da Covid-19 
e respeitando as determi-
nações definidas por meio 

Pinto Bandeira cancela festividades
de aniversário do município

dos decretos e orientações 
dos órgãos de saúde, a Ad-
ministração Municipal de 
Pinto Bandeira  comunica 

O prefeito Hadair Ferrari re-
cebeu em seu gabinete o diretor da 
Concresul, Altemir Bertolini, para 
assinatura da ordem de início de obra 
de pavimentação asfáltica em CBUQ 
no prolongamento da Estrada da Li-
nha Brasil. A partir da assinatura da 
ordem, o prazo para inicio da obra é 
de 5 dias, sendo o prazo total para fi-
nalização de 120 dias.

Com orçamento de R$ 
1.964.706,14 e área de 3.200 metros 
lineares de extensão, a pavimentação 
dará continuidade ao projeto de asfal-
tamento iniciado em 2017.

O prefeito Ferrari agradece ao 
Deputado Federal Osmar Terra pela 
destinação dos recursos de repasse 
via Caixa Econômica Federal, que 
irão proporcionar a construção de 
mais uma obra para benefício coleti-
vo da Comunidade.

Inauguração do primeiro trecho de asfalto para a Linha Brasil

que não serão realizadas ati-
vidades comemorativas ao 
aniversário do município, 
que ocorreriam em abril.
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O município de Monte Belo 
do Sul, através da Secretaria da 
Saúde, Agricultura e Meio Am-
biente, Emater/RS-Ascar, CMDR 
e Casas Agrícolas, está orientando 
os produtores rurais sobre as re-
gras da campanha de recolhimen-
to de embalagens de agrotóxicos. 
Serão dois dias em localidades do 
interior e na sede do Município. 
Os produtores, a exemplo dos 
outros anos, deverão depositar as 

O município de Monte 
Belo do Sul informa que foram 
prorrogadas as datas de venci-
mento do IPTU 2021. O paga-
mento em cota única pode ser 
efetuado até o dia 31 de maio. 
Se o pagamento for feito em três 
vezes, a primeira parcela vence 
em 31 de maio, a segunda em 30 
de junho e a terceira em 30 de 
julho. As datas foram automati-

Campanha de recolhimento de embalagens
de agrotóxicos em Monte Belo do Sul

ATENÇÃO

LOCALIDADE DATA  HORÁRIO  LOCAL
Colussi 28/04  8h 30min  Salão da Capela
São José 28/04  9h15min  Salão da Capela
Graças 28/04  10h   Salão da Capela
Rosário 28/04  10h45min  Salão da Capela
Santa Bárbara 28/04  13h 30min  Salão da Capela
N. S. da Saúde 28/04  14h   Salão da Capela
Santa Rita 28/04  14h45min  Salão da Capela
São Marcos 28/04  15h15min  Salão da Capela
Caravaggio 29/04  8h30min  Salão da Capela
São Pedro 29/04  9h15min  Salão da Capela
Fernandes Lima 29/04  10h   Bar do Campo
Santo Isidoro 29/04  10h45min  Salão da Capela
Pederneiras 29/04  13h30min  Salão da Capela
Linha 100 Leopoldina 29/04  13h30min  Salão da Capela
Linha 80 Leopoldina 29/04  14h   Salão da Capela
Sede 29/04  14h às 15h  Ao lado do Campo

embalagens vazias em sacos espe-
ciais, os “big bags”. Se não forem 
observadas estas condições, a en-
trega não poderá ser feita.

Após a tríplice lavagem, os 
produtores devem acondicionar 
as embalagens em “big bags”, 
sendo um dos sacos destinado a 
embalagens rígidas (1 litro).  As 
embalagens rígidas maiores, não 
precisam ser colocadas em sacos 
especiais, podendo ser soltas, mas 

amarradas por tipo (5 litros, 10 li-
tros e 20 litros), lavadas e limpas e 
em outro as embalagens flexíveis 
(sacos plásticos, e aluminizados), 
que não devem ser lavadas. As 
caixas de papelão devem ser de-
volvidas desmontadas (abertas, 
empilhadas e amarradas). As em-
balagens devem ser devolvidas se-
cas, sem as tampas, e furadas. Os 
sacos podem ser adquiridos em 
casas agrícolas. As tampas devem 

ser separadas em sacolas plásticas 
comuns e entregues nos mesmos 
locais. Outro item a ser observado 
é a necessidade de os “big bags” 
conterem o nome do produtor e 
o número de embalagens acondi-
cionadas (identificação).

A devolução das embalagens 
de agrotóxicos pelo produtor ru-
ral passou a ser obrigatória desde 
o dia 1º de junho de 2002, quan-
do entrou em vigor a Lei Federal 

9.974, que regulamenta o uso, 
a produção e a fiscalização de 
produtos químicos. A devolução 
deve ser ANUAL.

Como ninguém mais irá usar 
essas embalagens, deve-se dar um 
fim, devolvendo-as através desta 
campanha.

Obs: As Vinícolas da região 
também passaram a exigir um 
certificado de entrega das embala-
gens de agrotóxicos.

Prorrogadas datas de 
vencimento do IPTU

Foto: Reprodução

Embalagens serão 
recolhidas em abril

Levar um talão de produtor 
para fazer a entrega das embala-
gens, pois é necessário colocar no 
recibo o nº do CPF e da Inscrição 
estadual. Pede-se que os agricul-
tores levem uma relação com a 
contagem das embalagens, como: 

quantas embalagens de 1 litro, de 
5 litros, de 20 litros, quantas de 
sacos contaminados e quantas cai-
xas de papelão.

Faça a sua parte “é Lei”. As-
sim estará cuidando melhor do 
meio ambiente e da saúde.

camente atualizadas via sistema 
municipal, não sendo necessá-
ria a retirada de novos carnês.  
As guias para pagamento do 
IPTU encontram-se da Agência 
Lotérica de Monte Belo do Sul.

Confira o Decreto nº 
032/2021: https://portal.monte-
belodosul.rs.gov.br/wp-content/
uploads/2021/03/032-Prorroga-
vencimento-do-IPTU.pdf
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Foto: Prefeitura de Vacaria

Cerca de 40 mil toneladas 
de maçãs já foram colhidas 
em Vacaria nesta safra

Vacaria é o maior produtor de maçãs do Estado

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

Jamile Comin, psicóloga, 
CRP 07/33359

A PANDEMIA
DA COVID E
SUA DIMENSÃO
AFETIVA

Nestes últimos treze meses 
fomos apresentados por uma re-
alidade imposta pela pandemia 
da Covid 19. Meu objetivo, neste 
espaço, será apresentar a atuação 
da Psicologia no impacto da pan-
demia Covid 19.

Os canais de comunicação 
nos apresentam notícias diárias 
sobre o desdobramento e os im-
pactos que a pandemia manifesta. 
Desta forma, te convido a pensar 
qual local você ocupa em meio 
disso? Suspeito dizer que essa re-
flexão se faz necessária para ate-
nuar as dúvidas que circundam. 
É indispensável pensar que a di-
mensão afetiva se encontra com-
prometida. Não tem como negar 
que essas questões nos angustiam 
e atravessam nossos processos 
cognitivos em todas as dimensões.

Acredita-se que todos dese-
jam que essa situação se encerre 
o mais breve possível, mas, isto 
ainda não aconteceu e levará um 
tempo para concluir essa jorna-
da. Nas palavras iniciais desse 
texto, quando te pergunto qual 
local você ocupa em meio disso, 
se faz necessário entender o que 
você tem feito para enfrentar as 
condições impostas pelos órgãos 
de saúde. O que se torna cada vez 
mais claro é o significado que se 
atribui para essa experiência, por-

que precisamos dar sentido para 
nós mesmos sobre o que estamos 
vivendo, para que possamos ela-
borar essas experiências e senti-
mentos que estamos vivenciando.

Elaborar a experiência nesse 
contexto que estamos vivencian-
do é contrapor o fato de que não 
podemos parar de fazer o que é 
por hábito fazer e aprender com 
o dia a dia. Devemos dispor dos 
recursos que temos para melhor 
nos organizarmos e é interessante 
pensar que não existe um modo 
certo ou errado de pensar, existe 
o que você consegue com os re-
cursos que tem. Assim, você irá 
avaliar quais os desdobramentos 
desse período inicial para enfren-
tar a segunda parte pós-pandemia, 
avaliar novos hábitos, analisar a 
forma de nos relacionarmos com 

as coisas e com a vida. 
O papel do psicólogo nessa 

relação serve para orientar que 
estamos vivendo uma pandemia 
que veio para ficar e nosso com-
promisso é ajudar na mudança 
de hábito e na construção de 
ambientes saudáveis. Entende-se 
que a sociedade, de modo geral, 
foi posta nessa situação sem aviso 
prévio e essas novas formas de 
aprender o que fazer nesta segun-
da fase exige que saibamos quais 
as consequências emocionais essa 
experiência nos possibilitou.

Para você, que chegou até 
esta parte da leitura, indico que 
prepare um espaço com as pesso-
as do seu convívio diário e conver-
se sobre a experiência que a pan-
demia da Covid 19 teve em você, 
dentro de suas possibilidades, 
para assim elaborar minimamen-
te um processo de elaboração de 
experiência vivida. A criatividade 
dessa nova forma de estar exige 
que façamos uma análise de todo 
esse espaço de experiência para 
os novos espaços e relacionamen-
tos que vamos vivenciar.

Nossas vidas foram impacta-
das por essa mudança e as delimi-
tações impostas ainda não estão 
prontas. Mas, a necessidade de 
sensibilidade ao outro exige uma 
conexão humana e sensível para 
repensar nossas práticas em todas 
os ambientes.

Fica a reflexão de como nos-
sas práticas se apresentam nos 
espaços durante este tempo. Não 
é criar uma briga entre certo ou 
errado, mas sim, do que você tem 
feito para ressignificar a experiên-
cia, quais os cuidados você tomou 
e o que você entende de tudo isso. 
Por fim, entender o lugar que 
você ocupa em meio a isso tudo, 
pois a tendência que temos é pen-
sar no negativo desta experiência.

Entre 35 e 40 mil toneladas 
de maçãs já foram colhidas em 
Vacaria nesta safra. O volume re-
presenta cerca de 75% da produ-
ção no município, que é o maior 
produtor da fruta no Estado. São 
6.672 hectares de área plantada e 
70 produtores - grandes produto-
res, na maioria dos casos. Con-
forme Nicolas Eigon Brandt, téc-
nico em agropecuária da Emater 
de Vacaria, a safra é considerada 
boa, pois está dentro da média. A 
qualidade também agrada.

A cidade produz duas varie-
dades, a gala e a fuji. Neste ano, o 
preço pago ao produtor está entre 

R$ 1,75 e R$ 1,85, considerado 
bom, já que em anos anteriores 
era menor. A maçã de Vacaria é 
vendida para todo o país e tam-
bém exportada para para Europa 
e Ásia.

Neste ano, 15 mil trabalhado-
res, vindos de diferentes estados 
brasileiros, foram contratados 
para a colheita. A safra finaliza em 
30 dias.

Em todo o Estado do Rio 
Grande do Sul, são 16.587 hec-
tares de maçã. A produção é de 
499.086 toneladas. O segundo 
maior produtor é Caxias do Sul, 
com 2,6 mil hectares de área.
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Outros casos
O primeiro teste positivo da 

doença em um animal domés-
tico no Brasil foi na capital de 
Mato Grosso, Cuiabá. O caso é 
de uma gata de propriedade de 
uma família diagnosticada com o 
novo coronavírus. O animal não 
apresentou sintomas e seguiu em 
isolamento domiciliar com seus 
donos. Ao todo, pesquisadores já 
registraram 13 casos de animais 
com coronavírus no Brasil.

Em maio de 2020, uma pes-
quisa publicada no periódico 
científico New England of Medi-
cine afirmou que os gatos eram 
capazes de ser infectados pela Co-
vid-19 por humanos, mas somen-
te de repassá-las para outros gatos. 
Não existe, portanto, nenhuma 
evidência científica de que o con-
tágio de forma contrária aconteça.

Morre gata diagnosticada com Covid em Caxias
Animal tinha dois anos 
de idade. Vigilância 
Ambiental em Saúde 
confirmou a infecção 
em 5 de março, após 
os donos terem a 
doença em fevereiro. 
Pesquisadores dizem 
que caso é raro

Primeiro caso de animal contaminado com Covid-19 foi uma 
felina, em Cuiabá
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Morreu no dia 22 de março, 
uma gata infectada com o corona-
vírus, em Caxias do Sul. O animal 
não resistiu às complicações rela-
cionadas à doença.

O animal, de dois anos de 
idade, foi diagnosticado no dia 5 
de março, duas semanas após seus 
donos também testarem positivo 
para a doença. Eles a levaram 
para um atendimento veterinário. 
O exame clínico apontou perda 
de apetite, tosse, rouquidão, falta 
de ar e leve perda de peso.

O exame radiológico revelou 
“quadro inflamatório pulmonar, 
compatível a patologias de cará-
ter infeccioso”, de acordo com o 
documento. Uma semana após o 
diagnóstico, a gata necessitou de 
apoio respiratório e chegou a ser 
internada, mas foi liberada.

Foi coletada, então, uma 
amostra da gata e realizado um 
teste RT-PCR pela Universidade 
de Caxias do Sul (UCS). Em 5 de 
março, o diagnóstico molecular 
foi positivo “para a presença de 
RNA viral de SARS-CoV2”, e a 
contraprova foi confirmada pela 
Universidade Feevale.

“É um caso raríssimo. Ela 
ocorre com baixa frequência no 

Brasil e no mundo. Isso não sig-
nifica que não devemos ter cuida-
dos. Podem ser vítimas e até mes-
mo ser fatal. Mas, até hoje, não 
verificamos nenhum reporte que 
este vírus seja transmitido para os 
seres humanos”, diz o professor 
André Felipe Streck, coordena-
dor do laboratório de diagnóstico 
em Medicina Veterinária da UCS 
e responsável pelo diagnóstico.

Os outros dois gatos que di-
videm a mesma residência não 
apresentaram sintomas, mas tam-
bém tiveram amostras coletadas 
para exames. Os resultados estão 
em análise.

“Acreditamos que esse fato 
se deu por diferenças no sistema 
imune dos animais. Possivelmen-
te, o que foi afetado estava em si-
tuação de queda imunológica por 
algum motivo, ou ainda questões 
genéticas envolvidas especifica-
mente quanto à resposta viral. 
Mas esses casos necessitam de es-
tudo para que possamos ter uma 
noção melhor”, avalia Streck.

A Universidade de Caxias do 
Sul e a Universidade Feevale, res-
ponsáveis pela testagem dos três 

gatos, farão o sequenciamento 
genético da amostra do vírus para 
descobrir qual a variante respon-
sável pela contaminação. A cepa 
P1 está dominante no Estado.

Os animais devem fazer
distanciamento social?

Em um comunicado oficial, 
a Federal And Drug Administra-
tion (FDA), agência americana de 
saúde, recomenda que os animais 
não interajam com humanos e 
outros animais fora de casa du-
rante o período da quarentena. 
O artigo diz ainda que donos de 
animais de estimação devem evi-
tar passear com eles em parques 
e outros locais que possam ter 
um grande número de pessoas. 
No Brasil, o Ministério da Saúde 
já recomendou, em uma fala so-
bre o coronavírus, que as pessoas 
sempre lavem as mãos após a in-
teração com animais. Também é 
recomendável usar máscara ao se 
aproximar do animal e evitar bei-
já-los ou compartilhar alimentos, 
toalhas e cama com os animais.
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O vereador Eder Zafarri 
- MDB apresentou  durante as 
Sessões Ordinárias realizadas 
na Câmara de Vereadores de 
Monte Belo do Sul neste ano, 
indicações ao Executivo para 
realização de melhorias em vias 
do município. São elas:

Indicações
003/2021 - Sugere ao Exe-

cutivo Municipal que seja inclu-
ído a máquina mini escavadeira 
hidráulica na licitação de horas 
máquina, para auxílio nas pro-
priedades rurais, conforme a lei 
nº1310/2017 de 20 de julho que 
institui o programa municipal 
de incentivo ao desenvolvimen-
to agropecuário, econômico e 
social rural.

004/2021 - Sugere   ao 
Executivo Municipal que adqui-
ra a área de terras próxima ao 
campo municipal, para cons-
trução de um centro de eventos 
municipal.

005/2021 - Sugere ao Exe-

Vereador Eder Zaffari apresenta indicações de 
melhorias na área da agricultura, no setor de 
água, para economia de energia elétrica e em 
vias do município de Monte Belo do Sul

cutivo Municipal que instale 
uma usina fotovoltaica (placas 
solares) no município, para ge-
ração de energia.

006/2021 - Sugere ao 
Executivo Municipal que seja 
instalados um bebedouro e um 
sistema de água quente para chi-
marrão no mirante na saída do 
município.

007/2021 - Sugere ao Exe-
cutivo Municipal que seja reali-
zada a perfuração de um poço 
artesiano para a comunidade da 
linha Pederneira.

008/2021 - Sugere ao Exe-
cutivo Municipal que seja elabo-
rado um projeto de pavimenta-
ção asfáltica em duas etapas: 1ª 
etapa (trecho 1) até o final da 
Linha Argemiro, Comunidade 
São José com modificação de 
percurso conforme croqui, ima-
gem. Etapa 2ª (trecho 2) do final 
da Linha Argemiro até o final 
da Linha Colussi, Comunidade 
Nossa Senhora do Bom Conse-
lho. 

Projeto de pavimentação asfáltica em duas etapas sugerido 
ao Executivo pelo vereador Eder Zaffari

Foto: Reprodução
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Foto: Reprodução/Pescado é Saúde

Ingredientes
l Meia cebola pequena (50g)
l 2 dentes de alho médio (10g)
l 2 xícaras de chá de bochecha de peixe (460g)
l 1 ramo de salsinha (6g)
l Meia colher de chá de pimenta-do-reino (2g)
l 2 colheres de sopa de azeite (30ml)

Modo de preparo
Descasque, lave e pique a cebola e o alho e reserve. 
Pique as bochechas de peixe em cubos pequenos. Lave 
e pique a salsinha.
Em uma tigela, coloque o peixe, o alho, a cebola, a salsi-
nha, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Molde os 
hambúrgueres. Em uma frigideira, acrescente o azeite aos 
poucos e doure os hambúrgueres.

Rendimento: 500g
Tempo de Preparo: 20 minutos
Valor calórico da porção: 125kcal
Peso da porção: 100g uma unidade

COMO REAPROVEITAR
PARTES DO PEIXE PARA
FAZER HAMBURGUER

Ingredientes para o peixe
l 500 g de filé de peixe sem espinhos
l 500 g de sal grosso

Modo de preparo do peixe
Seque os filés com papel toalha e cubra 
com sal. Em seguida, deixe por 12 horas 
salgando na geladeira. Se necessário, 
coloque um peso em cima para facilitar a 
desidratação.
No dia seguinte, lave o peixe em água 
corrente e troque a água de 2 a 3 vezes,no 
intervalo de 2 a 3 horas.
Observação: Se preferir, compre o bacalhau 
já salgado e dessalgue em casa.

Ingredientes para o arroz
l 200 g de arroz tipo 1
l 300 g de peixe dessalgado
l 50 g de cebola roxa
l 50 g de cebola comum
l 75 g de pimentão amarelo
l 75 g de pimentão vermelho
l 250 g de tomate comum picado
l 3 dentes de alho
l 75 g alho poró
l 50 ml de azeite de oliva extra virgem
l Se preferir, adicione 100 g de bacon

Esta receita da chef Michele Uemura faz parte do 
livro Pescado é Saúde, que contém informações para 
o aproveitamento integral do pescado. O objetivo 
é evitar o desperdício, fomentando a utilização de 
partes do pescado que são comumente jogadas fora.

ARROZ BACALHAU

Ingredientes do caldo de legumes
l 100 g de cebola
l 50 g de aipo (salsão)
l 50 g de cenoura
l 70 g de alho poro
l 2 folhas de louro
l Grãos de pimenta do reino
l 50 g de aparas de peixe
l 3 litros de água

Ingredientes para finalização
l 70 ml de azeite
l 50 g de salsa fresca
l 100 g de brócolis grelhados
l 200 g de tomate cereja
l 80 g de cebola roxa grelhadas
l 200 g de couve picada fina
l 4 ovos

Modo de preparo
Passe rapidamente na água quente os bró-
colis e depois sele em uma frigideira junto 
com a cebola roxa.
Refogue a couve ante de servir, pique os 
tomates cerejas ao meio e frite os ovos com 
gema mole. Reserve.
Em seguida, coloque os ingredientes do cal-
do em uma panela e deixe por 40 minutos 
no fogo médio (sem deixar ferver).
Corte todos os ingredientes em cubos pe-
quenos.
Refogue os ingredientes em uma panela 
nessa ordem: alho, cebola, alho poro, pi-
mentões e tomate. Logo, adicione o peixe e 
deixe cozinhar de 4 a 6 minutos.
Adicione o arroz e cubra com o caldo.
Por último, cozinhe com a tampa da panela 
fechada de 10 a 12 minutos no fogo baixo.
Sirva no prato ou na travessa com os ingre-
dientes da finalização.Receita elaborada por Luan Damiano
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