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Apartamentos e Suítes climatizados
para aquecer a sua história de amor!

Sinta-se seguro para 
curtir e relaxar!
Nossa higienização 
sempre foi muito rigorosa. 
E agora é ainda mais!

Edição Nº 64

Edição Nº 65Ano VI | Junho 2021    www.gazetanewsrs.com.br

FRIO
Uma intensa onda de frio 
invadiu o Estado, provocando 
geada, chuva congelada e até 
neve em algumas cidades. 
Confira a previsão para o 
inverno nas páginas 24 e 25
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Tomou posse, no Gabinete do prefeito de Pinto Bandeira, 
Fabricia Garcia de Freitas, profissional nomeada pelo Concurso 
Público, que assumirá o cargo de Fiscal Ambiental e Sanitária 
junto a Secretaria de Saúde e Secretaria do Meio Ambiente do 
Município

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos autores e não representam, necessariamente,
o ponto de vista da Gazeta News RS.
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Emenda da Bancada Gaúcha
garante viatura para a Brigada
Militar em Pinto Bandeira

Sicredi Serrana lança ações que contribuem com 
o meio ambiente e apoiam a economia da região

Foto: Divulgação

Lançamento das 
iniciativas aconteceu 
em encontro híbrido, 

com um grupo reduzido 
presente na sede da 

Sicredi Serrana, em 
Carlos Barbosa

A escassez de chuva é uma 
realidade, o que coloca o uso ra-
cional da água entre os desafios 
da economia da nossa região e 
do país. Conhecendo este cená-
rio, a Sicredi Serrana, instituição 
financeira cooperativa que tem 
compromisso com os objetivos 
do desenvolvimento sustentável, 
uniu-se à Emater/RS, aos Sindi-
catos Rurais e aos poderes públi-
cos da sua região de atuação para 
o desenvolvimento de ações que 
visam à preservação dos recursos 
hídricos.

O lançamento das iniciativas 
aconteceu neste mês de junho, 
em um encontro híbrido, com 
um grupo reduzido presente 
na sede da Sicredi Serrana, em 
Carlos Barbosa, que interagiu de 
forma online com as equipes das 
agências, representantes dos Sin-
dicatos, dos poderes públicos e da 
Emater/RS.

No mês do Meio Ambiente, a cooperativa apresentou iniciativas de preservação dos recursos hídricos

Dentre as iniciativas do pro-
grama estão: proporcionar co-
nhecimento visando a conscien-
tização dos públicos envolvidos; 
apoiar na busca por tecnologias 
que incentivem o aumento da efi-
ciência da propriedade, a produ-
tividade e a redução de custos; a 
disponibilização de linhas de cré-
dito voltadas à sustentabilidade, 
somando recursos próprios aos 
programas oferecidos pelo gover-
no, para a construção de casas de 
defensivos agrícolas, barragens, 
sistemas de irrigação e cisternas; 
bem como para projetos técnicos 
que contemplam a proteção de 
nascentes, o uso e  o manejo ra-
cional da água.

Na oportunidade, estiveram 
presentes o Presidente da Sicredi 
Serrana, Marcos André Balbinot; 
a Diretoria Executiva da Coope-
rativa, representada pelo Odair 
Dalagasperina e Marcos Citolin; 

o Presidente da Emater/RS, Ge-
raldo Sandri e o Vice-Presidente 
da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura  no Rio Grande 
do Sul - FETAG/RS. Foi ressal-
tada a importância do movimento 
no objetivo de conjugar esforços 

rumo a um novo comportamento 
frente à sustentabilidade hídrica.

Os associados com interesse 
em saber mais sobre as ações po-
dem conversar com os gerentes 
das suas contas nas agências da 
Sicredi Serrana.

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

Concursadas assumem cargos

Foto: Divulgação

Quem também tomou posse foi Daniela Schmidt, profissional 
nomeada pelo Concurso Público, que assumirá o cargo de 
Fiscal Tributária

A Brigada Militar que atua 
em Pinto Bandeira recebeu, no 
dia 12 de junho, uma viatura 
através de emenda parlamentar.

O veículo, um Renault 
Duster semiblindado, foi adqui-
rida através de emenda da Ban-

Vice-Prefeito Adilso Salini, o comandante da Brigada Militar, Soldado Augusto, a Secretária de 
Saúde, Juliane Ferrari Guizzo, o prefeito Hadair Ferrari e o representante do Deputado Cherini, 
Evandro Speranza

cada Gaúcha, coordenada pelo 
Deputado Federal Giovani Che-
rini e com indicação do também 
Deputado Bibo Nunes.

Para o Prefeito Hadair Fer-
rari, a nova viatura significa “o 
avanço e a valorização da equipe 

da Brigada Militar e da segurança 
de nossa cidade”. Aproveitando a 
oportunidade, o Prefeito e a Se-
cretária de Saúde entregaram o 
ofício que solicita verbas federais 
para aquisição de uma ambulân-
cia para transporte de pacientes. 

O município de Pinto Ban-
deira informa que, neste ano, o 
recebimento de cera de abelha 
pela Secretaria de Agricultura 
será entre os dias 1º e 30 de ju-
lho. Posterior ao recebimento, 
em data a ser definida, serão 
devolvidas 600g de lâminas a 
cada quilo de cera entregue, 
sem custos. 

Lembretes:
8 O produtor deverá tra-

zer a cera pesada;
8 Não há necessidade da 

apresentação do talão de pro-
dutor.

Recebimento de Cera de Abelha
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Projeto incentiva empreendedorismo
feminino na Cooperativa Aurora

Foto: Divulgação

Cooperadas 
confeccionam chapéus

Foto: Daniela De Lucas

Produtos vão desde máscaras, toalhas com pinturas de elementos da fruticultura, restauração de 
imagens católicas, arranjos de flores, entre outros

Muito mais do que uma ren-
da extra para as mulheres coo-
peradas. É com esse norte que a 
Vinícola Aurora lançou o projeto 
Mulheres Aurora Empreende-
doras (MAE), com o objetivo de 
reunir associadas, esposas e filhas 
de viticultores associados para 
encontros sobre empreendedoris-
mo feminino e cooperativismo. O 
primeiro grupo é formado por 25 
mulheres, e inclui tanto empreen-
dedoras que já comercializavam 
seus produtos e que desejam am-
pliar os canais de vendas, como 
jovens que querem começar a 
empreender. 

A assessora de Programas 
Sociais da cooperativa, Jacqueli-

Recém lançado, Mulheres Aurora Empreendedoras (MAE) 
tem como foco estimular cooperadas, esposas e filhas 
de viticultores para que sejam qualificadas para ampliar 
a renda familiar, os canais de venda e aumentar a 
participação feminina na empresa

ne Aubel, explica que o MAE foi 
apresentado justamente em maio, 
o mês das mães, para ajudar as 
mulheres a se inserirem ainda 
mais no universo da Aurora. Ela 
conta que a ideia surgiu a partir da 
necessidade de aumentar a venda 
online dos produtos que já são 
comercializados no espaço da As-
sociação dos Artesãos da Aurora, 
junto à unidade Matriz.         

“Percebemos que essa ini-
ciativa deveria ir além do treina-
mento sobre o uso de ferramentas 
de vendas pela internet e, com o 
suporte da direção e do próprio 

Conselho de Administração, re-
solvemos aprofundar o programa. 
O foco principal é fomentar os 
princípios do cooperativismo, que 
são educação, formação, informa-
ção e o interesse pela comunida-
de”, diz.   

Esse respaldo da direção da 
empresa é reforçado pelo presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração, Renê Tonello. O dirigente 
afirma que o MAE deverá forta-
lecer ainda mais a participação 
das mulheres na cooperativa, 
ampliando a renda das famílias, 
melhorando a qualidade de vida 
e estimulando a continuidade do 
trabalho no meio rural. Tonello 
acrescenta que o MAE também 
atende ao preceito de aproximar 
ainda mais a cooperativa ao qua-
dro social

“As mulheres têm um papel 
fundamental que vai além da pro-
dução da matéria-prima da nossa 
cooperativa. O cooperativismo 
tem justamente esse caráter de 
estímulo à diversificação da pro-
dução, de um retorno justo para 
as famílias de cooperados. A nos-
sa história de 90 anos sempre foi 
calcada nesses princípios e isso 
só reforça o nosso DNA coope-
rativista”, destaca Tonello, que 
assim como todos os integrantes 
do Conselho, também é viticultor 
e cooperado desde a década de 
1970.

Jacqueline Aubel informa 
que todos os encontros do MAE 
serão realizados de forma virtual, 
devido às restrições da pandemia 
do coronavírus. O programa gra-
tuito abrange três encontros sobre 
vendas e estratégias de comercia-
lização online, e que devem ocor-
rer, ao todo, seis encontros, nos 
meses de junho e julho.

A assessora de Programas 
Sociais conta ainda que a primei-
ra turma comprova a diversida-
de mencionado pelo presidente 
Renê Tonello. O grupo será com-
posto por empreendedoras que 
trabalham desde a confecção de 
máscaras, toalhas com pinturas de 
elementos da fruticultura, restau-
ração de imagens católicas, arran-
jos de flores, sabonete de vinho, 
joias, até a produção de geleias, 
massas, capeletti, pães, entre ou-
tros produtos.

“A pandemia nos trouxe de 
uma forma muito latente a neces-
sidade de estímulo aos produtos 
locais, de fortalecimento dos em-
preendimentos da nossa cidade, 
das comunidades em que a coo-
perativa está inserida. O que fize-

Encontros virtuais
mos foi associar essa tendência ao 
estímulo ao empreendedorismo 
feminino e ao cooperativismo”, 
resume. 

O gerente de Atendimento 
ao Cooperado da Vinícola Au-
rora, Gaspar Rotava, acrescenta 
que o MAE é uma forma de au-
mentar a divulgação do trabalho 
das integrantes da Associação dos 
Artesãos da Aurora. “São mais de 
60 associadas que vendem seus 
produtos na loja e queremos que 
mais pessoas conheçam o traba-
lho destas cooperadas. Esse fo-
mento à economia local, de fazer 
com o dinheiro circule na nossa 
cidade e na nossa região também 
são fatores importantes deste pro-
jeto”, resume.

No lançamento, que ocorreu 
no dia 19 de maio, além de profis-
sionais da cooperativa, a atividade 
teve como convidada a assessora 
de Formação Cooperativista do 
Sescoop/RS Ubiracy Avila. Ela 
abordou os diferentes papéis das 
mulheres associadas, mães e em-
preendedoras. Ubiracy é criadora 
do movimento “Mulheres que co-
operam”.

Todos os encontros do MAE serão realizados de forma virtual

Foto: Divulgação

Parte dos produtos das empreendedoras podem ser comprados na Associação dos Artesãos

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Produtos agroindustriais ajudam a ampliar a renda
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Foto: Jeferson Soldi

Cursos à distância são ofertados pelo IFRS

Avaliação Nacional de Vinhos será realizada no dia 6 de novembro. Inscrições das amostras começam no dia 27 de julho

Expectativa da ABE é superar as 395 amostras inscritas em 2020

www.asprovinho.com.br

Seja um
associado

O modelo da Avaliação Na-
cional de Vinhos do ano passado 
será mantido neste ano. A As-
sociação Brasileira de Enologia 
(ABE) confirmou que seguirá 
com o evento no ambiente digital. 
Em 2020, kits com as amostras 
foram enviados à casa de aprecia-
dores de 24 estados brasileiros. 
A final do concurso deste ano 
foi marcada para 6 de novembro 
e poderá ser acompanhada pelo 
Youtube, em tempo real.

Com esta mudança de setem-
bro para novembro, a ABE espe-
ra que mais vinícolas participem 
inscrevendo suas amostras.  “Ago-
ra vinícolas de outras regiões, 
como Minas Gerais, por exem-
plo, que colhem mais tarde, po-
dem participar inscrevendo suas 
amostras. Apostamos numa ideia 

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 
oferece sete cursos, com aulas abertas a todos os interes-
sados (não é necessário ser estudante do IFRS) e realiza-
das em ambiente virtual. Não há encontros presenciais 
ou com hora marcada, ou seja, o estudante faz o curso 
quando tiver disponibilidade. Ao término, é concedido 
certificado para os aprovados. Os interessados podem 
se inscrever até 30 de junho. A partir da inscrição, já 
podem iniciar o curso, que deve ser concluído até dia 31 
de julho de 2021. Mais informações podem ser obtidas 
no site ead.ifrs.edu.br. As cargas horárias variam de 30 a 
60 horas e é permitido realizar mais de um curso simul-
taneamente. Os cursos ofertados pelo IFRS são:

Biologia
Conteúdo: conceitos iniciais, ecologia, célula, corpo humano
Carga-horária: 40 horas
Público-alvo: estudantes do ensino médio

Coronavírus: conceitos e cuidados
Conteúdo: Coronavírus: conceitos e cuidados; Saúde mental em tem-
pos de pandemia.
Carga-horária: 30 horas
Público-alvo: profissionais de saúde e atores sociais das comunidades 
(agentes comunitários de saúde, conselheiros tutelares, líderes comuni-
tários etc)

Epidemiologia
Conteúdo: Políticas de saúde no Brasil e definições; vigilância e 
investigação epidemiológica; saúde e trabalho; indicadores da saúde e 
segurança do trabalho
Carga-horária: 40 horas
Público-alvo: estudantes ou profissionais da área da saúde

Gerenciamento de Resíduos
Conteúdo: Conceitos; Industrial; Saúde; Legislação; Tópicos especiais; 
Gestão.
Carga-horária: 60 horas
Público-alvo: estudantes da área de meio ambiente

Saiba mais
Todas as opções e mais informações estão disponíveis no ambiente 
virtual Moodle.
Ao todo, são 150 cursos oferecidos na plataforma do IFRS, nas áreas 
de: Ambiente e Saúde; Ciências Exatas; Ciências Humanas; Educa-
ção; Educação a Distância; Gestão e Negócios; Idiomas, Língua e 
Literatura; Informática; Pré-IFRS: Preparatório para as Provas de 
Ingresso no IFRS; Produção Alimentícia; Recursos Naturais; Turis-
mo e Hospitalidade. Novos estudantes podem se inscrever nos cur-
sos até 30 de junho de 2021. As inscrições e o ambiente dos cursos 
online estão em: moodle.ifrs.edu.br.

Primeiros Socorros para
Profissionais da Saúde
Descrição do Curso: A evolução dos primeiros socorros; Atribuições 
do profissional de saúde no suporte básico à vida; Definição de urgên-
cia e emergência; Os principais atendimentos na emergência
Carga-horária: 40 horas
Público-alvo: profissionais de saúde

Psicologia aplicada à Reabilitação
Conteúdo: drogas; álcool e cigarro; emagrecedores, ansiolíticos e soní-
feros; dependências; dependente; prevenção e terapia
Carga-horária: 40 horas
Público-alvo: estudantes do ensino superior

Saúde Ocupacional
Conteúdo: Introdução à saúde ocupacional; Riscos físicos; Riscos quí-
micos; Riscos biológicos e ergonômicos; Controle Médico de Saúde 
Ocupacional.
Carga-horária: 30 horas
Público-alvo: profissionais
de saúde

Divulgação IFRS

Existem outros cursos na moda-
lidade de Educação a Distância 
(EaD) com inscrições abertas. 
As cargas-horárias vão de 4 a 90 
horas. É permitido realizar mais 
de um curso simultaneamente.

Inscrições
As inscrições para os cursos EaD 
do IFRS são gratuitas e feitas pelo 
próprio estudante diretamente no 
ambiente virtual. Para se inscre-
ver é preciso ter CPF próprio e 
conta de e-mail. Os interessados 
devem ficar atentos aos requisitos 
mínimos para se inscrever.

Certificado
O certificado é emitido digital-
mente pelo próprio estudante 
quando aprovado no curso.

Edição da maior degustação de vinhos do 
Brasil seguirá em formato digital neste ano

desafiadora e aprendemos muito 
com isso. Não abrimos mão do 
rigor técnico da avaliação, mas 
percebemos que podemos levar 
o vinho brasileiro muito além”, 
reforça o presidente da entidade, 
o enólogo André Gasperin.

A abertura das inscrições 
das amostras será dia 27 de ju-
lho, com término em 18 de 
agosto. Já o público vai precisar 
esperar até o dia 28 de setembro 
para adquirir os kits com as 16 
garrafas de 187 ml, que neste 
ano terá três, ao invés de duas 
taças personalizadas, permitindo 
que mais pessoas vivenciem a ex-
periência. A venda será pelo site 
www.enologia.org.br. A expec-
tativa da ABE é superar as 395 
amostras inscritas por 56 viníco-
las em 2020.

Cronograma 29ª Avaliação
Nacional de vinhos - Safra 2021

ATIVIDADES  PERÍODO

Inscrições das amostras  27 de julho a 18 de agosto

Coleta das Amostras  24 de agosto a 4 de setembro

Degustação de Seleção  9 a 16 de setembro

Abertura das inscrições
para o público  28 de setembro

Envio dos kits  A partir de 20 de outubro

Evento - Transmissão  6 de novembro
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Vinícola Aurora tem 16 novas condecorações 
e espumante de R$ 34,90 é o mais premiado

A Vinícola Aurora foi pre-
miada neste semestre com 16 
novas distinções, sendo nove 
medalhas para sete produtos di-
ferentes em concursos na França, 
Inglaterra e Espanha e outras sete 
pontuações acima de 80 no prin-
cipal guia de vinhos da América 
do Sul do mundo. O preço mé-
dio deles? R$ 50!

Das 16 honrarias do semes-
tre, 10 títulos foram para os es-
pumantes, sendo o Aurora Brut 
Branco, de apenas R$ 34,90, o 
mais premiado. O rótulo foi o 
destaque dos franceses no Chal-
lenge International du Vin, com 
a medalha de Ouro, e do Char-
donnay du Monde, com a Prata, 
além de obter o bronze no inglês 
International Wine Challenge. O 
trio se soma a outras 100 distin-
ções já conquistadas pelo espu-
mante Aurora Brut Branco.

“Isso comprova que elabo-
ramos excelentes vinhos e espu-
mantes e que o consumidor pode 
ter acesso pagando pouco. Este 
movimento, colocando mais pro-
dutos ao alcance da população, 
pode ajudar a ampliar a cultura 
do vinho no Brasil”, aponta o 
gerente de Marketing da Vinícola 
Aurora, Rodrigo Valerio, refor-
çando que há cerca de 20 anos a 
empresa mantém o título de mais 
premiada do país, com 740 me-
dalhas em disputadas chancela-
das pela Organização Internacio-
nal da Vinha e do Vinho (OIV).

Elaborado pelo do método 
charmat, o Aurora Brut Branco 
é produzido apenas com uvas 
Chardonnay. Com coloração 
amarelo-palha, tem aroma cítri-

Pela terceira vez no ano, os vinhos e espumantes bra-
sileiros arrematam prêmios na França. Desta vez foi no 
Challenge du Vin, realizado nos dias 18 e 19 de maio. Cin-
co medalhas foram conquistadas, sendo quatro de Ouro e 
uma de Prata. Até agora, somente este ano, são 22 prêmios 
outorgados por concursos internacionais realizados no país.

O concurso é tradicional e todos os anos, durante a 
Primavera, reúne mais de 800 profissionais e consumidores 
amadores informados para degustar cerca de 5 mil vinhos 
de 38 países. A avaliação é feita em duas manhãs. Criado 
em 1976, o Challenge du Vin é organizado pelo Concours 
Des Vins (CDV), com sede em Bourg, na França.

O vinho tem o poder de 
aproximar as pessoas, mesmo 
que à distância, fazendo o longe 
virar perto. Nem mesmo a pan-
demia do Coronavírus impediu 
que Associações de Enólogos 
de seis países latino-americanos: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Peru e Uruguai, realizassem um 
encontro histórico. Pela primeira 
vez, profissionais do setor vitivi-
nícola dessas seis nacionalidades 
estarão reunidos para falar das 
características da última safra. 
Este encontro on-line será reali-
zado dia 14 de julho, através do 
canal da Associação Brasileira de 
Enologia (ABE) no Youtube, a 
partir das 19h no horário de Bra-
sília (19h na Argentina, Brasil e 
Uruguai; às 18h na Bolívia e no 
Chile e às 17h no Peru). É o ‘Di-
recto del Viñedo Vendimia 2021 
en Latinoamerica’.

Serão 12 profissionais, dois 
de cada país, mediados pelo enó-
logo  uruguaio Fernando Pette-
nuzzo, coordenador do grupo 

Foto: Estúdio P

Seis países latino-americanos, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru e Uruguai reúnem enólogos em live, no dia 14 de julho,
para falar da qualidade, diversidade, desafios e curiosidades da última colheita da safra de uva 2021

Directo del Viñedo Vendemia 2021

G4, que estará em estúdio mon-
tado em Bento Gonçalves, cida-
de sede da ABE, onde o presi-
dente, enólogo André Gasperin, 
e o conselheiro Juliano Perin, 
estarão juntos nesse fórum digital 
sem fronteiras. O papo poderá 
ser acompanhado por qualquer 
pessoa interessada no assunto, 
podendo conhecer as peculia-
ridades de cada terroir. “Ver 
nascer um projeto tão transfor-
mador e significativo para ambos 
os seis países é como ver nascer 
um vinho. E que ele tenha vida 
longa para poder ser degustado 
por muito tempo por todos que 
apreciam este universo”, destaca 
Gasperin.

A inspiração para a iniciativa 
veio do ‘Direto do Vinhedo – 
Safra 2021’, realizado pela ABE 
também no formato on-line no 
dia 29 de abril. A entidade reu-
niu nove enólogos e agrônomos 
de diferentes regiões produtoras 
para falar do desempenho da co-
lheita da uva. O resultado supe-

rou as expectativas e o projeto foi 
compartilhado com o G4, bloco 
criado em 2012 para trabalhar 
em torno de objetivos comuns, 
unindo as Associações Nacionais 
de Enólogos da Argentina, Brasil, 
Chile e Uruguai. De lá para cá, 
todos seguiram cumprindo agen-
da itinerante nos quatro países e 
agora com a promoção deste en-
contro o grupo resolveu convidar 
a Bolívia e o Peru, formando o 
G6 – Grupo de Enólogos de La-
tino-américa.

Pettenuzzo comenta que o 
evento poderá ser acompanhado 
por qualquer pessoa interessada 

no assunto. “Pela primeira vez 
na história, integrantes do setor 
vitivinícola latino-americano e 
amantes do vinho, terão a possi-
bilidade de interagir com profis-
sionais de seis países e conhecer 
em primeira mão informações 
de como se deu a vindima 2021. 
Um acontecimento sem prece-
dentes, que marcará um ponto 
de partida na vitivinicultura lati-
no-americana e na coordenação 
e cooperação entre os enólogos 
deste continente”, enfatiza o co-
ordenador.

A proposta, além de fortale-
cer e promover a vitivinicultura 

latino-americana, também quer 
mostrar a diversidade e a qualida-
de da produção, especialmente 
em relação a investimentos nos 
vinhedos e como isso reflete di-
retamente na excelência dos vi-
nhos. Se por um lado o encontro 
oportunizará a troca de experiên-
cias no ambiente técnico, por ou-
tro dará subsídios aos consumi-
dores, antecipando tendências e 
tipos de produtos que irão chegar 
ao mercado daqui para frente. 

O evento tem o patrocínio 
da Fermentis by Lesaffre, que de-
senvolve, produz e comercializa 
leveduras inovadoras enológicas.
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Os enólogos André Gasperin e Juliano Perin representam o 
Brasil no encontro latino-americano

Os produtos reconhecidos
l Bacchus: espumante Aurora Brut Rosé (Ouro) e vinho Aurora Pinto Bandeira Chardonnay (Prata)     

l Challenge International du Vin: espumante Aurora Brut Branco (Ouro) e vinho Aurora Gran Reserva 
Tannat 2018 (Ouro)

l Chardonnay du Monde: espumante Aurora Brut Branco (Prata)

l Les Citadelles du Vin: vinho Aurora Reserva Chardonnay (Prata)           

l International Wine Challenge: espumante Aurora Brut Branco (Bronze), espumante Aurora Extra 
Brut (Commended) e vinho Aurora Reserva Chardonnay (Commended)

l Guia Descorchados: espumantes Aurora Moscatel Branco (84), Conde de Foucauld Brut Rosé (84), 
Procedências Chardonnay (89), Aurora Extra Brut (91) e Aurora Gioia Sur Lie Nature I.P Pinto Ban-
deira 2016 (92) e os vinhos Aurora Colheita Tardia (86) e Merlot Rosé (88)

Mais prêmios
que vêm da França

Medalha de Ouro
l Aurora Espumante Brut - Cooperativa Vinícola 
Aurora
l Garibaldi Espumante Chardonnay Brut - Cooperativa 
Vinícola Garibaldi
l Garibaldi Espumante Prosecco - Cooperativa Vinícola 
Garibaldi
l Casa Valduga Terroir Gewurztraminer 2020 - Casa 
Valduga Vinhos Finos

Medalha de Prata
l Panizzon Espumante Chardonnay - Sociedade de 
Bebidas Panizzon

co, com toque de frutas tropicais. 
Equilibrado, leve e refrescante, o 
espumante combina com ante-
pastos untuosos, canapés, risotos 
de frutos do mar e peixes.

“Os brasileiros elaboram es-
pumantes com excelência e é isso 
que faz as borbulhas se destaca-
rem tanto. Os constantes investi-
mentos em tecnologia, pesquisa e 
inovação resultam em bebidas de 
qualidade espetacular”, sinaliza 
Valerio.

Medalhas, menções 
e destaques
Entre as 16 distinções, a Vi-

nícola Aurora conquistou sete 
medalhas nos concursos Bacchus 
(Espanha), Challenge Internatio-
nal du Vin (França), Chardon-
nay du Monde (França), Les 
Citadelles du Vin (França) e In-
ternational Wine Challenge (In-
glaterra), sendo que no último a 
marca também foi muito elogiada 
com dois produtos na categoria 
“Commended”. Outro grande 
destaque foi o vinho tinto Aurora 
Gran Reserva Tannat 2018, que 
conquistou a medalha de ouro no 
Challenge International du Vin.         

“Mais do que conhecimen-
to e inovação técnica na cantina, 
essas premiações refletem a de-
dicação dos 1,1 mil associados à 
Vinícola Aurora. Nossas uvas são 
cultivadas por pequenas famílias 
e colhidas manualmente por cada 
uma delas. Por isso, costumo di-
zer que vinho é história engarra-
fada, pois todo o produto traz na 
essência a trajetória de cada um 
dos nossos viticultores”, finaliza 
Rodrigo Valerio.

Espumante Aurora Brut 
Branco foi o produto 

mais premiado no 
semestre, com três 

medalhas em concursos 
franceses e inglês

Foto: Divulgação



A expressão “em se plantando tudo dá”, atribuída a 
Pero Vaz de Caminha por ocasião da chegada dos primei-
ros portugueses no Brasil, tem um forte significado até hoje 
em nossa (agri)cultura. É verdade que os grandes ciclos de 
produção, com destaque à cana de açúcar, ao café, ao ca-
cau, à borracha e mais recentemente a soja marcaram a his-
tória brasileira. No entanto, uma fruta, inexistente no país 
à época do descobrimento e colonização, e que é matéria 
prima para processamento e elaboração de nobres produ-
tos, foi introduzida em território nacional e conquista cada 
vez mais os brasileiros.

A implantação de vinhedos destinados à elaboração de 
vinhos iniciou no Brasil de forma modesta, principalmen-
te na região Sul do país, utilizando cultivares de uvas de 
origem americana (Isabel, Bordô, etc), devido à resistência 
destes genótipos às principais doenças que afetam a cultura. 
Até hoje os vinhos elaborados com essas uvas têm destaque 
no mercado, apreciados pelos consumidores por trazerem 
memórias de infância, associado ao tradicional “gosto da 
uva” mencionado por muitos. No entanto, com o passar 
dos anos, o leque de cultivares de uva disponíveis para cul-
tivo foi ampliado e novos produtos têm sido elaborados, 
garantindo aos vinhos made in Brasil um espaço crescente 
e de destaque.

Nessa evolução do produto nacional, diversas etapas 
foram necessárias para garantir a exploração dos diferentes 
terroirs, termo sem tradução para o português que remete à 
relação íntima entre o solo e o micro-clima particular de de-
terminada região, que permite  o cultivo de uma variedade 
de uva, a qual expressa sua qualidade, tipicidade e identi-
dade em um grande vinho. No Brasil, isso se reflete no de-
senvolvimento de três perfis produtivos característicos: uma 
viticultura tradicional, localizada principalmente na região 
Sul do país, outra tropical (quem diria que o sertão nordes-
tino produziria vinhos e espumantes de qualidade) e uma 
terceira chamada de inverno, localizada na região central do 
país e que utiliza a técnica da dupla poda, permitindo a co-
lheita de frutos em períodos secos, resultando em produtos 
de altíssima qualidade. 

Com o uso profissional de tecnologias desenvolvidas 
pela Embrapa e Instituições de ensino, pesquisa, exten-
são rural e transferência de tecnologia parceiras, incluindo 
desde  porta enxertos adaptados às condições de clima e 
solo do Brasil, novos sistemas de condução, técnicas mais 
amigáveis para o manejo de insetos-praga e doenças, certi-
ficação da produção, até a experiência da organização em 
Indicações Geográficas (Indicações de procedência e De-
nominações de origem), a viticultura brasileira tem produ-
zido e oferecido produtos diferenciados em todas as regiões 
vitivinícolas. Associado ao desenvolvimento da viticultura, 
o enoturismo completa a cadeia produtiva, transformando 
locais antes anônimos em verdadeiros cenários de filmes 
hollywoodianos. Com uma arquitetura única e característi-
ca, os  empreendimentos vinícolas agregam à elaboração de 
vinhos e derivados, hotéis, restaurantes e parques temáticos 
que configuram um palco de deleite para os visitantes des-
frutarem de produtos e experiências únicos. Valorizando 
essa realidade, foi estabelecido como o dia oficial do vinho 
brasileiro o primeiro domingo do mês de junho. 

Então, aproveite esse momento para conhecer uma 
vinícola  próxima - ou distante - à sua região, apreciar os 
produtos elaborados nos diferentes terroirs brasileiros e, ao 
visitar os roteiros, além de degustar os vinhos e espumantes, 
conheça a história, a cultura e a motivação dos profissionais 
do mundo do vinho envolvidos na produção e elaboração 
desse nobre produto nacional.

O Plano Safra 2021/2022 
pode começar a ser contratado a 
partir da quinta-feira (1º de julho) 
e bancos ligados ao agronegócio 
já anunciam a disponibilidade de 
recursos. No total, o plano inclui 
R$ 251,2 bilhões, conforme anún-
cio do Governo Federal. O valor 
reflete um aumento de R$ 14,9 
bilhões (6,3%) em relação ao ciclo 
anterior.

O Banco do Brasil anunciou 
que vai destinar R$ 135 bilhões 
para o Plano Safra, 17% a mais 
que o volume aplicado no ante-
rior e vai operar com as taxas di-
vulgadas no anúncio da linha pelo 
Ministério da Agricultura.

Pequenos produtores rurais, 
no âmbito do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), contarão com 
juros que variam de 3% a 4,5% 
ao ano para operações de custeio. 
Para os médios produtores rurais 
vinculados ao Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Ru-
ral (Pronamp), as taxas de juros 
praticadas com custeio serão de 
5,5% ao ano. Para os grandes pro-

O maior e mais representati-
vo concurso de espumantes brasi-
leiros já tem data confirmada: 13 
e 14 de outubro de 2021. Com 
uma retrospectiva que comprova 
a evolução e consolidação da be-
bida, a Associação Brasileira de 
Enologia (ABE) busca avançar na 
quantidade de rótulos e vinícolas 
participantes. Na edição de 2019, 
foram avaliados 376 espumantes 
de 89 vinícolas de sete estados 
(Bahia, Minas Gerais, Paraná, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo). As 
inscrições abrem dia 14 de setem-
bro e seguem até 1º de outubro, 
pelo site www.enologia.org.br.

A produção nacional, hoje 
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Desde 1953, hospedagem de
charme e história na Serra Gaúcha!

Rua Luiz Rogério Casacurta, 510 | Centro | Garibaldi | RS
54 9 9664 9530 | 54 3462.2166 | reservas@hotelcasacurta.com.br

Após mais de cinco anos de 
tratativas entre os governos do 
Brasil e da Colômbia, especial-
mente envolvendo autoridades 
fitossanitárias do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), a maçã brasilei-
ra recebeu sinal verde e chega à 
mesa dos colombianos a partir 
desta semana. A primeira carga 
da cultivar Royal Gala, cerca de 
41 toneladas, saiu de Vacaria. A 
expectativa é que os carregamen-
tos semanais sigam acontecendo.

A abertura deste novo mer-
cado anima o setor produtivo, 
pois é uma excelente alternativa 

Chegou a vez das borbulhas

Foto: Jeferson Soldi

em 18 milhões de litros por ano, 
conforme dados da Uvibra, vem 
crescendo cerca de 10% a cada 
safra e o reconhecimento faz par-
te de uma rotina diária. Seguindo 
normas internacionais regidas 
pela Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho (OIV), o 
concurso avalia espumantes na-
turais, provenientes de uvas vitis 
viníferas, obtidos a partir dos dife-
rentes métodos, comercializados 
normalmente pelas empresas nas 
categorias: espumantes de segun-
da fermentação (charmat e tradi-
cional) e espumantes de primeira 
fermentação (moscatéis). Serão 
premiados os espumantes me-
lhores classificados por categoria, 

respeitando o limite de 30% dos 
inscritos conforme normas inter-
nacionais.

A edição de 2019 foi históri-
ca, não apenas pelo crescimento 
de 20% no número de amostras, 
mas também na evolução da qua-
lidade. Todos os 125 espumantes 
premiados atingiram notas supe-
riores a 88. Os 14 espumantes 
que conquistaram Grande Me-
dalha de Ouro superaram os 92 
pontos. “O espumante brasileiro 
é reverenciado no mundo todo 
pela sua qualidade e diversidade, 
fruto de muito trabalho do enó-
logo, dos viticultores, dos vinicul-
tores”, destaca o presidente da 
ABE, enólogo André Gasperin.

Bancos se preparam para disponibilizar 
recursos para o Plano Safra 2021/2022

dutores, a taxa de custeio serão de 
até 7,5% ao ano.

No Plano Safra 2020/2021, o 
Banco do Brasil estima superar a 
marca de R$ 115 bilhões de de-
sembolso. São R$ 12 bilhões a 
mais do que foi anunciado inicial-
mente.

Sicredi Pioneira
A Sicredi Pioneira também 

está pronta para disponibilizar re-
cursos do Plano Safra 2021/2022. 
O lançamento ocorreu na terça-
feira (29), no canal da cooperativa 

no Youtube.
O consultor em agronegócios 

e especialista em análise de mer-
cados Carlos Cogo foi o convida-
do da live. Sócio-diretor de Con-
sultoria da Cogo Inteligência em 
Agronegócio, ele abordou as prin-
cipais oportunidades e tendências 
para o setor nos 21 municípios 
que compõem a área de atuação 
da cooperativa, instalada inclusive 
na Serra. No ciclo 2020/2021, a 
Sicredi Pioneira RS disponibili-
zou R$ 350 milhões em financia-
mentos ao seus associados.

Foto: Divulgação

Marcos Botton, 
Chefe de Transferência e Tecnologia
Embrapa Uva e Vinho

DIA DO VINHO
BRASILEIRO 2021

Sinal verde para exportar maçãs para a Colômbia
para a exportação da fruta. “A 
Colômbia é um mercado que im-
porta em torno de 100 mil tone-
ladas de maçãs ao longo de todo 
o ano, diferente dos países do 
hemisfério norte, onde a janela 
fecha em junho para a maçã bra-
sileira”, comemora Celso Zancan, 
Diretor Comercial e Logística de 
Mercado Externo da Associação 
Brasileira de Produtores de Maçã 
(ABPM).

Segundo Jairo Carbonari, au-
ditor fiscal do Mapa no RS e chefe 
da Divisão de Defesa Agropecuá-
ria, as negociações com as autori-
dades fitossanitárias da Colômbia 

foram capitaneadas pelo Depar-
tamento de Sanidade Vegetal do 
Ministério, com apoio destacado 
do adido agrícola brasileiro na Co-
lômbia. Mais intensamente desde 
a visita da Missão Oficial colom-
biana em março de 2020, a supe-
rintendência do Mapa no RS, em 
conjunto com a Associação Brasi-
leira de Produtores de Maçã, re-
presentando o setor produtivo, e a 
Embrapa Uva e Vinho, buscaram 
atender as exigências fitossanitá-
rias, especialmente relacionadas 
a pragas como a mosca-das-frutas, 
cochonilhas e a grafolita.

Para isso, foi elaborado um 

protocolo que garante que as ma-
çãs brasileiras exportadas para a 
Colômbia não levarão junto inse-
tos pragas. 

Esse protocolo contou com 
o apoio do pesquisador Adalécio 
Kovaleski, da Embrapa Uva e Vi-
nho e dentre as recomendações 
estão ações de monitoramento no 
campo, associado ao tratamento 
das frutas ao frio, que garantem o 

controle das pragas.
“A abertura deste novo e im-

portante mercado para a maçã 
brasileira só foi possível graças ao 
trabalho conjunto e articulado do 
setor produtivo, pesquisa e dos 
órgãos reguladores para estabele-
cer o protocolo obrigatório para a 
exportação das frutas atendendo 
as exigências colombianas”, avalia 
Carbonari.

Carga de maçãs exportada para a Colômbia



Foto: Divulgação Don Giovanni

Chef Rafael Jacobi e Vinícola Don Giovanni 
lançam o espaço Nature - Vinho e Gastronomia

Espaço Nature, na Vinícola Don Giovanni

A parceria exclusiva entre 
a Rafael Jacobi Gastronomia e a 
vinícola Don Giovanni oferece 
diferentes experiências enogastro-
nômicas para quem busca contato 
com a natureza e boa gastrono-
mia, degustando vinhos e espu-
mantes do terroir da região, em 
Pinto Bandeira.

Em meio aos vinhedos e aos 
campos da propriedade, o públi-
co poderá aproveitar uma varie-
dade de opções gastronômicas. 
O chef Rafael Jacobi assina o car-
dápio dos serviços, que vão des-
de piqueniques ao ar livre até um 
restaurante de gastronomia con-
temporânea. A primeira delas, já 
em funcionamento, é o Bosque 
Nature.

Duas opções são oferecidas 
aos clientes: comidas e lanches do 
food truck, que conta com carta 
de bebidas completa, com vinhos 
e espumantes da Don Giovanni, 
além de drinks especiais. Tam-
bém será possível aproveitar a 
experiência Piquenique com Gi-
rassóis, num dia relaxante pelos 

A vinícola Don Giovanni é um complexo que reúne vinhedos, 
vinícola, loja de vinhos e pousada. Mantém uma produção média de 
120 mil garrafas ano. Está localizada em Pinto Bandeira (RS), a 12 
km do centro de Bento Gonçalves na rodovia VRS 805, num dos 
pontos mais altos do município (720m). Proprietários da vinícola, a 
família Giovannini é uma das poucas no RS, cuja quarta geração con-
tinua a produzir vinhos e espumantes, unindo tradição e qualidade.

jardins da vinícola, acompanhado 
de uma caixa recheada de delí-
cias, e ainda passear pelos campos 
de girassóis e curtir o pôr do sol. 
Para complementar o momento, 
a equipe disponibiliza a clássica 
toalha xadrez de piqueniques, ta-
ças e talheres -que são devolvidos 
ao final do consumo.

Está previsto para entrar em 
funcionamento até o primeiro 
trimestre deste ano o Restauran-
te Nature, para até 100 pessoas e 
com menu autoral. O restaurante 
terá concepção arquitetônica que 
privilegia o contato com a natu-
reza e a vista para os vinhedos 
da Don Giovanni. O local será 
ideal também para realização de 
eventos, como formaturas, casa-
mentos, aniversários e atividades 
corporativas.

O espaço Nature - Vinho e 
Gastronomia é aberto ao públi-
co e funciona de terça a sexta das 
11h às 18h e sábado e domingo 
das 11h às 19 horas, dentro da 
vinícola Don Giovanni, em Pinto 
Bandeira, na Serra Gaúcha.

RAFAEL JACOBI GASTRONOMIA
Depois de acumular experiências em renomados restaurantes 

na Austrália, Itália, Espanha e Brasil e cursar especializações em al-
gumas das maiores e melhores escolas de gastronomia do mundo, 
o Chef Rafael Jacobi abriu em 2009 a Rafael Jacobi Gastronomia, 
empresa focada na realização de eventos gastronômicos como for-
maturas, casamentos, recepções, aniversários, eventos corporativos 
e particulares.

VINÍCOLA DON GIOVANNI

NATURE VINHO E GASTRONOMIA
Linha Amadeu, km 12, Pinto Bandeira
Telefone / whats: (54) 99664.5657

Ingredientes
l 4 talos de alho poró fatiado
l 1 cebola grande picada
l 2 xícaras de batata sem casca em cubos
l 1 litro de água ou caldo de legumes caseiro
l 2 colheres (sopa) de manteiga
l 300 ml de creme de leite fresco
l Sal

Preparo
l Em uma panela, coloque a manteiga, a cebola e o alho 
poró e refogue bem até murchar, sem ficar
dourado, pois a sopa deve ficar bem clarinha.
l Em seguida, adicione a batata ao caldo, uma pitada de 
sal e cozinhe até a batata ficar bem macia.
l Bata a mistura no liquidificador. Volte para a panela, 
adicione o creme de leite, experimente o sal e pronto.
l Dica da chef: você pode servir com mini torradas ou 
bacon torrado. Fica uma delícia.

Os admiradores de um bom 
vinho sabem que a bebida pode 
ser degustada em qualquer es-
tação, mas é no inverno que os 
hábitos mudam para se adapta-
rem às temperaturas mais frias, 
também impactando nos vinhos 
escolhidos para harmonizar com 
a estação.  Com o frio se aproxi-
mando, nada melhor que apren-
der melhor a combinar o tipo de 
vinho com o prato. Por isso, o do-
cente do curso de Sommelier do 
Senac Bento Gonçalves, Marcelo 
Scavone, preparou algumas dicas:

Mais do que a estação, 
pense na combinação 
do vinho com o prato

Existe uma crença de que os 
vinhos brancos combinam com 
o verão e os vinhos tintos devem 
ser consumidos no inverno. Mas, 
mais do que isso, é preciso ob-
servar as intensidades dos pratos. 

SOPA VICHYSSOISE
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Creme de batata e alho poró
Franciane Badalotti | Senac Bento Gonçalves

Foto: Divulgação

Dicas de harmonizações com 
vinhos para combinar com o frio
Especialista indica quais os tipos de vinhos para 
serem tomados com a comida no inverno

Cuidos com certos
elementos

Existem elementos que sim, 
dificultam e até mesmo inviabi-
lizam uma harmonização, pois 
podem deixar a boca amarga, ads-
tringente ou metálica. “Elementos 
como oleaginosas, principalmen-
te o amendoim, as azeitonas, o 
aspargo, o vinagre da salada e al-
guns preparos com ovos devem fi-
car de fora de suas combinações”, 
destaca Marcelo.

“No inverno, tomamos muitas 
sopas e comidas mais calóricas 
e a combinação deverá respeitar 
a intensidade do prato e combi-
nar com o vinho. Por exemplo, 
lasanhas, normalmente untuosas, 
combinam com um vinho tinto, 
uma vez que o tanino deste entra 
em ação limpando o nosso pala-
dar. Já sobremesas e alguns quei-
jos vão bem com um vinho licoro-
so”, explica o docente.

Uma variedade de queijos 
nas famosas tábuas de queijos, 
que ocorre em muitos dos lares, 
deve ser observada com cuidado, 
pois os queijos frescos e com uma 
certa acidez ou salinidade, assim 
como os queijos mais delicados, 
harmonizam com espumantes, 
vinhos rosé e brancos mais encor-
pados. Isso também quebra com 
a crença de que todo e qualquer 
queijo deve ser harmonizado com 
vinho tinto o qual, por sinal, com-
bina perfeitamente com queijos 

duros e queijos pungentes.
Outro vinho que ganhou 

muitos adeptos é o rosé. Há pou-
co tempo, o vinho rosé era tido 
como um vinho sem muito pres-
tígio. Hoje, ganhou a mesa e os 
lares de muitas pessoas, inclusive 
as pessoas que não costumavam 
beber vinho. “Estes podem sim 
harmonizar com peixes, frango e 
até alguns elementos de charcuta-
ria”, explica Marcelo. 

Em relação à escolha do vi-
nho, Marcelo destaca que a va-
riedade depende do gosto pesso-
al, mas revela suas preferências: 
“Neste ano, estou preferindo a va-
riedade merlot e cortes de caber-
net franc com cabernet sauvignon. 
Essas escolhas são muito influen-
ciadas pelos acompanhamentos e 
consequente harmonização. Mas 
minha principal motivação é apre-
ciar vinhos locais valorizando as 
variedades produzidas na região”, 
destaca. 

Foto: Divulgação

Com a chegada do frio, nada melhor do que combinar o vinho com o prato

Mitos

Existem algumas combina-
ções que parecem ser estranhas 
como, por exemplo, consumir 
espumante comendo feijoada. O 
fato é que as “borbulhas”,  o “gás” 
e a acidez do espumante ajudam a 
limpar o paladar, ou seja, feijoada 
com espumante é sim uma com-
binação possível. Por sinal, uma 
comida de inverno para esquentar 
nos dias frios.

Outra situação interessante 
de falar é que muitas pessoas co-

mentam que os vinhos mais caros 
são os melhores. No entanto, a 
questão da escassez - o fato de o 
vinho ser raro ou ter sido produ-
zido numa quantidade limitada 
-  é o que faz com que o preço 
suba, sem necessariamente ser o 
melhor vinho de todos. Tendo 
em vista que nem sempre o mais 
caro é o melhor, a última dica do 
professor do curso de Sommelier 
é: “Valorize as vinícolas e os pro-
dutos nacionais. A qualidade dos 
nossos vinhos e espumantes é re-
conhecida mundialmente”.
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Fisul de Garibaldi está com as inscrições 
abertas para o Vestibular de Inverno

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

MÃES E A
RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS
FAMILIARES

Foto: Divulgação

A temática do último mês 
de maio foi inspirada pelas de-
mandas de mães, surgidas neste 
período de pandemia. Estas rela-
tam sentirem-se sobrecarregadas, 
uma vez que, entre suas tarefas, 
está a resolução de conflitos que 
ocorrem na convivência diária 
no ambiente doméstico, que fo-
ram exacerbados neste período, 
gerando estresse para as mães. 
Embora saiba que a pandemia es-
teja afetando a todos, o foco das 
reflexões será as mães e as suas 
dúvidas, angústias e medos.

Um primeiro aspecto a ser 
avaliado para compreender o 
momento vivido pelas mães é a 
relação coparental. Mães e pais 
sentem-se estressados e pressio-
nados. Contudo, é necessário 
que o casal possa ter um espaço 
para compartilhar seus sentimen-
tos e elaborar estratégias conjun-
tas para superar as situações difí-
ceis. Para tanto, é preciso que as 
mães possam perceber o apoio 
dos pais no tocante aos cuidados 
com os filhos e à execução das ta-
refas domésticas.

Entende-se que mães que 
recebem apoio se sentem cal-
mas, amparadas e, como conse-
quência, menos sobrecarregadas. 
Mães que não recebem apoio 
tendem a receber estresse copa-
rental. Desta forma, um pai parti-
cipativo nas responsabilidades da 
casa é fundamental. 

Diante de um conflito que 
ocorre no ambiente doméstico, 

deve se questionar sobre a ava-
liação que a mãe faz deste e do 
engajamento do pai em sua reso-
lução. Quando ocorre a percep-
ção da adoção por parte do pai 
de um estilo mais agressivo para 
com os filhos, de negligência em 
relação ao conflito, afastando-se 
ou fingindo não vê-lo, e de con-
formidade para com a situação, 
fazendo concessões ou evitando 
o diálogo, a situação da relação 
coparental tende para o lado ne-
gativo. Com isto, haverá dificul-
dades no manejo e na resolução 
do conflito e maior estresse para 
a mãe. 

Infelizmente, os resultados 
apontam para o predomínio do 
polo negativo. Assim, as mães 
tendem a sofrer um estresse co-
parental maior, com prejuízos à 
sua saúde mental.

Contudo, é importante res-
saltar: o que acontece em uma 
família não irá se repetir em to-
das as famílias, necessariamente. 
Esses resultados conduzem à re-
flexão sobre a relação conjugal 
e suas repercussões no cuidado 
com os filhos, nas tarefas domés-
ticas e nos conflitos familiares. 
Um primeiro passo é lembrar 
que os modelos de cuidados as-
sociados ao masculino e ao femi-
nino podem (e devem) se revistos 
pelo casal. Isso porque o cuidado 
com os filhos é uma tarefa com-
partilhada. Em momentos mais 
estressores, como o da pande-
mia, o diálogo e as renegociações 
entre o casal são importantes e 
necessários. A diminuição do 
estresse coparental conduzirá 
não apenas a melhora de saúde 
mental das mães, mas de toda a 
família.

As inscrições para o vesti-
bular agendado da FISUL estão 
abertas em fisul.edu.br até o dia 
12 de julho e são gratuitas. Os 
candidatos poderão realizar a 
prova on-line, em suas casas ou 
optar pelo formato presencial 
em horário entre as datas de 06 
e 13 de julho. Com esta opção, o 
vestibulando fará a prova de reda-
ção na Faculdade, de segunda a 
sexta, em horário pré-agendado. 

Os candidatos poderão realizar a prova online, em suas casas, 
ou optar pelo formato presencial entre as datas de 6 a 13 de julho

A FISUL oferta oito cursos de 
graduação: Administração, Ciên-
cias Contábeis, Direito, Gestão 
de Recursos Humanos, Gestão 
de Comércio Exterior, Gestão Fi-
nanceira, Gestão em Logística e 
Gestão de Comércio Eletrônico/
Gestão Comercial. 

Os candidatos que deseja-
rem ingressar por transferência, 
segunda graduação, aprovados 
em vestibulares anteriores ou 

com a nota do ENEM, deverão 
manifestar seu interesse na Se-
cretaria ou pelo site da FISUL, 
até a data de 13 de julho. O re-
sultado da prova será divulgado 
em até 48 horas após a sua rea-
lização, via e-mail ou WhatsApp. 
A matrícula poderá ser feita até 
16 de julho, na Secretaria Acadê-
mica da FISUL, nos horários das 
13h30 às 22h. 

Inscrições www.fisul.edu.br.

Inscrições para o Vestibular de Inverno na Fisul estão abertas e são gratuitas

Foto: Andréa de Deus

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

O que muda num
beijo com

O preenchimento labial 
é o desejo de muitas pessoas 
hoje em dia, e é indicado tanto 
para homens quanto mulheres, 
que apresentem sinais de en-
velhecimento, assimetrias ou 
pouco volume nos lábios. 

Realizado de forma mini-
mamente invasiva, através da 
aplicação de ácido hialurônico, 
ele pode ser utilizado para con-
ferir mais hidratação, contorno, 
volume ou projeção aos lábios. 
E pelo fato de essa substância 
já existir naturalmente no cor-
po humano, sua utilização não 

preenchimento

gera riscos de rejeição. 
No organismo, o ácido 

hialurônico é uma molécula de 
açúcar responsável por reter 
água, promovendo hidratação e 
estímulo à produção de coláge-
no. Mas além dos benefícios es-
téticos, muitas pessoas também 
têm dúvidas sobre a funcionalida-
de do preenchimento. 

Afinal, será que ele faz algu-
ma diferença no beijo? 

De acordo com um estudo 
desenvolvido no Canadá, além 
de hidratação, definição e volu-
me, a aplicação de ácido hialurô-

nico nos lábios também pode 
influenciar na expressão do ros-
to e na parte funcional da fala e 
até mesmo do beijo.

Na pesquisa, realizada em 
2020, 98% dos pacientes que 
realizaram preenchimento la-
bial afirmam ter mais satisfação 
com o beijo. Além disso, 73% 
dos seus parceiros concordam 
que os lábios ficam com um as-
pecto melhor para beijar, após 
o procedimento. 

Viu só? Agora não tem des-
culpa para adiar o seu preenchi-
mento. Agende seu horário.
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Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

ATUALIDADES
PREVIDENCIÁRIAS

Voltou a ser exigida a prova 
de vida. Sim! Você, aposentado 
ou pensionista do INSS, precisa 
fazer a prova de vida pra evitar 
a suspensão do seu benefício. 
Isso pode ser feito no banco 
onde você recebe o benefício ou 
através da biometria facial nos 
aplicativos “Meu INSS” e “Meu 
gov.br”. E atenção: pessoas com 
dificuldades de locomoção ou 
com mais de 80 anos têm direi-
to a atendimento diferenciado 
para realização da prova de vida.

Outra notícia atual do mun-
do previdenciário é a votação, 
pelo STF, da revisão da vida 
toda. O início do julgamento se 
deu em 04 de junho, com pare-
cer favorável do relator, minis-
tro Marco Aurelio. A revisão da 
vida toda – ou da vida inteira – é 
uma espécie de revisão que leva 
em conta todo período contri-
butivo do segurado, ou seja, ig-
nora o marco inicial do cálculo 
em julho de 1994.

Caso a tese seja aprovada, 
terão direito à revisão os segu-
rados que recebam ou tenham 
recebido benefícios previden-
ciários calculados com base 
na lei 9.876/99 e que tenham 
contribuições previdenciárias 
anteriores a julho de 1994. Mais 
especificamente, aqueles segu-
rados que tenham as maiores 

A profissão de cuidador de 
idoso está crescendo no Brasil 
segundo dados mais recentes do 
Ministério do Trabalho, com 
um aumento de 547% no núme-
ro desses profissionais no país. 
É o mercado acompanhando o 
envelhecimento da população -  
de acordo com dados do IBGE, 
estima-se que o total de idoso 
dobrará até 2050, chegando a 
40 milhões. Devido a essa cres-
cente demanda, o Senac Bento 
Gonçalves lança o curso de Cui-
dador de Idoso. As aulas da pri-
meira turma iniciam no dia 1º 
de julho e serão realizadas nas 
quintas e sextas-feiras, das 19h 
às 22h.

O curso de Cuidador de 
Idoso, com 160 horas, prepara 
o profissional para atuar  nos 
cuidados com a pessoa idosa, no 
que diz respeito ao seu bem-es-
tar considerando como fatores a 
higiene, conforto, entretenimen-
to, alimentação, mobilidade e 
saúde, de modo a zelar por sua 
integridade física, emocional e 
social. Na formação, são traba-
lhadas as seguintes competên-
cias: estimular a independência 
e autonomia do idoso em suas 
atividades de vida diária; cuidar 
da pessoa idosa em suas ativida-
des de vida diária.

Muito obrigado deputado Márcio Biolchi pela indicação 
de Emenda no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, através da Bancada Gaúcha, de 
R$ 380.000,00 para aquisição de retroescavadeira. 

DEPUTADO MÁRCIO BIOLCHI
MONTE BELO DO SUL

EMENDA DE R$   380 MIL

Na foto, Márcio Biolchi acompanhado do 
prefeito Adenir José Dallé, do vice-prefeito 
Jorge Benvenutti e do vereador Eder Zaffari

Prefeitos, autoridades e comunidade unidos na busca por pavimentação da Linha 47

Foto: Divulgação redes sociais Hadair Ferrari

Bento Gonçalves, Farroupilha e Pinto Bandeira 
juntos para tratar de pavimentação de vias

O prefeito de Monte Belo 
do Sul, Adenir José Dallé, junta-
mente com a Secretária de Ad-
ministração e Fazenda, Michele 
Mariuzza, recebeu o comando do 
3º Batalhão Ambiental da Briga-

Na noite da quarta-feira, 23, 
os prefeitos de Bento Gonçalves, 
Diogo Siqueira, de Pinto Bandei-
ra, Hadair Ferrari, de Farroupi-
lha, Fabiano Feltrin, juntamente 
com Secretários Municipais, Ve-
readores e moradores da comu-
nidade de São Marcos, interior 
de Farroupilha, realizaram uma 

reunião de trabalho para tratar 
da pavimentação de estradas que 
ligam as cidades, bem como pro-
jetos para promover o turismo 
regional.

O objetivo principal do gru-
po é a  busca do asfaltamento da 
estrada da comunidade da Linha 
47, em Pinto Bandeira, até São 

Marcos, trecho de cerca de 5 km 
que pertence aos municípios de 
Bento e Farroupilha. 

Uma ata foi formalizada e a 
partir de então o comprometi-
mento dos gestores em buscar 
recursos, tanto nas esferas Muni-
cipais, quanto Estadual e Federal, 
para execução dos projetos.

Reunião em Monte Belo do 
Sul com comando do Batalhão 
Ambiental da Brigada Militar

da Militar (3º BABM), de Caxias 
do Sul, na sede do poder público 
municipal. 

Em pauta, o alinhamento de 
assuntos e ações relativas à atua-
ção do órgão na região.

Foto: Divulgação

Prefeito Adenir José Dallé e secretária de Administração e 
Fazenda, Michele Mariuzza, receberam o comando do 3º 
Batalhão Ambiental da Brigada Militar

contribuições anteriores a este 
marco, pois rompendo a barrei-
ra inicial do período básico de 
cálculo em julho de 1994 teriam 
a média da contribuições maior 
do que se apurados conforme a 
regra geral vigente.

Para saber da viabilidade 
da revisão é necessário fazer 
cálculos. Por isso, procure um 
especialista na área para avaliar 
o seu caso.

Outro julgamento recente 
do STF que tem impactado – e 
este já foi encerrado – diz res-
peito ao recebimento da pensão 
por morte por parte da concu-
bina. O Supremo fixou a tese 
de que “a preexistência de ca-
samento ou de união estável de 
um dos conviventes, ressalvada 
a exceção do artigo 1.723, § 1º 
do Código Civil, impede o re-
conhecimento de novo vínculo 
referente ao mesmo período, 
inclusive para fins previdenciá-
rios, em virtude da consagração 
do dever de fidelidade e da mo-
nogamia no ordenamento jurí-
dico-constitucional brasileiro”. 
Em miúdos, é a famosa dispu-
ta entre esposa e amante pela 
pensão por morte, prosperando 
a decisão de que a divisão não 
é possível.  Vale dizer que os 
filhos tidos fora do casamento 
não sofrem qualquer prejuízo.

Senac Bento Gonçalves terá turma
inédita do curso de Cuidador de Idosos

A diretora do Senac Bento 
Gonçalves, Rosângela de Souza 
Jardim, ressalta que a formação 
vem ao encontro das necessida-
des do mercado. “O curso de 
Cuidador de Idosos já é oferta-
do em outras escolas do Senac e 
tem alta empregabilidade entre 
os alunos, sendo que muitos de-
les conseguem uma oportunida-
de antes mesmo de concluir a 
formação. Agora, a comunidade 

regional também poderá contar 
com essa opção de qualificação 
profissional, que já é reconhe-
cida no mercado de trabalho”, 
destaca a diretora. 

Mais informações: site www.
senacrs.com.br/bentogoncalves, 
pelo telefone (54) 3452.4200 
ou pelo Whatsapp (54) 99647-
1436. O Senac Bento fica locali-
zado na rua Saldanha Marinho, 
820, Centro.



O que é GEOBIOLOGIA?
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Sistema Fecomércio-RS apresenta projeto
da nova escola Senac Bento Gonçalves

Foto: Divulgação Senac

O Sistema Fecomércio-RS e 
o Sindilojas Regional Bento anun-
ciaram, no dia 23 de julho, uma 
novidade para a comunidade de 
Bento Gonçalves - a cidade conta-
rá com uma nova escola do Senac 
a partir de 2022. A estrutura, que 
já está em construção, fica na Tra-
vessa Silva Paes, 415, no bairro 
Cidade Alta. Atualmente, o Senac 
fica localizado na rua Saldanha 
Marinho, 820.  

O projeto conta com 1.994,76 
m² e terá 13 espaços para aulas 
sendo três salas multiuso,  duas 
salas de Idiomas, um laboratório 
de Informática, três laboratórios 
de Beleza (Maquiagem, Massa-
gista, Cabeleireiro e Manicure), 

A estrutura da nova escola 
Senac foi construída pensando na 
sustentabilidade. O prédio conta-
rá com cisternas para armazenar 
água da chuva, placas fotovoltai-
cas, iluminação interna e externa 
em LED; carregador rápido para 
carro elétrico em uma vaga de es-
tacionamento no subsolo; brises 
nas fachadas e cortinas nas esqua-
drias para controle solar, evitando 

Daniel Amádio, presidente Sindilojas Regional Bento Gonçalves; 
Rosângela de Souza Jardim, diretora do Senac Bento Gonçalves; 
José Paulo da Rosa, diretor regional Sesc/Senac e Jaques Fachineli, 
gerente Sesc Bento Gonçalves

A Geobiologia é uma ciência 
que surgiu no Ocidente por volta 
de 1970 e tem suas bases nos estu-
dos da Física Quântica, da Radies-
tesia e da Radiônica. 

Ela pesquisa as diferentes re-
lações do meio ambiente e a saú-
de dos seres vivos e também es-
tuda o fluxo de energia da Terra. 
Através desses estudos é possível 
identificar as geopatologias, ou 
seja, as ‘doenças’ da Terra.

Estuda a contaminação elétri-
ca e eletromagnética, os materiais 
tóxicos empregados no uso de 
construções e o efeito das radia-
ções bem como a radioatividade 
terrestre nas residências ou locais 
de trabalho.

Não só a Terra e o Cosmos 
emitem energias que interagem 
com o ser humano, mantendo-o 

quatro laboratórios de Gastrono-
mia, além das áreas administrati-
vas e de atendimento, espaços de 
convivência e estacionamento. A 
mudança de localização também 
vem acompanhada de várias no-
vidades. Entre elas a inauguração 
da Cozinha Show para eventos e 
da Sala Sommelier. 

A escola do Senac terá um 
ganho em termos de inovação, 
capacidade, conforto, acessibilida-
de, podendo atender um número 
maior de alunos com excelência.  
Isso tem um impacto muito posi-
tivo pois precisamos de mão-de-o-
bra qualificada, especialmente no 
setor do Turismo, que é crescente 
na região.

Atualmente o Senac Bento 
Gonçalves capacita nas áreas de 
Beleza, Comunicação, Gastrono-
mia, Gestão e Negócios, Idiomas, 
Informática e Saúde, por meio de 
cursos presenciais e a distância. 
Na nova escola, um dos focos será 
a oferta de capacitações relaciona-
das à Cozinha Artesanal com a 
previsão de qualificações inéditas 
como: “Fermentação natural para 
preparo de pães”, “Classificação 
e degustação café”, “Sommelier: 
cervejas”, “Harmonização gastro-
nômica com cachaças”, “Gastro-
nomia para pessoas com restri-
ções alimentares”, “Técnicas de 
preparo da charcutaria artesanal”, 
entre outras.

Foto: Divulgação Senac

Foto: Renata Oliveira Silva

Nova construção e sustentabilidade
o desperdício de energia elétrica 
com ares condicionados, e bicicle-
tário para incentivar o transporte 
alternativo e sustentável.  

A nova escola terá capacida-
de para atender 238 alunos por 
turno e contará com formações 
nas áreas de Comércio, Gestão, 
Informática, Beleza, Saúde, Gas-
tronomia e Idiomas, com cursos 
presenciais e a distância.

Concluindo, pode-se dizer: 
l O padrão vibratório de 

uma casa tem relação direta com 
a energia e o estado de espírito de 
seus moradores.

l O conjunto de pensamen-
tos, sentimentos, estado de espí-
rito, condições físicas, anseios e 
intenções dos moradores fica im-
pregnado no ambiente, criando o 
que se chama de egrégora.

l O que poucos sabem é que 
as paredes, objetos e a atmosfera 
da casa têm memória e registram 
as energias de todos os aconteci-
mentos e do estado de espírito de 
seus moradores.

l Por isso, quando pensar 
na saúde energética de sua casa, 
tome a iniciativa básica e vital de 
impregnar sua atmosfera apenas 
com bons pensamentos, muita fé; 

E para que serve?

saudável ou doente, mas também 
aparelhos elétricos, eletrônicos, 
objetos ao nosso redor, móveis, 
nossos relacionamentos com ou-
tras pessoas, pensamentos e cren-
ças, energias intrusas que venham 
das ruas, de outras casas.

A interação desordenada ou 
mal direcionada dessas energias 
causa ondas nocivas de energias 
que podem provocar a estagnação 
do fluxo energético, sérias doen-
ças e dificuldades no setor profis-
sional.

As ondas nocivas não são per-
ceptíveis pelos sentidos básicos 
do ser humano e existem vários ti-
pos de ondas nocivas que podem 
atuar no meio ambiente.

Os ambientes e locais doen-
tes são aqueles onde o fluxo ener-
gético está obstruído, estagnado 

ou poluído.
As tensões geopáticas podem 

causar vários efeitos nocivos. En-
tre eles pode-se citar:

l dores de cabeça, tensões, 
nervosismo, estresse, distúrbios 
de sono;

l brigas e discussões, blo-
queio criativo;

l obstrução do fluxo energé-
tico da abundância e da prosperi-
dade;

l não absorção de vitaminas e 
minerais pelo organismo;

l estagnação e dificuldade 
profissional.

Através do trabalho com a 
Geobiologia (em residências e lo-
cais de trabalho) é possível iden-
tificar:

l lugares contaminados com 

energias negativas e curá-los;
l tensões geopáticas;
l e direcionar o fluxo energé-

tico para um propósito específico.

O trabalho de limpeza de 
ambientes de uma Geobiologia 
possibilita que todos os efeitos 
nocivos sejam curados e neutrali-
zados. Possibilita também o fluxo 
perfeito da energia nos ambientes. 
É um sistema de harmonização 
(energética) ambiental que pode 
ser realizado em casas, empresas, 
lojas, escritórios, etc.

A Geobiologia possibilita 
uma harmonia completa nesses 
ambientes assim como um fluxo 
de prosperidade e abundância 
contínuos.

l Potencialize as condições 
de saúde e bem-estar da moradia;

l Incremente os níveis de 
produtividade e rendimento das 
pessoas e do seu negócio;

l Previna o aparecimento de 
possíveis distúrbios e doenças re-
sultantes de radiações;

l Combata as energias eletro-
magnéticas nocivas.

Fotos: Reprodução

evite brigas e discussões desneces-
sárias. Observe seu tom de voz: 
nada de gritos e formas agressivas 
de expressão.

l Não bata portas e tente 
assumir gestos harmoniosos, cui-
dando de seus objetos e entes 
queridos com carinho.

l Não pense mal dos outros. 
Praguejar, nem pensar!

l Selecione muito bem as 
pessoas que vão frequentar sua 
casa.

l Se você nutre uma mágoa 
profunda ou mesmo um ódio for-
te por alguém, procure ajuda para 
limpar essas energias densas de 
seu coração.

l Alegria, amor, paz, prospe-
ridade, saúde, amizades, beleza... 
já está bom para começar, não é 
mesmo?

Kátia R. Fiedler
Geobióloga, Terapeuta/Alquimista,

Aromaterapeuta e Mestre Reiki

Fone/WhatsApp (51) 99695.1824
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CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE
MONTE BELO DO SUL

Um novo dia nasceu hoje e embora o sol tenha despontado em nossa pequena Monte Belo 
do Sul, ainda temos em mente o dia nublado  em que nosso amigo PAULETi partiu, porém, 
o iluminar deste sol é que nos faz acreditar que o que fica são os bons exemplos que você 
deixou, a amizade e o trabalho realizado. Temos que ter fé e acreditar num Deus que, às 
vezes, parece estar distante, mas está dentro de nós e é nele que devemos nos agarrar para 
superar as perdas, já que é ele que está presente quando vencemos! Nos despedimos de uma 
pessoa simples e humilde.

Como já disse nosso amigo Adenir, “PAULETI era a voz do povo, porque era ali que sempre 
estava”. Planalto era sua terra natal, mas Monte Belo do Sul o adotou como um cidadão e 
aqui constituiu sua família e sua vida ao longo dos 38 anos que permaneceu conosco. Passo 
a  passo, PAULETI foi alcançando seus objetivos, conquistando seu espaço na política, no 
esporte, na agricultura e em nossos corações. Era só chamar que estava sempre disponível, 
fosse para trabalhar, para se divertir, mas principalmente para lutar pelo bem de nosso 
município. O sol nasceu hoje para mais um dia e que, certamente, marcará nossas vidas como 
um dia em que alguém do bem e amigo partiu. A CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE 
BELO DO SUL vai estar mais vazia e, quando discutirmos os problemas da nossa gente, 
estaremos lembrando do VEREADOR ONÉCIMO PAULETI, que fazia de tudo para tentar 
solucioná-los. Lembraremos de você como um parlamentar que era ouvido, não como um 
político de discurso inflamado e palavras bonitas, mas como um homem de princípios. A 
autenticidade foi a sua maior virtude.

Esta homenagem quer trazer presente a nossa alegria de ter convivido com você e que 
possamos   absorver esta perda como um exemplo de vida. Nós, funcionários e vereadores da 
Câmara Municipal, deixamos aqui nossos mais sinceros sentimentos de pesar à família e a de 
que Monte Belo do Sul ficou ainda mais fortificado depois de sua passagem por aqui.

Pauleti era um amigo que vai nos fazer muita falta e deixar um vazio.  A Câmara de Vereadores 
não será mais a mesma, mas tua vida foi brilhante e honraremos teu legado.

Que deus te receba de braços abertos, porque era assim que você sempre nos recebia.

O Parlamento Regional pres-
ta homenagem ao seu Presidente 
Onecimo Pauleti com a oração do 
“Pai Nosso”, que faleceu dia 8 de 
junho, em decorrência de compli-
cações causadas pela Covid-19. O 
parlamentar Gilmar Peruzzo, de 
Nova Prata, assume a Presidência 
do grupo, eleito vice-presidente 
em fevereiro deste ano.

A 4ª reunião do Parlamento 
Regional da Serra Gaúcha ocor-
reu na quinta-feira, 24, na Câmara 
Municipal de Garibaldi, Plenário 
Albano Schneider. O presidente 
do Legislativo de Monte Belo do 
Sul, Luciano Bombassaro, repre-
sentou Pauleti no encontro.

A atuação de Onecimo na 
entidade foi elogiada por Peruz-
zo. “Ele vinha conduzindo muito 
bem o nosso Parlamento. Preci-
samos que esse trabalho continue 
e seja levado em frente. Por isso, 
é fundamental que as Câmaras 
de Vereadores da região possam 

Parlamento Regional prestou 
homenagem ao seu presidente,
Onecimo Pauleti (in memoriam)

estar representadas e participar 
ativamente desse Parlamento Re-
gional, em que são discutidas pau-
tas importantes da nossa região”, 
declarou.

No encontro deste mês, entre 
as principais pautas, estiveram o 
plano do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul para a conces-
são de rodovias estaduais, com 
foco nas praças de pedágio da re-
gião da Serra, e discussão sobre a 
lei complementar 173/2020, que 
estabeleceu o Programa Federati-
vo de enfrentamento à Covid-19. 
Além disso, os parlamentares 
irão analisar o documento sobre 
o futuro estatuto da entidade. O 
presidente da Associação das En-
tidades Representativas de Classe 
Empresarial Gaúcha (CICS Ser-
ra), Elton Paulo Gialdi, também 
participou do encontro.

Presidente da Comissão de 
Saúde e Meio Ambiente (CSMA) 
do Legislativo, o vereador Ra-

fael Bueno - PDT falou sobre a 
importância de os municípios se 
engajarem na entrega de recursos 
para o término das obras do Hos-
pital Geral (HG). As melhorias 
colocarão mais 118 leitos à dispo-
sição de moradores de 49 muni-
cípios da região, abrangendo mais 
de um milhão de habitantes.

Atualmente, 24 municípios 
fazem parte do Parlamento, que 
procura unir esforços em busca 
de avanços para a região, além de 
valorizar a atividade parlamentar. 

Os municípios que integram 
o grupo são: André da Rocha, 
Antônio Prado, Bento Gonçalves, 
Boa Vista do Sul, Caxias do Sul, 
Coronel Pilar, Cotiporã, Farrou-
pilha, Flores da Cunha, Garibaldi, 
Guabiju, Guaporé, Ipê, Monte 
Belo do Sul, Nova Bassano, Nova 
Araçá, Nova Pádua, Nova Prata, 
Nova Roma do Sul, Pinto Ban-
deira, Santa Tereza, São Marcos, 
Veranópolis e Salvador do Sul.
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El Niño e La Niña ausentes
Até o final deste ano, os modelos climatológicos não 

apontam formação de El Niño, que aumenta das chuvas no 
Rio Grande do Sul, ou de La Niña, que provoca seca no Esta-
do. Portanto, com a ausência dos fenômenos, o inverno terá 
a chamada neutralidade climática, sem mudanças bruscas no 
clima tradicional da época.

Como deve ser o inverno 
no Rio Grande do Sul

Um inverno típico, com um mês de frio mais intenso, é o que os 
gaúchos deverão enfrentar este ano. A estação mais fria do ano 
começou às 0h32min de 21 de junho e se estenderá até as 16h21min 
de 22 de setembro.

Agosto promete ser o mês mais seco e, também, o mais gelado 
no Rio Grande do Sul, de acordo com o meteorologista Carlos 
Medeiros Ineu Junior, da Somar Meteorologia.

Fotos: Marlove Perin

Mínimas maiores, máximas menores
Julho terá temperaturas mínimas acima da média no Estado, que 

costumam ficar entre 6°C e 12°C, dependendo da região. Já as máxi-
mas ficarão abaixo da média. Na Fronteira Oeste e na Campanha, por 
exemplo, onde as máximas costumam se situar entre 18°C e 21°C, as 
temperaturas deverão ficar até 3°C mais baixas.

Com neve ou sem neve?
O frio mais intenso, que poderá vir acompanhado de geada forte 

em todo o Estado, virá em agosto, quando as temperaturas mínimas 
ficarão até 3°C abaixo da média. O mês estará mais seco, mais frio e 
com episódios seguidos de geada. Não se descarta que ocorram preci-
pitações de neve, dependendo da região.

Mais quente que o normal
no fim do inverno
O último mês do inverno será completamente diferente 

do anterior: o mais quente deles, com temperaturas acima da 
média em todo o Estado. É uma preparação para a prima-
vera. Regiões como a Metropolitana, o Vale do Rio Pardo, a 
Central, a Fronteira Oeste e a Campanha poderão registrar 
mínimas (entre 9°C e 15°C) e máximas (entre 18°C e 24°C) 
até 4°C acima da média.

Montanha
russa da chuva
O período dentro dos 

primeiros 30 dias do inverno 
promete ser chuvoso, com acu-
mulados acima da média nas re-
giões Sul e Leste do Rio Grande 
do Sul, onde costuma chover 
entre 100mm e 150mm, por 
conta de frentes frias que cru-
zarão a região rumo ao Oceano 
Atlântico.

Em agosto, as chuvas dimi-
nuirão de forma geral, ficando 
na média (que é de 50mm a 
100mm na Fronteira Oeste e de 
100m a 150mm no restante do 
Estado) e até abaixo dela.

Como uma verdadeira 
montanha-russa climática, os 
acumulados acima da média 
voltarão em setembro, princi-
palmente na Região Metropo-
litana, na Serra e no Centro do 
Rio Grande do Sul, onde costu-
ma chover até 200mm.



Assembleia aprova projeto que altera
o controle de agrotóxicos no Estado
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A Assembleia Legislativa 
aprovou na terça-feira (29) o 
projeto de lei encaminhado pelo 
governador Eduardo Leite que 
altera o controle de agrotóxicos 
no Rio Grande do Sul. A ma-
téria, que trancava a pauta, foi 
aprovada com 37 votos a favor e 
15 contrários. A mudança prevê 
que os produtos não autorizados 
no país de origem possam ser ca-
dastrados e usados em território 
gaúcho. Fica mantida, no entan-
to, a necessidade de análise e li-
beração da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), do 

Com a mudança, não haverá necessidade de autorização pelo Estado para uso de produtos importados em território gaúcho. Bastará a liberação federal

Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente (Ibama) e do Ministério da 
Agricultura.

Para uso no Rio Grande do 
Sul, não será mais necessária a 
liberação, apenas o registro junto 
à Secretaria Estadual da Agricul-
tura. Parlamentares da oposição 
se manifestaram contra a matéria, 
alegando que aumentariam os 
riscos para a saúde da população 
com o uso desses produtos que 
não tiveram autorização em seus 
países de origem.

Na justificativa do projeto 
encaminhado à Assembleia Le-

gislativa, o governo sustenta que 
“o controle dos agrotóxicos está 
regrado em âmbito federal através 
da Lei Federal nº 7.082/89, que 
dispõe sobre a pesquisa, a expe-
rimentação, a produção, a emba-
lagem e a rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comerciali-
zação, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a expor-
tação, o destino final dos resíduos 
e embalagens, o registro, a classi-
ficação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins”.

Outro argumento é que os 

demais Estados brasileiros não 
possuem legislações restritivas 
como o Rio Grande do Sul.

Para o deputado Marcus Vi-
nícius (PP), que integra a base do 
governo, o fato de não ser libera-
do no país de origem não significa 
que seja proibido no Brasil, já que 
existe legislação federal que faz 
esse controle.

“O que se busca é a equipara-
ção produtiva com outros Estados 
da federação”, argumentou o pro-
gressista em sua manifestação.

No entendimento do secre-
tário-adjunto da Agricultura, Luiz 

Fernando Rodriguez Junior, a 
aprovação do projeto “reconduz 
o Rio Grande do Sul ao plano dos 
demais Estados”.

“Ao mesmo tempo, estabele-
ce a responsabilidade comparti-
lhada entre as secretarias do Meio 
Ambiente, Saúde e Agricultura, 
no cadastramento e fiscalização 
dos agroquímicos. Esta postura 
complementa o registro que é de 
competência dos órgãos federais 
(Ibama, Anvisa e Ministério da 
Agricultura”, sustenta o secretário
-adjunto, Luiz Fernando Rodri-
guez Junior.

Foto: Divulgação

Embrapa testa vacina contra
mancha-bacteriana em tomates

A Embrapa reduziu em 45% 
os danos causados pela mancha
-bacteriana do tomateiro com uma 
espécie de “vacina” contra a doen-
ça. Com uma abordagem inédita, 
os cientistas utilizaram partes de 
bactérias do gênero Xanthomo-
nas para induzir resistência nos 
tomates.As bactérias usadas para 
induzir a resistência não são as 
causadoras da doença do toma-
teiro. Mesmo assim, elas estimu-
laram o sistema imunológico das 
plantas, de modo semelhante ao 
que ocorre com as vacinas.

Os resultados podem dar 
origem a um bioinsumo capaz 
de reduzir a necessidade de pro-
dutos químicos aplicados hoje 
contra a doença. Além da baixa 
toxicidade, o novo produto pode 
ser aplicado em pequenas quanti-
dades proporcionando vantagens 
ambientais e econômicas.

A Embrapa está em nego-
ciação com um parceiro privado 
para finalizar as pesquisas e levar 
o produto ao mercado.

“Essas partes do microrga-
nismo utilizadas, especialmente 
a parede celular, desencadearam 
um reconhecimento rápido pela 
planta, estimulando seu sistema 
de defesa”, detalha o pesquisa-
dor da Embrapa Meio Ambiente 
Bernardo Halfeld, coordenador 
do estudo. A aplicação do bioin-
sumo foi feita por dois métodos: 
aspersão sobre as folhas (pulveri-
zação) e por gotejamento no solo. 
Ambos obtiveram sucesso. Um 
futuro produto comercial poderia 
ter métodos semelhantes de apli-
cação.

Como funciona
Os chamados elicitores, deri-

vados de bactérias fitopatogênicas, 
apresentam os padrões molecula-
res capazes de serem reconheci-

Bioinsumo pode reduzir a aplicação de produtos químicos 
contra a doença nos tomateiros

dos por receptores presentes na 
célula vegetal.

Quando os elicitores de uma 
Xanthomonas são reconhecidos 
por receptores de plantas não 
hospedeiras, são ativados meca-
nismos que preparam a planta 
para desencadear a resistência sis-
têmica adquirida.Na pesquisa, 12 
isolados de Xanthomonas foram  
infiltrados nas plantas. Dez apre-
sentaram hipersensibilidade, uma 
reação de morte celular que ocor-
re de forma intensa, localizada e 
rápida quando a célula do hospe-
deiro reconhece que está sendo 
atacada. Ao morrer rapidamente, 
cessa o processo de infecção para 
as células vizinhas e a doença não 
avança.

A reação de hipersensibilida-
de resulta na morte rápida e lo-
calizada de um número limitado 
de células que circundam o local 
da infecção quando células bac-
terianas incompatíveis ingressam 

na planta, interrompendo o cres-
cimento e desenvolvimento do 
patógeno no tecido vegetal, sendo 
um dos mecanismos de defesa 
mais importantes das plantas.

Os elicitores porém, quando 
extraídos e aplicados no tomatei-
ro, não causaram danos às plan-
tas, mas foram capazes de prepa-
rá-las para responder à doença 
assim que iniciado o processo de 
infecção.

A pesquisa
Conforme Camila Simões, 

mestranda da Unesp que traba-
lhou nesse estudo, esses compo-
nentes celulares de Xanthomonas 
desencadeiam reconhecimento 
incompatível rápido pela planta 
de tomateiro. Ela se baseou no 
fato de que bactérias desse gêne-
ro, que apresentam incompatibi-
lidade ao tomateiro, constituem 
uma fonte de elicitores capazes de 
desencadear resposta que resul-
ta em redução da severidade da 
mancha-bacteriana, com perspec-
tivas de uso prático.

Próximos passos
O pesquisador Bernardo 

Halfeld esclarece que a prospec-
ção de elicitores é o primeiro pas-
so para  desenvolver um produto 
para uso agrícola. “Por meio de 
parcerias com empresas do setor 
de bioinsumos é possível promo-
ver a obtenção de formulados 
com essas moléculas em grande 
escala”, diz. Além disso, os resul-
tados podem oferecer uma alter-
nativa para controlar outras doen-
ças do tomateiro.

Halfeld explica que o estudo 
deverá impulsionar o processo 

de seleção de componentes bio-
lógicos para o controle de do-
enças bacterianas. “Isso porque, 
em diversas culturas de interesse 
agronômico, existem bactérias do 
gênero Xanthomonas que são po-
tenciais provedores de elicitores 
dessa natureza”, declara. Por isso, 
há a perspectiva de que produtos 
semelhantes possam ser desenvol-
vidos para outras culturas.

Além da baixa toxicidade e 
de poder ser aplicado em peque-
nas quantidades, proporcionando 
vantagens ambientais e econômi-
cas, pode substituir os insumos 
de origem química utilizados para 
combater a doença. “Hoje, para o 
combate da mancha-bacteriana, 
o insumo mais empregado é um 
fungicida à base de cobre”, conta 
o pesquisador. Em uma próxima 
etapa, o pesquisador e o aluno 
de doutorado da Unesp, Valdeir 
Nunes, pretendem ampliar os es-
tudos para definir o efeito desses 
elicitores na doença.

Foto: Divulgação

Embrapa procura parceiros 
para finalizar testes em 

escala industrial e levar o 
produto ao mercado

Foto: André Fachini Minitti
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No dia 18 de junho, inaugu-
raram duas novas vinícolas fami-
liares no Vale dos Vinhedos: a 
Casa Zottis e a Videiras Carraro. 
Assim, já são 10 vinícolas registra-
das em Bento Gonçalves que fa-
zem parte do Programa Estadual 
de Agroindústria Familiar do Go-
verno do Estado (Peaf) e do Selo 
Sabor de Bento.

O gerente adjunto da Emater/
RS-Ascar, Gilberto Bonato, res-
saltou que a agroindústria familiar 
é uma das prioridades do traba-
lho da Extensão Rural e Social na 
região, tendo como foco a suces-
são rural, a agregação de valor e 
a viabilização da comercialização. 
Bonato destacou ainda três polí-
ticas públicas beneficiando estas 
famílias: a Assistência Técnica e 
Extensão Rural e Social, o Progra-
ma Estadual de Agroindústria Fa-

Vinho colonial é opção para turistas no Vale dos Vinhedos

miliar e a Lei do Vinho Colonial 
(12.959, de 2014).

O enólogo da Emater/RS-As-
car, Thompsson Didone, afirmou 
que para a entidade é mais uma 

grande conquista, em virtude de 
que antes de 2014 era pratica-
mente impossível o pequeno agri-
cultor registrar e dar viabilidade 
econômica para uma pequena 

vinícola. “Ele obedecia a pratica-
mente todos os requisitos de uma 
grande indústria e essa lei auxilia, 
viabilizando o pequeno produ-
tor”, explica.

Didone salientou ainda que 
o agricultor, estando no Peaf, 
consegue vender com nota de 
talão de produtor. “Além disso, 
no município, como destaque te-
mos o Selo Sabor de Bento, que é 
um selo que indica procedência e 
qualidade, atendendo aos requisi-
tos estabelecidos pela legislação”.

Esses empreendimentos tam-
bém passaram a fazer parte de um 
projeto desenvolvido pelo IFRS - 
Campus Bento Gonçalves, junta-
mente com a Emater/RS-Ascar, 
para a análise e adequação dos 
rótulos à legislação vigente.

Atualmente, Bento Gonçal-
ves é o município com o maior 

número de agroindústrias familia-
res do Estado. “Nós, da Secretaria 
do Estado, temos o compromisso 
de desburocratizar e ajudar as fa-
mílias a cada vez mais abrir novas 
agroindústrias”, frisou o diretor 
do Departamento de Agricultura 
Familiar e Agroindústria do Esta-
do do RS (Dafa), Flávio José Sma-
niotto.

Casa Zottis

A tradição de elaborar o vi-
nho no porão de casa é mantida 
pelo casal Juliano e Daniela Zot-
tis, que neste ano produziu 15 
mil litros da bebida. Inserida em 
uma rota turística, a família tem 
foco no turista, especialmente o 
local, que durante a safra da uva 
também pode colher a fruta no 
parreiral e degustar.

Daniela, que é enóloga, diz 
que o assessoramento da Emater/
RS-Ascar foi fundamental para a 
legalização do negócio, que per-
mitiu ter um rótulo, estar de acor-
do com a legislação e poder parti-
cipar de feiras no pós-pandemia. 
“A gente sempre teve vontade, 
mas achava que era muito buro-
crático, difícil, e eles nos ajudaram 
muito”, diz.

Videiras Carraro

Já consolidada como um im-
portante ponto turístico, a Videi-
ras Carraro procura oferecer mais 
do que produtos, uma experiên-
cia para os visitantes. É por isso 
que os visitantes podem sentar 
ou deitar em uma rede embaixo 
das videiras e degustar os vinhos, 
sucos e espumantes da vinícola 
e fazer piqueniques, além de sa-
borear as uvas de mesa durante a 
safra e participar da vindima e de 
atividades como a pisa das uvas.

Conforme o produtor Gean 
Carraro, isso tem gerado um bom 
movimento e incrementado a ren-
da da família. E tudo começou 
com a legalização do empreendi-
mento.  

“Contamos com o apoio da 
Emater e o projeto foi ganhando 
vida. Eu sou a quinta geração que 
produz vinho na família e senti o 
desejo de continuar esse legado 
na produção dos vinhos. Pode-
mos dizer que o evento realizado 
em nossa vinícola foi um sonho 
que concretizamos. Tenho certe-
za que vai nos motivar a crescer 
cada vez mais e ajudar o Vale dos 
Vinhedos a ficar mais na rota dos 
turistas”.

Foto: Divulgação

Juliano e Daniela Zottis elaboram vinho colonial
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Por Marlove Perin

Tudo começou quando Ser-
gio De Mari, ainda adolescente, 
visitava seu avô Felice Roman na 
linha Eulália, em Bento Gonçal-
ves. Lá, Sérgio passava suas férias 
e o ajudava no processo de pro-
dução do vinho, que era produ-
zido no porão da casa, feita com 
pedras enormes. Antigamente, 
diziam que era para manter me-
lhor a qualidade dos vinhos, hoje 
chamado de adega.

Essa paixão pelo mundo do 
vinho só cresceu e fez com que 
Sérgio, mais tarde, adquirisse uma 
vinícola no interior de Monte 
Belo do Sul, que pertenceu a Vi-
nícola Rio-grandense, pioneira na 

Vinícola De Mari se 
prepara para abrir loja
em Monte Belo do Sul

Assim como Bento Gonçal-
ves e Garibaldi (RS), parte da bu-
cólica Monte Belo do Sul faz par-
te do Vale dos Vinhedos, na Serra 
Gaúcha. Uma pequena e pacata 
cidade no alto de uma colina que 
encanta os visitantes por sua tran-
quilidade e linda paisagem. Mon-
te Belo do Sul tem apenas 2,5 mil 
habitantes e é a maior produtora 
de uvas per capita da América 
Latina, com 45 milhões de qui-
los colhidos ao ano. Logo, não é 
de se espantar que o enoturismo 
anda crescendo por lá. Prova dis-
so é a loja de vinhos da Vinícola 
De Mari, espaço que atende por 
agendamento, aberto deste o iní-
cio de junho deste ano.

A Vinícola De Mari perten-
ce aos irmãos Marcela De Mari 
e Ricardo De Mari, naturais de 
Monte Belo do Sul. Atualmente, 

A família De Mari iniciou a produção de vinhos quando os 
imigrantes italianos chegaram a Serra Gaúcha, estabelecendo 
uma tradição de mais de um século. A pequena produção 
de 20 mil garrafas anuais, a partir de vinhedos 100% próprios e 
colheita manual, permitem maior cuidado e controle rigoroso da 
qualidade, resultando em vinhos excepcionais e com terroir único.

produção de vinhos e cultivo de 
novas castas na região, onde hoje 
é a sede da vinícola. A partir de 
então, a Vinícola começou e vem 
investindo em novas técnicas de 
cultivo e produção, bem como na 
constante modernização de sua 
estrutura e maquinário. 

Atualmente, a família De 
Mari conta com a ajuda dos ir-
mãos Marcela De Mari, que é 
bióloga e sommelier, encarregada 
das vendas e atendimento ao pú-
blico e Ricardo De Mari, agrôno-
mo, que cuida dos vinhedos junto 
com uma equipe comprometida 
e dedicada, junto com seu pai e 
sua mãe.

Família De Mari no interior da Vinícola

Tradição e harmonia
conta com sete hectares de vinhe-
dos e uma produção anual de 20 
mil garrafas. Cultiva uvas tradicio-
nais como Chardonnay, Riesling 
Itálico, Moscato Poloskei, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Barbera, 
Cabernet Franc e algumas varie-
dades de uvas americanas.

A Vínícola passou por uma 
reformulação e, recentemente, 
lançou sua nova linha de produtos 
De Mari Reserva Especial, com 
produção limitada e lotes úni-
cos com vinhos brancos e rosés: 
Barbera Rosé Moscato Poloskei 
Chardonnay Riesling Itálico; vi-
nhos tintos:  Merlot e Cabernet 
Sauvignon e Espumantes, Mos-
catel, Brut Branco e Brut Rosé. 
Toda a família está envolvida, 
desde a plantação dos vinhedos, 
produção, elaboração dos vinhos 
e atendimento ao público. 

Os Vinhos De Mari são ela-
borados através de uma ótica que 
preza pelo cuidado minucioso 
em todo o processo, iniciando 
pelos vinhedos 100% próprios, 
passando pela elaboração, uso de 
tecnologias, até chegar à taça do 
consumidor. Tudo é feito pela fa-
mília com muito entusiasmo, pai-
xão e atenção a todos os detalhes, 
resultando em vinhos equilibra-
dos e destacando nosso terroir. 
Cada garrafa compartilhada com 
o cliente, apreciador de vinhos, 
reflete o amor e dedicação da 
Família De Mari à vitivinicultura, 
buscando sempre a excelência e 
qualidade dos produtos. “Existe 
sempre uma boa razão para se 
degustar um bom vinho, quando 
cada garrafa conta sua própria his-
tória”, diz a somellier da vinícola 
Marcela De Mari.

Ricardo e Marcela De Mari
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Após oito anos de trabalho 
na organização de informações 
sobre solo, altitude, clima, tipos 
de uvas e modo de cultivo, os vi-
nhos de altitude de Santa Catarina 
conquistaram na terça-feira (29) o 
selo de Indicação Geográfica (IG) 
concedido pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI). 
O reconhecimento é para vinhos 
finos, vinhos nobres, vinhos lico-
rosos, espumante natural, vinho 
moscatel e o brandy (marca) de 
Santa Catarina. Hoje são mais 
de 300 hectares cultivados com 
diversas variedades de uvas que 
resultam em elaboração anual de 
1 milhão de garrafas.

Para a conquista, a entidade 
Vinhos de Altitude Produtores 
Associados contou com trabalho 
do Sebrae-SC, Epagri, Embrapa, 
Secretaria de Estado de Agricultu-
ra, Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Associação 
dos Municípios da Região Serra-
na (Amures).

O diretor técnico do Sebrae, 
Luc Pinheiro, afirma que esse tra-
balho foi realizado em parceria 
com outras instituições e entida-
des com o objetivo de valorizar 
a gastronomia e a agricultura fa-
miliar catarinense. É uma forma 
de valorizar produtos típicos e 
tradicionais de diferentes origens 
do Estado. Segundo ele, essa cer-
tificação vai proporcionar uma 
maior valorização dos produtos 
no mercado, promover a cadeia 
produtiva da região, o turismo e o 
desenvolvimento territorial.

- Essa é a quarta Indicação 
Geográfica registrada em Santa 
Catarina, e conquistas como essa 
nos deixam muito orgulhosos, 

Até o mês de junho, os pro-
dutores na Serra Gaúcha terão 
menos chuvas e temperaturas 
mais baixas em relação às médias 
históricas, segundo a última edi-
ção do Boletim Agrometeoroló-
gico da Serra Gaúcha, elaborado 
por pesquisadores da Embrapa 
Uva e Vinho e da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (SEAPDR).

A publicação reforça a im-
portância de se manter o parreiral 
sadio, com atenção ao controle de 
míldio e oídio, no caso de culti-
vares viníferas, e de mancha-das-
folhas para cultivares americanas 
ou híbridas. Aguardar a queda 
natural das folhas da videira para 
iniciar a pré-poda ou a poda ante-
cipada, com a proteção dos cortes 
para evitar a entrada de fungos 
causadores do declínio e morte 

No dia 30 de junho, a equi-
pe da Unidade Básica de Saúde 
iniciará a vacinação contra a Co-
vid-19 em pessoas acima de 48 
anos.

O município de Monte Belo 
do Sul já aplicou a primeira dose 
do imunizante em mais de 60% 
da população vacinável, ou seja, 
acima da média estadual, que é de 
51,3%.

No dia 29 de junho, a imu-
nização na Unidade Básica de 
Saúde chegou à faixa etária dos 55 

Monte Belo do Sul está 
avançando na vacinação 
contra a Covid-19

anos, podendo se estender aos 54. 
A redução segue de forma grada-
tiva conforme aplicação e recebi-
mento das doses.

Os agendamentos são feitos 
pelas Agentes Comunitárias, que 
entrarão em contato para as mar-
cações. Mais informações pelo 
fone (54) 3457-2084.

Vacinação em Pinto Bandeira chega aos 48 anos
A vacinação ocorrerá na 

UBS, entre 13h e 17h, sem a ne-
cessidade de pré-agendamento. 

Para a vacinação será exigida 
a apresentação de:

l CPF
l Comprovante de residência
l Carteira de vacinação
Mais informações, contate:
l Telefone (54) 3468-0083

Vinhos de altitude de Santa Catarina obtém selo de Indicação Geográfica

provando o valor que esse reco-
nhecimento nacional e internacio-
nal tem para o desenvolvimento 
da economia local e para a susten-
tabilidade dos pequenos negócios 
- disse Luc Pinheiro.

Os vinhos de altitude, além 
de dinamizar um sistema agroin-
dustrial que não estava presente 
fortemente no Estado, também 
estão motivando a difusão do 
enoturismo. Vinícolas com mais 
experiência na região já oferecem 
programas de turismo que atra-

em visitantes do Brasil e exterior. 
Com o selo de indicação geográfi-
ca, o setor vai se fortalecer mais.

O cultivo de parreiras viní-
feras e elaboração de vinhos de 
altitude na região começou em 
1999, após pesquisas da Epagri 
mostrarem que vinhas europeias 
se adaptaram à região de São Jo-
aquim e permitiram a produção 
de bons vinhos experimentais. 
Depois, dezenas de empresas de 
SC decidiram entrar no setor de 
vitivinicultura para diversificar 
atividades, aproveitando o frio da 
Serra Catarinense.

A distinção de Indicação de 
Origem é para vinhos de altitude 
dos municípios de Rancho Quei-
mado, Anitápolis, Alfredo Wag-
ner, Bom Retiro, Urubici, Bom 
Jardim da Serra, São Joaquim, 
Urupema, Painel, Lages, Capão 
Alto, Campo Belo do Sul, São 
José do Cerrito, Vargem, Brunó-
polis, Campos Novos, Curitiba-
nos, Frei Rogério, Monte Carlo, 
Tangará, Fraiburgo, Pinheiro Pre-
to, Videira, Rio das Antas, Iome-
rê, Arroio Trinta, Santo Veloso, 
Treze Tílias, Macieira, Caçador, 
Vargem Bonita e Água Doce.

Com essa nova IG, Santa 
Catarina soma quatro reconhe-
cimentos de produto de origem. 
Os outros são os Vinhos e Espu-
mantes de Uva Goeth, dos Vales 
da Uva Goethe do Sul do Estado, 
a Banana da Região de Corupá 
por ser mais doce do que a mé-
dia do país e o Queijo Artesanal 
Serrano, produzido nos Campos 
de Cima da Serra, especialmente 
em Lages. O Estado tem outros 
produtos que podem ter denomi-
nação de origem, para alguns dos 
quais está solicitando esse reco-
nhecimento junto ao INPI. 

Fotos: Antônio Carlos Mafalda, Divulgação

Cultivo de uvas viníferas na Serra de Santa Catarina

Importância da manutenção 
de parreirais sadios no inverno

descendente, também é um dos 
manejos indicados na publicação. 
Outra orientação, é aproveitar o 
período para planejar e investir 
em sistemas de irrigação e estru-
turas de armazenamento de água, 
como reservatórios e açudes.

O documento apresenta ain-
da uma avaliação das condições 
meteorológicas ocorridas no tri-
mestre janeiro-fevereiro-março 
de 2021, determinantes da quali-
dade e do potencial enológico das 
uvas. A precipitação pluvial acima 
da média histórica em janeiro, 
e as condições meteorológicas 
próximas da média em fevereiro 
e março, restringiram a evolução 
da maturação nas cultivares inter-
mediárias e tardias. Já as cultivares 
precoces, colhidas até a primeira 
quinzena de janeiro de 2021, atin-
giram maior qualidade enológica.
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Em cerimônia realizada na 
noite de 25 de junho, foram em-
possados os membros da nova 
diretoria do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais Agricultura Fami-
liar de Bento Gonçalves, Monte 
Belo do Sul, Pinto Bandeira e 
Santa Tereza.

A entidade segue sob o co-
mando de Cedenir Postal, que 
agora conta com Antônio Faccin, 
de Monte Belo do Sul, como vice
-presidente.

Entre os principais objetivos 
da nova diretoria estão:

l Intensificar as lutas pelo pa-
gamento de preços mais justos da 
uva aos agricultores;

l Aproximar ainda mais os 
agricultores ao Sindicato;

l Atrair jovens tanto para o 
meio rural, quanto para participa-
rem das atividades do Sindicato.

Na região de Caxias do Sul, 
as últimas semanas ofereceram 
ótimas condições climáticas para 
as culturas de bergamota e laran-
ja. De acordo com o Informativo 
Conjuntural, produzido e divulga-
do em 02 de junho, pela Gerência 
de Planejamento da Emater/RS
-Ascar, vinculada à Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (Seapdr), o frio in-
tenso para maio, a alta insolação e 
a chuva de alto volume beneficia-
ram as plantas quanto à sanidade 
e as frutas quanto à obtenção de 
maior intensidade de coloração e 
de sabor.

Tais condições também 
afastaram a mosca-das-frutas dos 
pomares, após ataque e danos 
causados pelo inseto no mês de 
abril, tranquilizando os citriculto-
res e desobrigando-os de tomar 
medidas de contenção e evolução 
da população da praga. Seguiram 
sendo efetivadas as práticas cul-
turais de manejo mecânico das 
ervas concorrentes com roçadas, 
adubações em coberturas nas cul-
tivares mais tardias e tratamentos 
fitossanitários, além da colheita.

Em termos de mercado, o 
fluxo se mantém aquecido, tendo 
apresentado viés comprador, ain-
da que com claros sinais de sobre 
oferta de algumas variedades. Na 
região de Soledade, seguem a co-

Nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Agricultura Familiar é empossada

Diretoria

Presidente: Cedenir Postal
Vice-Presidente: Antônio Faccin
1º Secretário: Susana Strapazzon
2º Secretário: Teresinha Belitzki 
Tonet
1º Tesoureiro: Roberto Brum
2º Tesoureiro: Norberto Possamai

Suplentes da Diretoria: 
Ivone Frá Osmarin
Sidnei Tadeu Marin
Edemar José Stello

Conselho fiscal: 
Gerson Odorcick
Elenite Pilan Vignatti
Vinícius Manfredin

Conselho fiscal suplentes: 
Luis Berselli
Anderson Buffon
Flávia de Toni da Rosa

Foto: Divulgação

Prefeitos e autoridades da região na posse de Cedenir Postal

Emater afirma que clima favorável proporciona 
maior intensidade de cor e sabor aos citros

lheita de bergamotas e a matura-
ção das demais espécies cítricas.

Culturas 
de Verão
Com o encerramento da co-

lheita da soja, produtores já plane-
jam a próxima safra adotando prá-
ticas como a coleta de amostras 

de solo, aplicação de calcário nas 
áreas com necessidade apontada 
pelo relatório da análise do solo e 
o plantio de culturas de cobertura.

As chuvas no período atrasa-
ram a colheita do milho, que che-
gou a 92% dos cultivos no Estado, 
sendo que os outros 8% restantes 
estão em fase de maturação para 

ser colhidos.
No período de entressafra, 

produtores de arroz que dispõem 
de produto armazenado aguar-
dam mudanças no mercado para 
novas comercializações, a partir 
da tendência de valorização dos 
preços com a retomada das ex-
portações.

Olericultura
Nos últimos dias, ocorreram 

temperaturas baixas, próximas a 
zero grau na região de Bagé. Em 
alguns locais, houve formação de 
geadas mais intensas que as das 
semanas anteriores, danificando 
alguns cultivos de campo, como 
folhosas. Por outro lado, o retor-
no de chuvas mais expressivas na 
região da Campanha proporcio-
nou a recuperação da umidade 
nos solos, situação que limitou 
cultivos em abril e maio.

Pastagens

As chuvas aumentaram os 
níveis de umidade no solo e, as-
sociadas às temperaturas amenas, 
têm sido favoráveis para o desen-
volvimento das pastagens cultiva-
das, melhorando a taxa de cresci-
mento das pastagens de inverno e, 
por consequência, ampliando len-
tamente a oferta de volumosos.

Os produtores introduzem 
os animais à medida que as cultu-
ras atingem o ponto de pastoreio. 
Após saída dos animais, o rebrote 
tem sido rápido e intenso. Segue 
a realização da adubação nitroge-
nada em cobertura. Em virtude da 
ocorrência de mais noites frias e 
de geadas, as pastagens de verão 
e os campos nativos encontram-se 
em repouso.

Foto: Divulgação

Bergamotas estão sendo colhidas na região de Soledade


