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POLENTAÇO
Tombo da Polenta gigante
é atração em Monte
Belo do Sul
A 11ª edição do Polentaço acontece nos dias 21 e 22 de maio. São 800 quilos de polenta virados.
Após, o prato é servido aos visitantes de forma gratuita. Páginas 16 e 17
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Emater/RS abre seleção de beneficiários
para acesso a recurso Avançar - Feaper
A Emater e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
de Monte Belo do Sul abriram
as inscrições para a seleção de
beneficiários ao acesso a recurso
via Feaper - Programa Avançar na
Agricultura e no Desenvolvimento Rural.
Os interessados em se candidatar necessitam, previamente,
verificar junto ao Escritório Municipal da Emater, seu enquadramento nos requisitos constantes
no Manual Feaper 2022 e se possuem a documentação mínima
exigida para fazer a inscrição.
Caberá ao Conselho Municipal de Agricultura aprovar os
que manifestarem interesse e se
enquadrarem nos requisitos e se-

lecionar os beneficiários, limitado
ao valor disponibilizado para o
município.
Os agricultores ou suas organizações, que forem selecionados
para acesso ao crédito, poderão
contratar financiamento por meio
do Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento dos Pequenos
Estabelecimentos Rurais - Feaper,
para aquisição de máquinas, equipamentos, insumos, construções
e ampliações para apoio e desenvolvimento das atividades agropecuárias vinculadas a agricultores e
pecuaristas familiares, assentados,
quilombolas e suas organizações
representativas (associações e/ou
cooperativas), bem como agroindústrias familiares.

No caso de quilombolas e
assentados da Reforma Agrária,
pessoa física, deve também estar
incluído no Cadúnico e Agroindústria Familiar, cadastrado no
Programa Estadual de Agroindústria Familiar - PEAF até o dia 17
de março de 2022.
Os limites de financiamento
das referidas linhas são de até R$
15.000,00 (quinze mil reais) para
pessoa física e R$ 100.000,00
(cem mil reais) para pessoa jurídica, com bônus adimplência de
80%. O prazo para inscrição vai
até o dia 12 de maio, impreterivelmente.
Mais informações no Escritório da Emater ou pelos telefones
54 3457-1528 e 54 99714-9048.

Colonial de Futsal tem pontapé inicial
Depois da última edição,
realizada em 2019, o Colonial
de Futsal inicia mais uma competição. Serão novamente duas
categorias em disputa: Livre e
Veteranos. Na categoria Livre 12
equipes buscam o título, que tem
o São Pedro como atual campeão.
Já nos Veteranos, são 7 equipes
em disputa e com os jogos iniciando a partir da 5ª rodada. O atual
campeão é o Tuiuty. As equipes
participantes são:
Categoria Livre: São Pedro, Eulália, São Valentim A,
São Valentim B, Paulina, Tuiuty,

Rosário, 40 da Leopoldina, Santa
Lúcia, Vale Aurora, Veríssimo e
Faria Lemos
Categoria
Veteranos:
Tuiuty, Paulina, Vale Aurora,
Santo Antoninho, Faria Lemos,
Eulália, Tuiuty e São Pedro
Na fase classificatória, todas
as equipes jogam entre si. Na categoria Livre, avançam as oito primeiras classificadas para o mata
-mata. Já na Veteranos, as quatro
primeiras classificadas vão direto
para as semifinais.
Os jogos acontecem sempre
nas noites de sextas, às 19h. Na

primeira rodada, dia 6, enfrentaram-se, em São Pedro, Eulália
x São Valentim A, São Pedro x
Rosário e Paulina x Tuiuty. Em
Faria Lemos jogam 40 da Leopol-

dina x Santa Lúcia, Vale Aurora
x Veríssimo, Faria Lemos x São
Valentim B.
A organização é da Liga Colonial de Futebol de Bento Gon-

çalves e conta com o apoio da
prefeitura municipal de Bento
Gonçalves, através da Secretaria
de Esportes e Desenvolvimento
Social.
Foto: Divulgação

Última edição do Colonial de
Futsal foi em 2019
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BNDES suspende linha de crédito com
juro subsidiado à agricultura familiar
Foto: Marlove Perin

Pronaf Custeio era a única
linha do Plano Safra 2021/22
que ainda estava com
crédito liberado
O BNDES suspendeu novas operações de
financiamento no âmbito do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf Custeio), que previa juro prefixado de 3% ao
ano. O motivo alegado foi o “nível de comprometimento dos recursos disponíveis no aludido
programa”.
O Pronaf Custeio era a única linha do Plano
Safra 2021/22 que ainda estava com crédito liberado no BNDES.
Todas as outras linhas com juros subsidiados
já estavam suspensas desde o dia 7 de fevereiro,
por causa de normativa do Tesouro Nacional,
dada a falta de recursos para equalizar as taxas depois da elevação da Selic - atualmente em 12,75%
ao ano.
O Tesouro argumenta que aumentou muito
a diferença entre a taxa básica de juros e a taxa
cobrada de produtores nos financiamentos.

Tesouro Nacional alega falta de recursos para equalizar as taxas depois da elevação da Selic
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Fluxo de turistas durante vindima supera os
números pré-pandemia na Vinícola Aurora
Foto: Hélio Werneck

Empresa recebeu 44,8 mil visitantes
entre janeiro e março de 2022.
Durante o ano de 2021, 190 mil
pessoas estiveram nas três unidades
da Vinícola, na matriz em Bento
Gonçalves, e nas unidades de Pinto
Bandeira e do Vale dos Vinhedos
Pioneira no enoturismo no
Brasil, a Vinícola Aurora brinda
a retomada no fluxo de visitantes
durante a vindima. Entre janeiro
e março, a empresa recebeu 44,8
mil turistas brasileiros, americanos e ingleses em suas três unidades, sendo duas delas em Bento
Gonçalves e outra em Pinto Bandeira. O número representa 13%
a mais em relação ao mesmo período de 2019, quando 39,6 mil
pessoas estiveram na Aurora, e
75% superior a 2021, em que foi
registrado 21,9 mil visitantes. Em
março do ano passado, os atrativos turísticos estiveram fechados
por conta das limitações impostas
pelo decreto estadual gaúcho.
“A vacinação em massa da
população e o abrandamento das
restrições estão sendo determinantes para as pessoas se sentirem dispostas a buscar viagens e
deslocamentos para momentos

de lazer. A retomada das feiras
e dos eventos na região também
está contribuindo na circulação e
dá um impulso na atividade turística”, analisa Ana Maria De Paris
Possamai, gerente de Turismo da
Vinícola Aurora.
Com o movimento voltando
aos patamares pré-pandemia, foram criadas 10 vagas de empregos
e há perspectivas de ampliação de
outros novos postos de trabalho
no setor de enoturismo da Aurora. No total, são 36 profissionais
atuando na área, entre as três unidades da empresa (Matriz, Vale
dos Vinhedos e Pinto Bandeira).
A Vinícola Aurora é um dos
principais atrativos turísticos da
Serra Gaúcha. Nos últimos cinco
anos, mais de um milhão de visitantes estiveram na empresa.
No ano passado, 190,9 mil turistas passaram pelos três endereços da vinícola mais premiada do

Unidade da Aurora Vale dos Vinhedos oferece degustação harmonizada com chocolates

país. Entre os principais estados
de origem estão São Paulo, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Historicamente, os meses de
inverno representam uma alta no
fluxo turístico na empresa, superando períodos como a vindima
(janeiro, fevereiro e março) e o
final do ano (novembro e dezembro).

VISITANTES
(janeiro a
março)

2022		 44.881
2021		 21.925
2020		 40.017
2019		 39.696

VINDIMA

Renê Tonello reeleito para o Conselho de Administração
Os viticultores Renê Tonello
e Celito César Bortoli foram reeleitos para a presidência e vice-presidência do Conselho de
Administração da Cooperativa Vinícola Aurora. No pleito realizado no dia 7 de abril, e que contou
com o número recorde de 820
associados votantes, o também viticultor associado Ivan Marini foi
conduzido ao posto de secretário
para a gestão 2022-2024. O trio
representará as 1,1 mil famílias
associadas e mais de 600 funcionários que compõem o quadro
cooperativo e empresarial da Vinícola Aurora. O executivo Hermínio Ficagna permanece como
diretor superintendente da maior
cooperativa vinícola brasileira.
Ao fazer um balanço do período em que está na presidência,
Tonello destaca a união entre os
membros da direção, Conselho
de Administração, com os corpos
técnicos e executivos na condução
do trabalho. “Não se vai a lugar

Foto: Eduardo Benini

Celito César Bortoli, Renê Tonello e Ivan Marini foram eleitos para presidir o Conselho de
Administração da Vinícola Aurora no próximo biênio

algum sozinho, ainda mais em
se tratando de uma cooperativa.
Essa forma de atuação tem trazido ótimos resultados: chegamos
a um faturamento recorde de R$
746 milhões e um crescimento de
6,5% em 2021. Vemos a participação cada vez maior do associado
e a busca pela melhora constante
da matéria-prima, o que acaba resultando em produtos de qualidade ímpar, e uma série de outros
avanços”, resume o presidente.
Como desafios, Tonello cita
a necessidade de ampliação da
capacidade produtiva e de estocagem, que deverão ser supridas
com a compra de novos tanques a
ser instalados na unidade do Vale
dos Vinhedos.
De acordo com o estatuto da
cooperativa, todos os integrantes
do Conselho devem ser viticultores associados. O regulamento
permite até duas reeleições de
cada chapa, devendo apresentar
1/3 de renovação.
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Aurora é a marca de vinhos mais lembrada do Estado
Desde 2005, a Vinícola figura no Prêmio Marcas de Quem Decide entre as principais empresas do setor
Líder de mercado em vinhos
finos, suco de uva integral e cooler, a Vinícola Aurora acaba de
ser, mais uma vez, reconhecida
como a marca mais lembrada
pelos gaúchos na categoria de
vinhos. O resultado da pesquisa
Marcas de Quem Decide 2022
foi divulgado no dia 19 de abril e
apontou a empresa também entre
as cinco preferidas no segmento
de espumantes. Novidade no levantamento deste ano, a Vinícola
Aurora está ainda no ranking das
cinco marcas mais lembradas e
preferidas pelos consumidores de
sucos de frutas.
O evento de apresentação
da pesquisa realizada pelo Jornal
do Comércio em parceria com a
Qualidata ocorreu no Cais Embarcadero, na área revitalizada às
margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre. O estudo é feito com
executivos e gestores, em municípios que detém no mínimo 0,5%
do Produto Interno Bruto (PIB)
do Estado.
O presidente do Conselho
de Administração, Renê Tonello,
exalta o fato de a cooperativa fi-

Foto: Carlos Chaves/JC

Foto: Andressa Pufal/JC

Renê Tonello (à direita) recebeu o certificado do presidente
da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil
(ADVB-RS), Rafael Bicca Machado

Presidente Renê Tonello e o Secretário do Conselho de
Administração, Ivan Marini, na cerimônia de premiação da
pesquisa Marcas de Quem Decide 2022

gurar desde 2005 entre as marcas de vinhos e espumantes mais
lembradas ou preferidas do público do Rio Grande do Sul. Ele
enfatiza que os investimentos em
qualidade, que vão do campo à indústria, passando pelas constantes
novidades com o lançamento de
produtos e a imagem atrelada ao
turismo do vinho são fundamentais para este reconhecimento.

ra. São eles que nos estimulam a
elaborarmos produtos melhores a
cada safra, todos os dias do ano”,
garante o presidente.
A Vinícola Aurora completou 91 anos no mês de fevereiro.
Rumo ao centenário, a empresa
projeta alcançar o primeiro bilhão
de faturamento anual até 2025. A
vinícola registrou um crescimento
de 6,5% nas vendas em 2021 na

“A Vinícola Aurora está na
lembrança dos gaúchos, sendo
um verdadeiro patrimônio da
Serra Gaúcha e que tem o reconhecimento de todo o país. Esse
prêmio é uma conquista que merece ser comemorada e dividida
com as 1,1 mil famílias de associados, com os 540 funcionários e
com cada um dos consumidores
que são muito fies à marca Auro-

comparação com o ano anterior.
Foi o terceiro ano consecutivo em
que a Aurora atingiu o melhor
desempenho da sua história, com
R$ 746 milhões negociados. Os
rótulos que compõe o portfólio
de 220 produtos estão presentes
em todos os estados brasileiros e
no Distrito Federal, além de serem exportados para mais de 20
países.
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Valorização da expressão máxima de cada
terroir brasileiro é reconhecida na Espanha
A busca constante pela melhor expressão de cada vinho através de diferentes terroirs brasileiros resultaram à Vinícola Aurora
grandes pontuações no concurso
espanhol Bacchus 2022, realizado
no final de abril, em Madri.
A empresa conquistou as medalhas de Ouro com os vinhos
Aurora Gran Reserva Touriga
Nacional 2020, elaborado com
uvas da Campanha Gaúcha, e Aurora Reserva Chardonnay 2020,
com a variedade cultivada em diferentes pontos da Serra Gaúcha.
Já o Aurora I.P. Pinto Bandeira
Chardonnay 2020, com uvas produzidas na propriedade da cooperativa em Pinto Bandeira, ficou
com a Prata.
Com colheita manual e garrafas numeradas, os produtos
traduzem os novos projetos da
Vinícola Aurora, investindo cada
vez no desenvolvimento de rótulos premium e super premium. O
enólogo-chefe Flavio Zilio acredita que as regiões e microrregiões
produtoras brasileiras são muito
promissoras, oferecendo características específicas às bebidas, que

são sentidas pelos consumidores.
O recém-lançado vinho Aurora Gran Reserva Touriga Nacional 2020 estreou no Bacchus,
conquistando o Ouro em sua
primeira participação em concursos internacionais. Com teor
alcoólico de 13,5% e passagem de
12 meses em barrica de carvalho
francês, é elaborado 100% com
uvas da variedade Touriga Nacional, cultivadas na Campanha
Gaúcha.
O Aurora Gran Reserva Touriga Nacional está à venda exlusivamente nas lojas da Vinícola Aurora em Bento Gonçalves, Vale
dos Vinhedos e Pinto Bandeira.
Também é possível adquirir o
vinho através dos telefones (54)
3455-2095/2203, do WhatsApp
(54) 99134.5916 e pelo e-mail
turismo@vinicolaaurora.com.br,
com envio para todo o Brasil. O
preço da garrafa é de R$ 89,90.
Já os vinhos Aurora Reserva
Chardonnay 2020 e o Aurora I.P.
Pinto Bandeira Chardonnay 2020
também são comercializados por
estes canais, além de lojas, supermercados e e-commercers.

Foto: Zeto Telöken

Ouro no Bacchus 2022, Aurora Gran Reserva Touriga Nacional complementa a linha que
também tem as variedades Tannat e Cabernet Sauvignon

Brasil conquista mais
17 prêmios na França
Já são 31 premiações conquistadas pelos vinhos e espumantes
brasileiros somente este ano na França, em três concursos internacionais. Desta vez, foram 17 distinções conferidas pelo Citadelles
du Vin, realizado de 12 a 14 de março, em Bourg (Bordeaux). O
concurso foi patrocinado pela Organização Internacional da Vinha e
do Vinho (OIV), além de integrar a Federação Mundial de Grandes
Competições Internacionais de Vinhos e Destilados (Vinofed). Um
júri internacional formado por mais de 50 degustadores de alto nível
avaliou mais de mil amostras de cerca de 30 países. O resultado destaca a qualidade e excelência dos vinhos e espumantes brasileiros.
Prêmio Especial DUAD’s CLUB - Vinho CHARDONNAY
(Associação de ex-alunos do DUAD) - Cooperativa Nova Aliança
Prêmio Especial Brasil (Vinho mais pontuado de cada país
participante do concurso): Garibaldi Espumante VG Brut Rosé - Cooperativa Vinícola Garibaldi
Medalha de Ouro: Garibaldi Espumante VG Brut Rosé - Cooperativa Vinícola Garibaldi; Casa Valduga Terroir Exclusivo Marselan 2018 - Casa Valduga Vinhos Finos

54 3457.1595

54 99139.9798

contato@eticacontadores.com.br

Medalha de Prata: Aurora Espumante Brut Rosé - Cooperativa Vinícola Aurora, Aurora Pinto Bandeira Chardonnay 2020
- Cooperativa Vinícola Aurora, Casa Valduga 130 Espumante Brut
Rosé - Casa Valduga Vinhos Finos, Garibaldi Espumante Moscatel
- Cooperativa Vinícola Garibaldi, Jolimont Morro do Calçado 2020
- Vitivinícola Jolimont, Pietro Felice Espumante Moscatel Rosé - Irmãos Molon, Pietro Felice Tannat 2019 - Irmãos Molon, Ponto Nero
Cult Brut Rosé - Ponto Nero Ind. de Bebidas, Ponto Nero Live Celebration Glera - Ponto Nero Ind. de Bebidas, Zanotto Espumante
Brut - Vinícola Campestre, Zanotto Espumante Moscatel - Vinícola
Campestre, Zanotto Merlot Reserva 2018 - Vinícola Campestre, Zanotto Syrah 2021 - Vinícola Campestre
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Vinícola Garibaldi é a marca de espumantes
preferida dos gaúchos pelo terceiro ano
Dentre as dezenas de reconhecimentos que a Cooperativa
Vinícola Garibaldi conquista anualmente com seus rótulos, no país
e fora dele, essa é, certamente,
uma das outorgas que mais traz
orgulho à marca: a condição de
preferida pelos gaúchos na categoria Espumantes, pelo terceiro
ano consecutivo, e de segunda
mais lembrada nesse segmento,
na tradicional pesquisa ‘Marcas
de Quem Decide’. A pesquisa é
feita a partir de entrevistas com
gestores de negócios e altos executivos do Estado.
A Cooperativa Vinícola Garibaldi aparece, também, entre as
cinco marcas mais lembradas e
preferidas na categoria vinho na
24ª edição da consulta, realizada
pelo Jornal do Comércio.
A especial conquista referenda o almejo da Cooperativa
Vinícola Garibaldi em se tornar,
a partir de 2023, referência na
produção de espumantes no Brasil. “Ao longo dos últimos anos,
realizamos inúmeros investimentos em tecnologia, equipamentos

e manejo nos parreirais a fim de
entregar ao consumidor um produto de excelente qualidade e
com preço competitivo. Ganhar
um prêmio assim significa que estamos no caminho certo, ao mesmo tempo que nos coloca numa
posição de contínuo desafio para
que estejamos continuamente
produzindo com excelência”, comenta o presidente da Cooperativa, Oscar Ló.
As distinções se juntam às já
conquistadas neste ano, como a
inclusão de 20 produtos da marca
no Guia Adega 2022 e as premiações internacionais nos concursos
Citadelles Du Vin e Chardonnay
du Monde, ambos na França. E,
também, às quase cem medalhas
e condecorações recebidas em
2021 por seus rótulos.
A cerimônia de premiação
do ‘Marcas de Quem Decide’
ocorreu no dia 19 de abril, no
Cais Embarcadero, em Porto Alegre, em um evento híbrido e multiplataforma, com os resultados
completos, gráficos detalhados e
análises de cada setor.

Foto: Viviane Somacal

Vanderlei Pramio, Oscar Ló e Maiquel Vignatti, da Cooperativa Vinícola Garibaldi, participaram
da cerimônia de premiação do “Marcas de Quem Decide 2022”

Garibaldi Moscatel, o melhor espumante do
Cone Sul estará na Pro Wein, na Alemanha
Foto: Daniela Radavelli

A Cooperativa Vinícola Garibaldi irá participar
de sua terceira feira internacional neste ano. O destino será Düsseldorf, na Alemanha, onde acontece a
ProWein, entre os dias 15 e 17 de maio.
Tida como uma das principais e maiores feiras de
vinhos e outras bebidas finas do mundo, a ProWein reunirá 5,5 mil expositores de 60 países nos 13 pavilhões do
Centro de Exposições de Düsseldorf, segmentados por
país e região. A marca gaúcha estará alocada no hall
12, juntamente com as nações produtoras do Novo
Mundo, no estande da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
Esta será a primeira edição da feira depois de dois
anos em que precisou ser suspensa devido à pandemia. Por isso, as expectativas pelo encontro estão
ainda maiores, já que ali convivem líderes de marcas
internacionais e representantes de importadoras e exportadoras, além de agências e regiões vinícolas individuais.
A aposta da Cooperativa é explorar o máximo do
terroir brasileiro através da expertise na produção de
espumantes. Um exemplo é a conquista do título de
Melhor Espumante do Cone Sul pelo Espumante Garibaldi Moscatel, por duas vezes, no mais prestigiado
concurso de vinhos da América Latina, o chileno Catad’Or World Wine Awards.
Além de vinhos e espumantes, a feira reúne fabricantes de destilados, bebidas artesanais, entre outros,
levando até ao Centro de Exposições profissionais do
varejo especializado, varejo alimentar e dos setores de
hotelaria.
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Festival ExpoBento traz programação
com nativismo, sertanejo, pagode e funk
A celebração da 30ª edição da
maior feira multissetorial de compras e entretenimento do país ganha
mais uma nova atração: o Festival
ExpoBento, circuito de shows com
atrações musicais nativistas, sertanejas
e funk. Na noite de 15 de junho, três
artistas sobem ao palco do pavilhão
E do Parque de Eventos de Bento
Gonçalves: o gaúcho Baitaca, a dupla
paranaense Fernando & Sorocaba e o
paulista MC Kekel. As apresentações
estão programadas para ocorrer às
22h, 0h e 2h, em sequência.
Quem abre a proposta sonora é o

gaudério Baitaca, cantor e compositor raiz que já apresenta
no seu hit “Do Fundo da
Grota” um pouco do seu jeitão galponeiro: “Eu me criei
xucro e bagual/Honrando o
sistema antigo/Comendo feijão mexido/Com pouca graxa
e sem sal”, canta o missioneiro de São Luiz Gonzaga. “Do
Fundo da Grota” ganhou
projeção em todo o país,
virou meme na internet e
acabou na graça de vários
artistas.

Fernando & Sorocaba
Fernando & Sorocaba apresentarão um show comemorativo aos 15
anos de carreira, que completam em 2022. A apresentação deve contemplar sucessos do início da carreira, como “Bala de Prata” e “Madri”, além
de hits atuais, como “Só Não Divulga” e “Amor da Despedida”. A dupla
de Londrina é uma das principais do país, contabilizando mais de 1,2 bilhão
de visualizações de seus vídeos no YouTube, cujo canal tem 2,5 milhões de
inscritos. Além disso, somam cerca de 3 milhões de fãs no Spotify e mais de
6,4 milhões de ouvintes mensais na plataforma.
A noite encerra com um show referência no estilo funk romântico. MC
Kekel despontou em São Paulo com “Quer Andar de Meiota?”, em 2016. Desde então, tem construído uma carreira de sucesso, com músicas como “Namorar
pra quê?”, com quase 300 milhões de views no You Tube, e “Amor de Verdade”,
parceria dele com a MC Rita, cujo vídeo tem 725 milhões de views na mesma plataforma. MC Kekel também faz sucesso nas redes sociais. No Instagram, o funkeiro contabiliza quase 6 milhões de seguidores.
Os ingressos para o Festival ExpoBento começaram a ser comercializados em 14
de abril pelo site www.ingressonacional.com.br. Os shows são uma realização da 30ª
ExpoBento, em parceria com a produtora Cola Aí.
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Raça Negra
Outra atração da 30ª ExpoBento será a apresentação do Raça Negra, na noite de 11 de junho. A aquisição dos ingressos pode ser feita
pelo site www.ingressonacional.com.br, com valores especiais para o
primeiro lote.
O Raça Negra despontou nos anos 1990, invadindo as rádios brasileiras com enxurradas de hits: “Cheia de Manias”, Cigana”, “Doce
Paixão” e “É Tarde Demais”, música mais tocada num único dia no
mundo, com 600 reproduções no dia 20 de julho de 1995, conforme
registros no Guinness Book.
Para os fãs que desejarem conferir as atrações da ExpoBento antes
dos shows, será necessário comprar o ingresso para a feira – R$ 8 (dias
de semana) e R$15 (finais de semana e feriados). Já quem for diretamente para o Pavilhão E, basta ter em mãos o ingresso para o show de
sua preferência. Todo o consumo de bebida e comida, mesmo para
quem adquirir ingressos para camarote, setor VIP ou área de bistrô,
será cobrado à parte.
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Jogos Coloniais da 17ª Fenavinho
exaltam integração de comunidades
O envolvimento comunitário
para erguer a Festa Nacional do
Vinho em 1967, ano de sua primeira edição, foi um dos maiores
legados deixados pelo evento à
cidade. Às vésperas de mais uma
edição, a 17ª da história, esse
congraçamento entre comunidades vem à tona mais uma vez para
edificar, além da Fenavinho, uma
das programações mais divertidas
da festa, os impagáveis Jogos Coloniais.
Ao todo, 42 comunidades do
interior estão sendo estimuladas
por líderes comunitários, entidades, poder público e membros da
Fenavinho a se conectarem com
a competição. Elas estiveram
reunidas no Centro da Indústria,
Comércio e Serviços de Bento
Gonçalves (CIC-BG), na noite de
02 de maio, para o lançamento
dos Jogos Coloniais e para demonstrar a confraternização que
envolve o povo do interior com o
evento. “Esse é um momento de
trazer à tona o que significa a Fenavinho, uma festa feita a muitas
mãos, que representa a todos nós
e, também, a integração do nosso
interior. Isso ocorre em dois momentos especiais, que são os jogos e o desfile cultural, ambos fomentados pelas lideranças dessas
localidades. Com certeza, o interior vai fazer um grande espetáculo, da mesma forma que faz um
trabalho brilhante com o cultivo
da uva e seus subprodutos”, disse Marijane Paese, presidente do
CIC-BG, entidade promotora da
17ª Fenavinho e 30ª ExpoBento.

Foto: Exata Comunicação/Bárbara Salvatti

Jogos coloniais integram programação da 17ª Fenavinho

O calendário de provas começa com as etapas distritais, no
dia 7 de maio (sábado), no Vale
dos Vinhedos; prosseguem no
domingo (8), em Faria Lemos,
e tornam a ocorrer nos dias 14
e 15, em Tuiuty e em São Pedro, respectivamente. Em cada
distrito ocorrem eliminatórias
para cada uma das oito modalidades dos jogos: Arremesso de
queijo; Corrida de carriola;
Corrida de barricas; Fazendo

bigoli; Cabo de guerra; Jogo
de ferradura; Encher garrafão
com taça; e Mini 48. As dis-

putas podem ocorrer com times
masculinos, femininos ou mistos.
Os melhores em cada uma delas
em seus respectivos distritos ficarão frente a frente para o desafio
final dos Jogos Coloniais, dia 21
de maio, na Via del Vino.
Durante os eventos nos
distritos também haverá brincadeiras para envolver as crianças,

Foto: Exata Comunicação/Bárbara Salvatti

despertando a relação delas com
a Fenavinho desde cedo. Elas
poderão se divertir com as atividades Jogo das Argolas, Chu-

te no Pneu, Pescaria e Corrida
do Saco, realizadas apenas de

modo recreativo. Esse movimento acompanha o trabalho que o
comitê da 17ª edição tem priorizado a fim de reconectar verdadeiramente o evento à comunidade. “À medida que nos tornamos
conhecedores da história, enten-

demos que a Fenavinho é muito
mais do que uma Festa. Ela retrata a força e promove o desenvolvimento do setor vitivinícola da
região. Queremos resgatar esse
legado, bem como os valores
do trabalho em conjunto, envolvendo todos os agentes – poderes públicos, setores privados e
representativos e comunidade”,
diz o coordenador do comitê da
17ª Fenavinho, Roberto Cainelli
Júnior.

Desfile temático para cada distrito
Embora o desempenho dos
distritos nas oito modalidades
contará importantes pontos para
definir o grande campeão, uma
das maiores pontuações virá de
uma nona modalidade, programada para ocorrer no dia 22 de
maio: o Desfile Cultural.
A atração é especialmente
significativa porque representa
um espelho das origens do município, além de ser uma forma
de os visitantes conhecerem a
história de Bento Gonçalves. “O
Desfile Cultural é uma oportunidade de os distritos mostrarem
um pouco do que eles fazem e o
que são. Foram esses valores da
fé, do trabalho, da perseverança,
e também do nosso vinho e da
nossa gastronomia que tornam
Bento uma vitrine para o país”,
diz Bruna Cristofoli, responsável

pelo setor de enologia e relações
comunitárias da Fenavinho.
A passagem do Vale dos
Vinhedos pelo Centro trará a
Saída dos imigrantes da Itália e a
sua Chegada às novas terras. Os
temas para Faria Lemos são os
Saberes e Fazeres e a Diversão.
Tuiuty, por sua vez, será incumbido de fazer a representação do
Vinho e da Gastronomia. Para
São Pedro, coube a tarefa de
trabalhar a Fé e o Trabalho no
Campo. Obrigatoriamente, todos
estão desafiados a levar à avenida
dois carros alegóricos e, ao menos, duas alas. O campeão dos
Jogos Coloniais levará para seu
distrito uma premiação de R$ 10
mil. O segundo colocado receberá R$ 4 mil, enquanto os terceiro
e quarto lugares serão recompensados com R$ 2 mil cada.
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Laís Dupont é a Imperatriz do Vinho
Foto: Gilmar Gomes

Laís Dupont tem
como Damas de
Honra Raiane
Conci e Letícia
Beliski. Corte
representará a
Festa Nacional do
Vinho
A escolha ocorreu na noite de
23 de abril, no Parque de Eventos
de Bento Gonçalves, perante um
público de mais de 700 pessoas,
no hall do Pavilhão A.
As três eleitas foram as que
registraram as maiores pontuações na avaliação técnica dos jurados, que levou em consideração
o desempenho delas em entrevistas individuais (onde contaram
quesitos como apresentação pessoal, comunicação e expressão
e, conhecimento) e no desfile
(observando simpatia, cordialidade, beleza, desenvoltura, tranquilidade e naturalidade). O júri foi
composto por dez convidados:
Aline Gregio, Barbara Bortolini,
Claudia Remus, João Pulita, Juju
Massena, Lizandra Mazzoccato,
Luciana dos Santos Ribeiro, Patrícia Binz, Rodrigo Parisotto e
Vanessa Souza.
À corte, a Fenavinho entregou, pela primeira vez, premiação
em dinheiro: R$ 4 mil para a Imperatriz e R$ 3 mil para cada uma
das duas Damas de Honra. Elas
também receberam dois kits de
joias da Enojóias – Diamantes do
Vinho, de Tuiuty, com acessórios

feitos à base de vinho (bitartarato
de potássio, um subproduto da
fabricação da bebida retirado de
pipas que armazenam a bebida);
kits da Alumniée Cosméticos, da
clínica Harmonizar Fisioterapia e
Saúde Integrada e buquês da Imperium Flores.
A escolha da corte da 17ª Fenavinho teve a participação de 18
candidatas no total.
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www.asprovinho.com.br

Laís Dupont (ao centro)
recebeu a coroa de Bárbara
Bortolini, Imperatriz da 16ª
Fenavinho (foto ao lado).
Raiane Conci e Letícia Beliski
foram eleitas Damas de
Honra. Elas irão representar a
17ª edição da Fenavinho

Foto: Mateus Martins
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Senac Bento Gonçalves abre inscrições
para curso de Cabeleireiro Intensivo
A profissão de cabeleireiro
oferece muitas possibilidades para
inserção no mercado de trabalho.
O ramo da beleza lidera o ranking
das dez profissões formalizadas
no Brasil. De acordo com os dados do MEI, são cerca de 824 mil
registros entre cabeleireiros, pedicures e manicures, representando
7,4% dos microempreendedores
individuais no país. Ciente do cenário favorável desse mercado, o
Senac Bento Gonçalves está com
inscrições abertas para o curso
de Cabeleireiro Intensivo. Com
formação de 250 horas, as aulas
iniciam no dia 30 de maio e serão
realizadas de segunda a quarta-feira, das 9h às 12h.
Ao longo da capacitação, o
aluno aprenderá sobre técnicas
de higienização, tratamento e modelagem de cabelos, técnicas de
cortes, penteados, mechas e coloração dos fios. A formação também aborda temas como visagismo aplicado a cortes de cabelos e

penteados, baseados na estrutura
da cabeça, geometria do rosto, cor
de pele, formato dos olhos, boca,
nariz e sobrancelhas. Além disso,
o profissional saberá como avaliar
a estrutura capilar e o couro cabeludo, estrutura e características do
cabelo para a realização de procedimentos químicos capilares,
colorimetria, entre outros conhecimentos fundamentais para o
desenvolvimento do cabeleireiro.
A metodologia prática focada
no mercado de trabalho, juntamente com conteúdo focado na
possibilidade de empreendedorismo no setor, faz com que os cursos da área da Beleza do Senac
Bento Gonçalves sejam referência
na região. Os alunos saem preparados para o mundo profissional,
capazes de resolver problemas comuns no dia a dia das profissões.
As inscrições podem ser feitas
no site www.senacrs.com.br/bentogoncalves. Mais informações
pelo telefone (54) 3452-4200.

Foto: Divulgação
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Programa Juro Zero injeta mais de
R$ 59 milhões na economia da Serra
Nos municípios
da região,
2.019 empresas
acessaram
programa de
empréstimos com
juros subsidiados
pelo Governo do
Estado
Segundo levantamento realizado pelos operadores do programa Avançar no Desenvolvimento
Econômico – Juro Zero, quase
R$ 60 milhões foram emprestados para 2.019 micro e pequenas
empresas da Serra Gaúcha. Os
14 municípios que aprovaram o
maior volume de recursos foram
Guaporé, Caxias do Sul, Bento
Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, Farroupilha, Flores da
Cunha, Nova Prata, Veranópolis,
São Marcos, Nova Roma do Sul,
Nova Bassano, Antônio Prado e

Nova Pádua. Estes totalizaram
uma movimentação de R$ 51,4
milhões, e tiveram mais de 1.727
contratos finalizados para contratação. Até 25 de abril, o programa Juro Zero disponibilizou
mais de R$ 356 milhões em todo
o Estado em 14,9 mil operações.
Os contratos foram formalizados com organizações que solicitaram o crédito nas cooperativas credenciadas pelo Badesul e
pelo BRDE, bancos de fomento
econômico do Estado responsáveis pela operação do programa.
Para acessar o recurso, as empresas comprovaram capacidade de
endividamento conforme Legislação Vigente.
O governo do Estado lançou
o programa em parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (SEDEC), em 01 de
fevereiro. Com o aporte de R$
100 milhões, o Estado assume
o pagamento de juros das operações de crédito para microempreendedores individuais, com
limite de R$ 10 mil por empresa; microempresas, com até R$

30 mil; e, empresas de pequeno
porte, que puderam solicitar até
R$ 100 mil. Der acordo com o
decreto que disciplina o funcionamento do programa, juros e
encargos referentes a parcelas em
atraso não serão subsidiados.
A expectativa é de que o
programa promova a circulação
de R$ 500 milhões nas empresas
gaúchas facilitando o acesso a crédito. Os bancos ainda analisam
cerca de duas mil solicitações de
empréstimos no programa que
devem ser processadas até o final
do mês de abril.
O secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Edson
Brum, comemora o resultado
ainda parcial do programa. “O
Juro Zero foi um sucesso total,
tanto que no primeiro dia do programa tivemos mais me mil pedidos de empréstimos. Ao todo,
viabilizamos mais de R$ 350 milhões em recursos que hoje circulam nos municípios, fortalecendo
a economia e os pequenos e médios negócios no Rio Grande do
Sul”, disse o titular da pasta.

Distribuição dos municípios
MUNICÍPIO			

ADESÃO

CONTRATOS

Guaporé			10.810.000

348

Caxias do Sul		

7.007.693

202

Bento Gonçalves		

5.658.076

202

Carlos Barbosa		

4.824.145

168

Garibaldi			3.001.973

128

Farroupilha			1.798.058

125

Flores da Cunha		

4.093.610

114

Nova Prata			2.111.539

107

Veranópolis			3.833.800

98

São Marcos			3.033.200

91

Nova Roma do Sul		

1.501.314

45

Nova Bassano		

1.051.500

43

Antônio Prado		

1.540.000

39

Serafina Corrêa		

793.800		

36

União da Serra		

780.000		

30

Paraí			746.000		30
São Valentim do Sul		

770.000		

29

São Jorge			270.000		23
Vila Flores			734.405		22
Fagundes Varela		563.000		20
Nova Araçá			490.000		20

Foto: Felipe Dalla Valle/Arquivo

Secretário de
Desenvolvimento
Econômico do RS,
Edson Brum

Nova Pádua		

1.170.000

17

Vista Alegre do Prata

400.000		

16

Pinto Bandeira		212.745		13
Coronel Pilar 		

680.000		

12

Cotiporã 			457.000		11
Protásio Alves		260.000		9
Montauri			140.000		5
Boa Vista do Sul		

163.960		

5

Monte Belo do Sul 		

29.500		

4

Santa Tereza 		

54.000		

4

Guabiju			50.000		3
Total			59.029.318
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ABS-RS abre inscrições para o curso de
Sommelier presencial na Serra Gaúcha
A regional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers
(ABS-RS) anuncia que as inscrições para sua uma de suas mais
procuradas formações estão abertas. Esta será a segunda turma do
curso de Sommelier Profissional
do ano, a 14ª na modalidade presencial, desde a criação da entidade em 2015. Nesse período a
ABS-RS já formou 386 Sommeliers que puderam ter a experiência de vivenciar várias etapas da
cadeia vitivinícola na maior região
produtora do país. Ao finalizarem
o curso, os formados também receberão a certificação internacional da Association de la Sommellerie Internationale (ASI), com
sede na França.

Ao longo de sete meses, com
um encontro de sexta a domingo
em cada mês, são abordados os
principais temas para a formação
profissional em vinhos, dos fundamentos da vitivinicultura aos
mais importantes países e regiões,
passando por técnicas de serviço e
análise de mercado. A carga teórica é complementada com a prova
de mais de 100 rótulos.
“O futuro Sommelier terá a
oportunidade de empregar as técnicas de degustação para avaliar a
qualidade dos vinhos, entender
o impacto do terroir na expressão de cada produto, promover
a combinação adequada entre
vinho e alimento e também executar o correto serviço do vinho,

dominando todos os acessórios
e as melhores práticas envolvidas
no processo”, lista Caroline Dani,
diretora de relacionamento com
alunos da ABS-RS.
Para receber a certificação, os
candidatos terão de obter média
final 6,0 e ter, no mínimo, 75%
de presença durante o curso. A
formação terá início no dia 8 de
julho de 2022 e se estenderá até 5
de fevereiro de 2023.
O investimento para associados da ABS-RS será de 12 parcelas de R$ 849, enquanto o público
em geral pagará em 12 parcelas de
R$ 899.
Ambas as modalidades terão
desconto de 5% em pagamentos
no ato via PIX.

Curso Sommelier Profissional Presencial ABS-RS/ASI

Quando: 08/07/2022 até 05/02/2023
Investimento: 12 parcelas de R$ 849 (associados) e 12 parcelas de R$ 899 (público
em geral). Ambas as modalidades terão desconto de 5% em pagamentos no ato
via PIX
Inscrições: www.absrs.com.br ou pelo WhatsApp da ABS-RS: (54) 99972-0130

15

Ano VII - Abril/Maio 2022 - Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira

Material biodegradável otimiza
aplicação de fertilizantes em mudas
Pesquisadores da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) e da Universidade de São Paulo
(USP) desenvolveram um
material biodegradável que
libera nutrientes, de forma
lenta e prolongada, para
produção e crescimento de
plantas. A tecnologia otimiza trabalho e tempo, além
de gerar economia e menos
resíduos.
Feito a partir da fibra de
celulose, extraída do bagaço
da cana-de-açúcar, o invento
tem a aparência de um papel
e carrega três macronutrientes essenciais para o desenvolvimento de qualquer tipo
de planta: nitrogênio, fósforo e potássio. É biodegradável por sofrer decomposição
natural ao entrar em contato
com o ambiente. O método
foi registrado como patente
junto ao Instituto Nacional
de Propriedade Industrial
(INPI), com o apoio da
Agência de Inovação (AIn)
da UFSCar, e é inédito para
este tipo de uso.
O material deriva da tese
de Lucas Luiz Messa, doutor em Engenharia e Ciência de Materiais pela USP,
campus de Pirassununga,
com o apoio da Funda-

Foto: Divulgação

Material biodegradável é feito a partir de celulose extraída do bagaço da cana-de-açúcar

ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), sob orientação de
Roselena Faez, docente no
Departamento de Ciências
da Natureza, Matemática e
Educação (DCNME-Ar) do
Campus Araras da UFSCar.
A espessura do papel
varia de 0,12 a 0,21 milímetros, sendo possível usá-lo
como embalagem - na produção e no transporte de
mudas, descartando o uso
de plásticos ou potes - e,
também, de forma fragmentada, em pequenos pedaços,
para o crescimento e nutrição de plantas já em solo.
No mercado, já existem
fertilizantes de liberação
lenta e prolongada; também

há materiais biodegradáveis
para acomodar as plantas.
“Mas essas duas características em um só produto é a
novidade da tecnologia”, assegura Faez.
O método para obtenção é simples, pois o bagaço da cana, matéria-prima
abundante e de baixo custo,
tem de 40 a 44% de celulose
para extração. Além disso, o
processo não usa solventes e
não gera resíduos.
Após esta etapa, são
incorporados os macronutrientes - a quantidade exata
de cada um varia de acordo
com a demanda da planta,
sendo, portanto, um material modulável e que evita
desperdícios.

O produto permite, também, a inserção de micronutrientes, como magnésio,
cobre, ferro e zinco, importantes em menor quantidade e em outras etapas de
crescimento, sendo necessários estudos prévios e detalhados de cada espécie.
E, por ser biodegradável, em cerca de 45 dias o
material sofre decomposição natural, sem impacto
ao ambiente ou prejuízos às
plantas. “Geralmente, em
um estágio de 40 dias, elas
já criaram novas raízes e, assim, suporte para seguirem
crescendo dali em diante”,
relata a docente da UFSCar.
Atualmente, esse processo de nutrição é feito

com fertilizantes inseridos
de forma manual, no solo.
“O agricultor já insere nutrientes em excesso, pois são
sais solúveis e, com chuvas,
podem ser levados para rios
e lagos. Isso gera, além de
desperdícios, perdas econômicas e ambientais”, analisa
a docente.
Outra vantagem: o custo
é baixo - cerca de R$ 0,27
por grama de embalagem,
algo interessante e viável
para pequenos produtores
de agricultura familiar.
Por ser facilmente modulada, a tecnologia atende
diversas áreas da agricultura
- de horticultura e floricultura a culturas de ciclos mais
longos, como, por exemplo,
em restaurações florestais.
“É possível inseri-la em
mudas de eucalipto, por
exemplo, com os nutrientes
necessários a elas.”, adianta
Faez.
A tecnologia está disponível para comercialização de pequenos, médios e
grandes produtores. Empresas e pessoas interessadas
em adquirir o material podem entrar em contato com
a Agência de Inovação da
UFSCar, pelo e-mail inovacao@ufscar.br.
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Monte Belo do Sul celebra alimento símbolo
do imigrante italiano com o 11º Polentaço
Fotos: Marlove Perin

Encontro será nos dias 21 e 22 de maio,
tendo como atrações o tombo de
polenta de 800 quilos e exposição de
esculturas feitas à base da iguaria
A polenta talvez seja o prato
regional que melhor identifique,
na culinária, a herança deixada
pela marcante presença do povo
italiano na Serra. É justamente
num dos municípios que mais
preservam esse legado, Monte
Belo do Sul, que a polenta ganha
um festival gastronômico para
exaltá-la como uma espécie de patrimônio imaterial da região.
Entre os dias 21 e 22 de maio,
o pequeno município promove
a 11ª edição do Polentaço, um
evento gastronômico com cara de
festa em que os sabores das cozinhas das “mammas” mesclam-se
a atrativos culturais para alimentar
corpo e alma. Em pleno coração
da cidade, a Praça Padre José Ferlin, os grandes atrativos do Polentaço gravitam em torno, claro, da
tradicional mistura de farinha de
milho, água e sal.
Dois deles são marcantes e
dignos de figurarem em rankings
de raras estatísticas mundiais. Um
é o tombo da polenta, ou seja,
o momento em que ela deixa o
tacho gigante, após estar pronta, para ser colocada sobre um
enorme recipiente. Tudo ali é
superlativo, já que são 800 quilos
de polenta virados na hora. Logo
depois, em porções, o prato é oferecido gratuitamente com molho
para os visitantes – na última edição, em 2019, foram distribuídas
mais de 4 mil delas.
Os visitantes terão dois momentos para acompanhar esse
momento do evento: no sábado,

dia 21 de maio, às 14h45min, e
no domingo, dia 22, às 14h30min.
Outra atração é a Exposição
de Esculturas de Polenta. Em
2019, 30 peças foram inscritas
para essa que é considerada a única mostra do gênero no mundo.
O evento é levado a sério, tanto
que além de exposição ocorre
uma avaliação das esculturas, sendo as três melhores e o destaque
da competição premiados com
troféus e presentes ofertados por
patrocinadores.
Neste ano, os troféus Cagliera
D’Oro, D’Argento e di Bronzo,
serão entregues, respectivamente
aos 1º, 2º e 3º colocados, juntamente com uma cozinha Sicília
(Multimóveis), dois balcões multiuso (Decibal Móveis) e uma escrivaninha (Carraro Móveis). Já o
destaque, entregue para a melhor
escultura feita unicamente de polenta, ganhará a Cagliera Nera e
um prêmio surpresa.
O 11º Polentaço, que neste
ano tem como atração simultânea
a 9ª Festa do Agricultor, também
é uma iniciativa para promover e
valorizar a produção local. Espalhadas ao redor da principal praça
da cidade, onde ainda é montado
o palco para as atrações artísticas,
barracas comercializam vinhos,
espumantes, produtos coloniais e
artesanato, oferecendo um panorama das riquezas do município.
Nesta edição, uma das novidades
propostas pela organização do
evento é a presença obrigatória
de diferentes preparos a base de

Tombo da polenta gigante, que depois
é servida em potinhos com molho e
distribuída aos visitantes

polenta em cada uma das barraquinhas do ramo gastronômico.
A visita a Monte Belo do Sul
é uma oportunidade para vivenciar como o tempo anda numa
típica cidadezinha do interior.
Ali, mesmo depois de quase 150
anos do início da imigração italiana, muitos hábitos e costumes
seguem sendo cultivados, como
o cultivo da uva, a lida agrícola e
pastoril e, claro, o preparo da polenta.
Afinal, assim foi construída a
identidade do município. E é isso
que Monte Belo celebra com o
Polentaço, a iguaria que alimentou o corpo de imigrantes e descendentes a fim de que eles mantivessem vivos os sonhos de uma
vida melhor.
Foto: Marlove Perin

Evento gastronômico em Monte Belo do Sul

17

Ano VII - Abril/Maio 2022 - Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira

Foto: Marlove Perin

Foto: Divulgação

Polenta é distribuída gratuitamente aos visitantes
Foto: Marlove Perin

Em 2019, 30 peças foram inscritas na Exposição de
Esculturas de Polenta

Mensagem da Diretoria
A Diretoria do Polentaço
2022 e do Centro de Tradições
Italianas, promotor do evento que
está na sua 11ª edição, está preparando com muito carinho todos
os detalhes e programações para
celebrar a cultura e a tradição.
O evento terá atrações musicais e de dança, exposição de esculturas feitas com polenta, tombo de duas polentas gigantes na
praça, com distribuição gratuita a
todos os presentes, participação
de empreendedores locais com

gastronomia, vinhos, espumantes,
sucos, agroindústria, artesanato e
flores, Torneio de Bochas - Modelo 48 e o calor humano do povo
montebelense. O evento acontece
na Praça Padre José Ferlin e no
Salão Paroquial, no sábado, das
10h às 23h, e no domingo, das
10h às 20h.
O Polentaço tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do
Sul (Pró-Cultura/RS), com patrocínio das empresas Nutrire, Dal-

móbile e Nova Palma Energia e
apoio da Prefeitura Municipal de
Monte Belo do Sul, por meio da
Secretaria de Cultura e Turismo e
Sicredi. Os tombos das Polentas
Gigantes tem apoio do Moinho
Buratti. A premiação das esculturas com polenta conta com o
apoio de Multimóveis, Decibal
Móveis e Móveis Carraro.
Acompanhe toda a programação e notícias nos canais digitais do visitemontebelo e bom
evento para todos nós.
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Governador do RS sanciona Lei que institui a
Carteira de Identidade do Empreendedor Rural
Os agricultores gaúchos poderão emitir um documento de
identificação exclusivo, que irá
simplificar e agilizar a vida dos
produtores rurais. Em cerimônia
junto ao Palácio Piratini no dia 4
de maio, o governador do Estado,
Ranolfo Vieira Júnior, sancionou
o PL 274/2021, de autoria do
deputado Clair Kuhn. A Lei nº
15.824, já publicada no Diário
Oficial do Estado, institui a Carteira de Identidade do Empreendedor Rural. O ato contou com
a participação de secretários estaduais, parlamentares, prefeitos,
vereadores e representantes de
entidades do agronegócio.
A legislação permite a emissão da Carteira de Identidade do
Empreendedor Rural, agregando
diversos documentos, com uso
da tecnologia da certificação digital. “Sou agricultor, tenho uma
pequena propriedade rural, fui
presidente da Emater, sei que os
agricultores quando vão fazer um
financiamento, precisam levar um

calhamaço de documentos. Saem
de seu trabalho no campo, vão
para a cidade, e se esquecer de
um documento, tem que voltar,
reiniciar todo o processo. A carteira digital nada mais é que um
facilitador”, salientou Clair.
A adoção do documento único será facultativa. A Carteira será
emitida pelos sindicatos rurais,
cooperativas e organizações civis
sem fins lucrativos. O documento
viabiliza a emissão, via internet, de
nota fiscal eletrônica de produtor
rural; guia eletrônico de transporte de animais; nota eletrônica de
serviços; e operações financeiras.
Atualmente, são mais de 760
mil produtores rurais ativos. Até o
momento, não havia a possibilidade de emissão de um documento, com foto, que identificasse
o agricultor. A ideia é incentivar
os órgãos da área agropecuária a
desenvolverem novos produtos
e serviços voltados ao produtor,
possibilitados pela existência de
um cadastro informatizado.

Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Governador sanciona Lei que institui Carteira de Identidade do Empreendedor Rural
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Inaugurado o Piazza Salton, no centro de Bento
O Piazza Salton, primeiro
open mall da Capital Brasileira do
Vinho, abriu suas portas ao público na sexta-feira, 29 de abril. Até
o final de domingo, 7.245 pessoas
já haviam passado pelo empreendimento, que chega como a grande novidade no Centro da cidade,
com forte apelo à revitalização
de um patrimônio histórico onde
funcionou por mais de 94 anos a
Vinícola Salton. O movimento garantiu vendas de 20% acima do esperado, além da entrega de mais
de 500 caixas de alfajores Havanna, integrando a campanha ‘Doce
amor de Mãe’.
A diretora Paula Reginato comemora o desempenho e convida
todos a conhecer as atrações do
Piazza Salton. “O Piazza Salton é
um presente para a comunidade
e os visitantes de Bento Gonçalves. O local respira história, cultura, lazer e compras”, destaca. A
novidade aguardada por crianças,
jovens e adultos agora é parada
obrigatória para quem busca no-

vas conexões em um ambiente
agradável e acolhedor.
O Piazza Salton terá 43 pontos comerciais, 31 lojas e 12 quiosques, que formam um mix diversificado, contemplando vestuário,
calçados, moda íntima, bijuterias
e acessórios, utensílios domésticos, brinquedos, livros e revistas,
beleza, barbearia, eletroportáteis,
informática, farmácia, alimentação e bebidas. A estrutura conta
cinco pavimentos, com lojas na
Praça de Eventos, Varanda e na
Barão do Rio Branco. Conta também com estacionamento para
295 vagas rotativas.
Algumas das marcas confirmadas são Pittol, Renner, McDonald’s, Colcci, Panvel, Gang,
Magnabosco, Doce Docê, Toca
da Bruxa, Sorvelândia, Egrano,
Superlegal, Ivan Pons, Barbearia
Pentefino, GigaCell, Havanna
Café, Livraria Santos, Meriene
Moda Íntima, Gringo´s Pub,
Prosperitá Bijuterias, Enoteca Família Salton.

Fotos: Jeferson Soldi

Modelo open mal inaugura um novo conceito na cidade

MÊS DAS MÃES COM CONDIÇÕES EXCLUSIVAS
PARA A SUA DISTRIBUIR SORRISOS
Sua mãe merece ficar ainda mais linda!
Por isso preparamos condições super especiais para o mês de maio para
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS, como botox e harmonização facial, além dos
TRATAMENTOS DENTÁRIOS de facetas, lentes e coroas, para deixar todas as
mamães felizes da vida e distribuindo sorrisos!
Aproveite e dê esse presentão para sua mãe!
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Tecnologias sustentáveis será tema do
56º Congresso Brasileiro de Olericultura
IFRS integra comissão organizadora
do Congresso, que irá debater
assuntos como novas tecnologias,
sustentabilidade da produção e
organização das cadeias produtivas
O IFRS integra a organização do 56º Congresso Brasileiro
de Olericultura (56º CBO), a ser
realizado de 01 a 05 de agosto de
2022, na cidade de Bento Gonçalves. A atividade é promovida pela
Associação Brasileira de Horticultura, tem a realização da UFRGS
e além do apoio do instituto, conta com docentes, pesquisadores,
extensionistas rurais e consultores das seguintes organizações:
UFPEL, UCS, EMBRAPA,

EMATER e SEBRAE. O professor Gabriel Nachtigall Marques,
docente no IFRS – campus Vacaria, faz parte da comissão organizadora do evento.
O objetivo das atividades é
congregar profissionais do Ensino, da Pesquisa, da Assistência
Técnica e da Extensão Rural,
além de estudantes, agricultores,
produtores rurais, instituições e
empresas que têm a olericultura e
as plantas medicinais, aromáticas

e condimentares como interesse
comum.
O tema escolhido para o 56º
CBO é “Tecnologias sustentáveis
e cadeias curtas na produção de
hortaliças” e pretende debater
assuntos importantes para o setor
sob três eixos: novas tecnologias,
sustentabilidade da produção e
organização das cadeias produtivas. A consulta da programação
e inscrições podem ser feitas pelo
site do evento: http://www.56cbo.
com.br/
Além de palestras e mesas redondas, o evento também contará
com a apresentação de trabalhos
científicos e a realização de minicursos. São aguardados cerca
de 1200 participantes, com apresentação de 600 a 800 trabalhos
científicos. Interessados em enviar trabalhos para apresentação
no congresso tem até 15 de maio
para fazê-lo.

Safra do pinhão apresenta variações na Serra
Foto: Rejane Paludo - Emater/RS-Ascar

Iniciada no dia 15 de abril, a colheita da safra do pinhão na Serra Gaúcha apresenta grande variação entre
os municípios neste ano devido às condições climáticas
ocorridas no período de desenvolvimento da semente e à
alternância de produção característica da espécie. A partir
de levantamentos que extensionistas da Emater/RS-Ascar
fazem com agricultores locais, constata-se desde a manutenção da produção da safra verificada no ano anterior,
aumento entre 10 a 20%, e redução entre 5 a 30% se
comparada à safra do ano passado.
Ainda conforme os levantamentos, as pinhas e os pinhões apresentam boa qualidade e sanidade, tamanho
dos pinhões e pinhas medianos, um pouco menores se
comparados aos da safra anterior. Em São Francisco de
Paula, maior produtor do RS, com cerca de 160 famílias
na atividade de coleta e extração do pinhão, a estimativa
de produção para este ano está em torno de 80 toneladas,
sendo estimada uma perda em torno de 30% em relação
à safra de 2021.
“O pinhão, nas regiões produtoras, é um produto
importante na formação da renda, ou mesmo no sustento
das unidades de produção familiares que trabalham com
o extrativismo da semente. A cadeia produtiva apresenta poucas iniciativas de beneficiamento, industrialização
e armazenamento, o que restringe a sua comercialização
basicamente aos meses de produção, que se concentra
no período que vai de abril a junho. Em algumas regiões,
devido à ocorrência de variedades tardias de pinheiro-brasileiro, é possível encontrar o pinhão em pequena escala
ainda em agosto e por vezes até meados de setembro”,
explica a extensionista da Emater/RS-Ascar do Escritório
Regional da Caxias do Sul, Adelaide Juvena Kegler Ramos.
Neste começo de safra, o preço recebido pelo produtor parte de R$ 3,50 na venda a intermediários/atravessadores, R$ 5,00 na venda direta ao consumidor, R$ 5,80
na Ceasa Caxias do Sul, até R$ 12,00 em supermercados.
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Foto: Extensionista Rural Josemar Parise

Segunda safra do feijão está em fase
de enchimento de grãos e maturação

Os cultivos de segunda safra
do feijão encontram-se predominantemente em fases de enchimento de grãos e maturação. De
acordo com o Informativo Conjuntural, produzido e divulgado
nesta quinta-feira (05/05) pelas
gerências de Planejamento e Comunicação da Emater/RS-Ascar,
vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural (Seapdr), as chuvas impediram a continuidade da colheita,
fazendo com que o índice seja inferior a 15% dos cultivos. Os rendimentos obtidos permanecem
próximos a 1.600 kg/ha.
Já a colheita do feijão primeira safra foi encerrada na maior
parte do Estado. Estima-se que a
proporção de lavouras colhidas
atinja pouco mais de 90%, já que
a chuva atrapalhou a continuidade
da operação em lavouras de primeiro cultivo.
O cultivo remanescente está

maduro e por colher, mas o excesso de umidade constante não
permite a colheita, gerando uma
situação que pode causar redução
de valor de mercado e perdas na
qualidade, especialmente para as
variedades de cor. Outra decorrência é o risco de germinação
dos grãos na vagem, tanto para as
variedades de cor como para as
de grãos pretos. A expectativa de
rendimento, no Estado, permanece estimada em 1.265 kg/ha, significando uma redução de 27% da
projeção inicial.
Soja
A ocorrência de chuvas frequentes e em alto volume, na
maior parte do Estado, impossibilitou a colheita em parte das lavouras ou ocasionou a sua realização
em condições fora da normalidade em pequenos momentos ensolarados. Apenas no extremo norte
do Estado, onde ocorreram me-

nores precipitações, a operação
prosseguiu em ritmo adequado.
A proporção de lavouras colhidas
elevou-se para 74%; 22% estão em
maturação; e algumas já superam
o momento ideal de corte. A expectativa de produtividade manteve-se próxima a 1.500 kg/ha.
Em alguns municípios, o volume precipitado superou 300
mm no período e, nas localidades
onde os volumes foram intensos,
houve, até mesmo, danos nas
lavouras, causados pelo escorrimento superficial de águas, pelo
carreamento de solo e fertilizantes
e pela formação de voçorocas. De
maneira geral, não temos relatos
de perdas por apodrecimento ou
germinação dos grãos por se tratar
da primeira sequência de chuvas
expressivas sobre as lavouras após
a fase de maturação. Os danos
foram concentrados nas áreas de
várzeas e em áreas próximas de
cursos d´água na metade sul do

Estado, onde houve forte acamamento de plantas e o alagamento
por período prolongado. Contudo, há grande preocupação com
a ocorrência de novas precipitações, que podem acarretar perdas
por avarias nos grãos em lavouras
maduras expostas a essa condição
de tempo.
MILHO
A colheita do cereal permaneceu com avanço muito lento, prejudicado pelo excesso de
chuvas e pela prioridade dada à
operação na cultura da soja. Nesse período, o índice de colheita
elevou-se apenas 1%, alcançando
85% dos cultivos.
A recorrência de chuvas beneficiou as lavouras semeadas tardiamente ou em safrinha, as quais
se encontram majoritariamente
em florescimento e em enchimento de grãos. Parte das lavouras,

madura ou em maturação, apresentou aumento da incidência de
doenças da espiga, provocadas
por fungos causadores de grãos
ardidos. A expectativa de produtividade para a safra permanece em
3.500 kg/ha, com decréscimo de
55% da inicialmente projetada.
ARROZ
A colheita foi muito prejudicada pelo excesso de chuvas
nas regiões produtoras. O índice atingiu 93% da área cultivada
no Estado. O restante do cultivo
encontra-se maduro, apenas no
aguardo pela melhora do tempo
e pela diminuição de umidade
para ser ceifado. A produtividade média estimada permanece
em 7.650 kg/ha, significando um
decréscimo de 8% da previsão inicial. Todavia, onde o volume de
irrigação foi adequado, a produtividade alcançou volume superior
a 11.000 kg/ha.
Foto: Divulgação

Colheita da soja em andamento
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Ferramenta auxilia produtor a planejar
plantio de árvores no sistema ILPF
Foto: Hélio Tonini

De acordo com
a Embrapa,
planilha eletrônica
desenvolvida pelo
órgão permite
ao criador ter
informações
exatas, de
maneira mais
rápida e confiável,
evitando despesas
desnecessárias
Com o objetivo de auxiliar
produtores rurais e técnicos no
planejamento de um sistema de
Integração Lavoura, Pecuária e
Floresta (ILPF), pesquisadores
da Embrapa desenvolveram uma
planilha eletrônica que possibilita
o cálculo rápido do percentual de
ocupação de cada componente
do sistema (lavoura, pecuária e
floresta) e o quantitativo em termos de área. Já disponível para
uso pelos produtores e técnicos,
a planilha foi finalizada dentro
do projeto Integração PecuáriaFloresta na Região da Campanha
no Pampa Gaúcho (IPF-Pampa).
A planilha está disponível gratui-

A planilha foi finalizada dentro do projeto Integração Pecuária-Floresta na Região da
Campanha no Pampa Gaúcho (IPF-Pampa)

tamente para os produtores e técnicos e pode ser baixada da internet e aberta em softwares editores
como MS Excel, Libre Office ou
Planilhas Google.
Outra novidade é que todas
as simulações podem ser salvas
na própria planilha para comparações posteriores. O produtor
decide as culturas, forrageiras e as
espécies florestais, e a ferramenta

auxilia no planejamento do sistema. Os resultados obtidos ajudam
o usuário na tomada de decisão,
com a orientação do melhor desenho do sistema a ser implantado,
de forma a otimizar a ocupação
da área com a ILPF.
O engenheiro florestal Alan
Felix Falavinham, consultor da
empresa Guaranta Engenharia
e Meio Ambiente, destaca que a

O componente
florestal do ILPF
A preocupação com a implantação correta do sistema de
integração Lavoura, Pecuária e
Floresta deve visar, além da rentabilidade, a otimização do uso
do solo, recursos humanos, máquinas e implementos e a conservação de água e solo. Tonini
ressalta a importância de entender
o papel da árvore nos sistemas e
as suas vantagens. “A introdução
do componente florestal pode
contribuir para o incremento da
renda na propriedade rural, tanto
pela comercialização do produto
florestal como pelo seu uso interno, uma vez que o produtor não
necessitará adquirir esses recursos
no mercado”, pondera.
As árvores sequestram car-

bono e podem mitigar ou anular
as emissões provenientes das atividades agropecuárias. O uso da
biomassa arbórea tem efeito direto sobre o tempo de fixação do
carbono. “Árvores colhidas para
móveis e construção fixam carbono por um maior período do que
a biomassa destinada à queima ou
ao setor de papel e celulose e, ao
agregarem valor ao produto florestal, aumentam a viabilidade e
a lucratividade do sistema”, completa o pesquisador.
A ciência vem demostrando que a presença das árvores
influencia na disponibilidade de
matéria seca e na qualidade da
forragem produzida, sendo que,
nos locais mais próximos às árvo-

res, a produção de biomassa forrageira diminui, porém, apresenta
melhor qualidade nutricional em
função do aumento dos teores de
nitrogênio na matéria seca. A deposição das folhas, ramos, flores
e frutos produzidos pelas árvores
torna-se uma importante fonte de
matéria orgânica e de nutrientes
para o solo, aumentando a ciclagem de nutrientes.
A presença das árvores proporciona, ainda, menor variação
de temperatura e umidade relativa
do ar e um ambiente mais estável.
As árvores amenizam a temperatura do ar no verão e previnem a
formação de geadas no inverno,
sendo benéficas para as forrageiras e os animais.

planilha leva em consideração a
borda entre as árvores e as culturas agrícolas no cálculo da área, o
que diminui a área agrícola, assim
como o espaço destinado à manobra de máquinas, o que reduz o
número de árvores no sistema e
no talhão. Falavinham é um dos
idealizadores da planilha. “A ferramenta corrige os cálculos em
função desses detalhes de forma

a melhorar o planejamento, tornando-o mais próximo do que é
executado no campo”, completa
Helio Tonini, pesquisador da
Embrapa Pecuária Sul (RS).
Além disso, o uso da planilha permite ao produtor ter informações exatas sobre o sistema
ILPF, de uma maneira mais rápida e confiável, evitando despesas
desnecessárias, segundo frisa o
pesquisador Ciro Magalhães, da
Embrapa Agrossilvipastoril (MT).
“Como a planilha dá o número
exato de árvores para o talhão,
isso auxilia o produtor no cálculo
de insumos necessários para a implantação, como a quantidade de
corretivos, fertilizantes e mudas”,
explica.
A planilha serve para qualquer tamanho de área, qualquer
espécie florestal e também permite que sejam feitos os cálculos modificando a orientação do
plantio das árvores no talhão.
Isso permite uma boa aproximação no caso do plantio em curvas
de nível. Na planilha, o produtor
pode fazer diversas simulações
para otimizar a ocupação da área
em função dos seus objetivos. “O
produtor decide se irá plantar de
forma perpendicular ou paralela
ao lado maior ou menor da área,
e a planilha gera a informação
corrigida de número de árvores a
serem plantadas juntamente com
o espaçamento,” descreve Tonini.

Foto: Divulgação

23

Ano VII - Abril/Maio 2022 - Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira

Sindicato dos Trabalhadores Rurais da
Agricultura Familiar completa 60 anos
No dia 25 de abril, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
da Agricultura Familiar de Bento
Gonçalves, Monte Belo do Sul,
Pinto Bandeira e Santa Tereza
completou 60 anos de existência.
O presidente da entidade,
Cedenir Postal, destaca a importância do Sindicato, entidade que
sempre esteve presente nas principais lutas em defesa do agricultor familiar, conquistando junto a
outras entidades sindicais a possibilidade de aposentadoria rural,
preço mínimo da uva, criação do

Pronaf (programa que proporciona a compra de máquinas e
implementos agrícolas com juros
subsidiados), entre outras lutas.
Postal destaca também a importância da conquista da sede própria em Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul.
Para confraternizar com os
associados uma programação
especial está sendo organizada
para o próximo dia 9 de junho,
na Comunidade de São Valentim, interior de Bento Gonçalves.
Às 9h missa, seguida por desfile

e bênção dos tratores, às 10h. A
Assembleia está marcada para às
10h40min e, no seu final, a partir
das 11h, palestra com Adroaldo
Lamaison.
Às 12h20 minutos, acontece o lançamento da Década da
Agricultura Familiar e pronunciamento das autoridades. Em seguida, 13h, almoço com o seguinte
cardápio: salsichão, galeto, risoto, maionese, salada e pão, suco
de uva integral Aurora e água. A
animação fica a cargo do Musical
Lembrança.
Foto: Divulgação

Programação
9h - Missa
10h - Desfile e bênção dos Tratores
10h40 - Assembleia
11h - Palestra com
Adroaldo Lamaison
12h20 - Lançamento da Década
da Agricultura Familiar e
pronunciamento das autoridades
13h - Almoço
Cardápio: salsichão, galeto, risoto,
maionese, salada e pão, suco de
uva integral Aurora e água
ANIMAÇÃO:
MUSICAL LEMBRANÇA

Sede do Sindicato em Bento Gonçalves
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Foto: Divulgação

RISOTO DE FUNGHI
Ingredientes
l 2 xícaras (chá) de arroz arbóreo
l 1/2 cebola picada
l 20 g de funghi secchi
l 1 xícara (chá) de vinho branco seco
l 6 xícaras (chá) de caldo de carne ou galinha (ou 2 cubos)
l 4 colheres (sopa) de manteiga
l 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Gastronomia: Senac Bento
inscreve para dois cursos
Durante a pandemia, foram
muitos os restaurantes e confeitarias que precisaram se adaptar
à nova realidade. Apesar do cenário, o momento de retomada
desses setores é ideal para quem
busca se profissionalizar ou deseja
se aperfeiçoar em sua formação.
Com objetivo de formar profissionais que buscam colocação ou
recolocação no mercado de trabalho na área da Gastronomia, o
Senac Bento Gonçalves está com
inscrições abertas para os cursos
de Cozinheiro e de Confeiteiro.
A formação de Confeiteiro,
com carga horária de 300 horas,
ensina o profissional a elaborar,
montar e finalizar produtos de
confeitaria, como massas diversas,
coberturas e recheios, geleias, cremes, caldas, glacês, merengues,
chocolates, caramelos e sobremesas, entre outros. O aluno também aprenderá sobre o controle

de qualidade das matérias-primas,
relações interpessoais, custos e
orçamentos, além da execução da
mise-en-place, seguindo os princípios das boas práticas de manipulação de alimentos e condições de
segurança no local de trabalho. As
aulas iniciam no dia 15 de agosto
e serão realizadas de segunda a
quarta-feira, das 19h às 22h.
Já o curso de Cozinheiro,
com carga horária de 500 horas,
prepara o profissional para atuar
em diversos segmentos do setor
de alimentos e bebidas, desde
um restaurante até uma cozinha
industrial. A formação não ensina apenas o ato de cozinhar, mas
prepara o profissional para o controle e a organização do ambiente,
dos insumos e dos processos de
trabalho, incluindo desde o pré
-preparo, realização de cocções
variadas, preparo e apresentações
de produções da culinária, além

de elaboração e apresentação de
cardápios. As aulas iniciam no dia
21 de novembro e serão realizadas de segunda a quinta-feira, das
19h às 22h.
A metodologia prática focada
no mercado de trabalho, juntamente com conteúdo focado na
possibilidade de empreendedorismo no setor, faz com que os
cursos da área da Gastronomia
do Senac Bento Gonçalves sejam
referência. Os alunos saem preparados para o mundo profissional,
capazes de resolver problemas comuns no dia a dia das profissões.
Os interessados podem se
inscrever pelo site www.senacrs.
com.br/bentogoncalves.
Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (54) 34524200 ou
WhatsApp (54) 9255-7649. O
Senac Bento Gonçalves está localizado na Travessa Silva Paes, 415
– Cidade Alta.

Modo de Preparo
l Numa tigela, coloque o funghi e cubra com água morna. Deixe de molho por 30 minutos.
l Numa panela, coloque o caldo de galinha ou carne e leve ao
fogo alto. Quando ferver, abaixe o fogo e reserve.
l Em outra panela, coloque metade da manteiga e leve ao
fogo baixo. Quando derreter, acrescente a cebola e misture por
4 minutos ou até que fique transparente.
l Junte o arroz e misture por 2 minutos em fogo alto. Adicione o
vinho e misture bem até evaporar.
l Retire o funghi da água e coloque na panela. Refogue por 1
minuto. Mantenha a panela com o caldo em fogo baixo. Na
panela com o arroz, acrescente 1/3 do caldo e mexa até secar.
Junte mais 1/3 do caldo e mexa sem parar até que seja absorvido. Adicione o restante, aos poucos, verificando a consistência
do risoto. Ele deve ficar úmido e com o arroz al dente.
l Quando atingir o ponto de risoto, desligue o fogo e adicione
o restante da manteiga. Misture o parmesão ralado e sirva bem
quente.
Foto: Divulgação
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Espumante Garibaldi
Moscatel harmoniza
com Petit Gateau
Erga a taça e proponha um
brinde quem tem a melhor mãe
do mundo! A ocasião pede uma
bebida igualmente especial, como
é o motivo de celebração que pauta o segundo domingo de maio.
Por isso, a pedida certa para comemorar o Dia das Mães – seja
para presentear ou degustar na
companhia da mamãe – é o Espumante Garibaldi Moscatel, por
duas vezes eleito o melhor espumante do Cone Sul.
A honraria que posicionou
o espumante da marca gaúcha
como um dos melhores em seu
segmento vem do mais prestigioso concurso latino-americano, o
chileno Catad’Or World Wine
Awards. No final do ano passado, o vinho borbulhante repetiu a
distinção obtida pela primeira vez
em 2018, se posicionando num
seleto grupo de bebidas reconhe-

cidas como as melhores em seus
segmentos.
Adocicado, é envolvente
como o afeto delas, sendo ideal
para todo tipo de mamãe, seja
ela uma “mamma” italiana, seja
ela uma mulher multifacetada
dos tempos modernos. Elaborada pelo método Asti, a bebida é
produzida a partir de dois tipos de
uva Moscato, Branco e Giallo. O
resultado é um espumante aromático, com notas de melão e maçã
verde, e extremamente suave, cremoso, refrescante e jovial.
Além do Espumante Moscatel branco, que está sendo reintroduzido no mercado com um
rótulo comemorativo, o produto
é encontrado na versão rosé. A
cor rosa blush da bebida é apenas
a mais visível diferença entre elas,
mas não a única. Para sua elaboração, são utilizadas uvas Mosca-

to de Hamburgo e Moscato de
Alexandria, e os aromas lembram
notas de cereja, framboesa e um
toque de maçã caramelada.
Ambos – branco e rosé – harmonizam, por semelhança da suavidade, com a doçura dos pratos
à base de frutas frescas, frutas em
calda, sorvetes e bolos. Isso sig-

Foto: Philogus

nifica que casa muito bem com
a sobremesa, depois do almoço
de domingo (abaixo, veja receita
inspiração para preparar e saborear ao lado de sua mãe), e que
também pode ser apreciado individualmente. Que tal convidar a
mamãe para um happy hour?
Com tantos predicativos, o

Espumante Garibaldi Moscatel é
perfeito para traduzir toda simbologia envolvida nesta data que soleniza a pureza do genuíno amor
entre uma mãe e um filho. A garrafa pode ser adquirida por menos de R$ 40 e está à venda nas
principais redes supermercadistas
de todo o país.

PARA
HARMONIZAR
Ingredientes
150g de chocolate meio amargo Manteiga
5 ovos ½ xícara (chá) de manteiga sem sal
l ½ xícara (chá) de açúcar
l 1 xícara (chá) de farinha de trigo
l 1 bola de sorvete de creme (ou de sua preferência)
Importante: é necessário ter forminhas de petit gateau
l
l

Modo de preparo
Coloque o forno para pré-aquecer a 200°C.
Derreta 150g de chocolate meio amargo em banho-maria
ou no micro-ondas com 1/2 xícara (chá) de manteiga sem
sal.
l Reserve. Em outro recipiente:
l Bata 3 ovos com mais 2 gemas e 1/2 xícara (chá) de
açúcar, até ficar uma massa cremosa.
l Junte a mistura de chocolate com manteiga, já bem
derretido e cremoso à mistura de ovos e açúcar.
l Misture bem e acrescente a xícara de farinha de trigo
peneirada, juntando bem os ingredientes com o fuê.
l Unte com manteiga e polvilhe farinha de trigo as forminhas
para petit gateau.
l Despeje a massa até passar um pouco da metade.
l Leve para assar por 10 minutos. A massa precisa assar, mas
o interior deve estar macio. Retire do forno, espere apenas
alguns minutos e já tire da fôrma direto para o prato.
l Para acompanhar, sirva com uma bola de sorvete de
creme. Se quiser enfeitar, polvilhe açúcar de confeiteiro
com uma peneira sobre o bolinho.
l Sirva com uma bela taça do seu Espumante Garibaldi
Moscatel, branco ou rosé.
l
l

Além de harmonizar com o amor de mãe e filho, você pode degusta-lo
de forma combinada com uma sobremesa para realçar sabores. A dica
para fechar em grande estilo o almoço do domingo festivo é combinar o
espumante com um petit gateau. A diversão pode começar bem antes do
momento da degustação, colocando mãe e filho no preparo do quitute,
renovando vínculos e afetividades na cozinha, espaço no qual a memória
guarda alguns dos laços mais fortes entre eles.
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Agricultoras colhem
hastes de gladíolos
Este ano o Dia das Mães para
três agricultoras da região da Serra
vai ter mais um motivo de comemoração: a colheita da primeira
produção de flores para comercialização. O cultivo de gladíolos integra o projeto Flores Para
Todos, desenvolvido pela equipe
PhenoGlad, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
com o apoio da Emater/RS-Ascar.
Uma dessas produtoras é
Araci Kich Klein, de Picada Café,
que trabalha com lavouras e criações. Ela recebeu gratuitamente
os bulbos de gladíolos de quatro
cores, que foram plantados no
mês de fevereiro, para a produção
de aproximadamente 160 hastes,
com auxílio da Emater/RS-Ascar.
Ela já conhecia a flor, que plantava para o Dia de Finados, e também produz algumas gloxíneas
em vaso. Como neste ano as “palmas” foram plantadas em outra
época, ela observa que houve alguma diferença nas brotações das
diferentes cores, o que poderá ser
ajustado no próximo plantio. “Eu
gosto de trabalhar com as flores,
é uma diversão, um anti-stress.
Dando certo, vamos continuar”,
conta a produtor. Para a comercialização, Araci conta com o
apoio da extensionista da Emater/
RS-Ascar no município, Elisete
Benke. Conforme Elisete, apoiar
e incentivar a produção de flores,
além de ser um trabalho prazeroso, oferece mais uma alternativa
de renda às propriedades rurais.

Para a agricultora Daniela Catuzzo, de Caxias do Sul, produzir
o gladíolo foi fácil, pois a planta
não exige muito cuidado. Ela relata que das quatro cultivares (cores) diferentes plantadas, só uma
está florescendo agora. Então,
além de presentear a mãe com a
flor, ela vai vender 15 hastes para
uma floricultura da cidade. As
demais, quando florescerem, Daniela pretende ver se a floricultura
tem interesse em adquirir ou ofertar para conhecidos.
“Esse projeto vai dar uma
nova fonte de renda para a minha
família, nós somos da agricultura
familiar e temos que inovar sempre, e com os gladíolos a gente
tem poucos gastos, só a mão de
obra mesmo, e num pequeno espaço eu consigo ter uma boa renda, além do prazer que a atividade
proporciona”, afirma a produtora
Edriane Villa Conci, de Boa Vista do Sul. Para a comercialização
nesta semana ela também vai contar com o apoio da extensionista
da Emater/RS-Ascar no município, Silvia Grassiani.
“Estamos bastante satisfeitos
com os resultados do Projeto Flores para Todos na região. Além
de se mostrar como uma alternativa de renda, ajuda a trabalhar o
bem-estar das famílias envolvidas
na atividade”, ressalta a extensionista da Emater/RS-Ascar do
Escritório Regional de Caxias do
Sul, Adelaide Juvena Kegler Ramos.

Agricultoras colhem hastes de gladíolos para comercialização no Dia das Mães

Secretário de Cultura e Turismo
de Monte Belo do Sul

Foto: Divulgação Emater/RS-Ascar

27

Ano VII - Abril/Maio 2022 - Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira

Foto: Divulgação

Projeto para conservação
de nascentes vai abranger
mais 11 municípios
Através do Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural e
Social (Aters) na Conservação de
Nascentes em Propriedades Rurais na Região da Sicredi Pioneira, a Emater/RS-Ascar e a Sicredi
Pioneira vão beneficiar famílias
rurais com o acesso a água de
qualidade e em quantidade para
os diversos usos e a recuperação e
preservação dos recursos naturais
em áreas de preservação permanente (APPs), contribuindo assim
para a sustentabilidade hídrica
das propriedades e do ambiente
como um todo.
A ação foi tratada em uma
reunião realizada no dia 26 de
abril, no Centro de Treinamento
de Agricultores de Nova Petrópolis (Cetanp), e contou com a
presença dos gerentes regionais
da Emater/RS-Ascar de Caxias do
Sul, Sandra Dalmina, e de Lajeado, Cristiano Carlos Laste, do assessor de Agronegócio da Sicredi
Pioneira, Carlos Berres, além de

extensionistas e colaboradores da
Sicredi e do Sebrae.
O projeto visa contribuir,
mediante ações de Aters, para a
conservação dos recursos hídricos
e ambientais, através da implantação de sistemas de captação da
água de nascentes e da restauração de suas Áreas de Preservação
Permanentes (APPs), em propriedades rurais da região de abrangência da Sicredi Pioneira. Este
projeto já está em execução em
23 municípios na região da Sicredi Serrana.
Com experiência de décadas
em ações de proteção de nascentes e restauração de áreas degradadas, a Emater/RS-Ascar possui
um roteiro técnico para realizar
a intervenção, reconhecida como
atividade de baixo impacto ambiental e de proteção sanitária.
A Instituição irá trabalhar com
11 propriedades rurais que serão
Unidades de Referência e outras
55 propriedades, em seis municí-

pios da região de Caxias do Sul e
cinco de Lajeado, totalizando 66.
Os agricultores familiares deverão
ser associados da Sicredi Pioneira. O projeto terá duração de três
anos e compreende, entre outras
ações, visitas técnicas, realização
de análises de água (antes e depois das intervenções), elaboração
de projetos técnicos, implantação
dos sistemas de captação e distribuição de água, regularização do
uso dos recursos naturais, restauração das APPs e certificação
agroflorestal quando o beneficiário tiver interesse em manejar as
áreas de APPs restauradas.
Os materiais necessários para
a implantação dos sistemas serão
custeados em 70% pela Sicredi
Pioneira, com contrapartida dos
agricultores nos 30% restantes e
na mão de obra. Através de convênio da Sicredi com o Sebrae
para uso do Bônus Metrologia,
haverá subsídio dos custos das
análises realizados pela UCS.

Contratações do crédito
rural somam R$ 230
bilhões em dez meses
Em dez meses do Plano Safra
2021/2022, foram financiados R$
230,2 bilhões, correspondendo a
1,5 milhão de contratos de crédito rural.O número representa alta
de 22% no valor da contratação
em relação ao mesmo período da
safra anterior.Do total desembolsado no crédito rural no período
de julho/2021 a abril/2022, foram
destinados R$ 122,3 bilhões para
custeio (19%) e R$ 65,3 bilhões
para os investimentos (13%).A
comercialização teve alta de 51%,
correspondendo a R$ 28 bilhões.
Já a industrialização teve acréscimo de 42%, com desembolso de
R$ 14,4 bilhões.
Os agricultores familiares,
beneficiários do Pronaf, tomaram
de empréstimo R$ 34,8 bilhões
(24%).Os médios produtores rurais, atendidos pelo Pronamp,
contrataram R$ 25,7 bilhões
(10%) e os demais produtores,
R$ 169,6 bilhões, incremento de
23% nos financiamentos.No que
se refere aos desembolsos por
região, o Norte tem se destacado
com incremento de 35% no valor das contratações, correspondendo a R$ 17,6 bilhões.O Sul
contribuiu com R$ 75,9 bilhões
(21%) e o Centro-Oeste com R$
60,7 bilhões das contratações,
aumento de 16%.Os produtores
do Sudeste corresponderam a R$
55,9 bilhões (25%) e o Nordeste
com R$ 20 bilhões (23%).Quanto

aos programas de investimento,
o Proirriga continua tendo forte
demanda na contratação de recursos para financiar a irrigação
e os cultivos protegidos, com aumento de 44%, somando R$ 1
bilhão.O Programa ABC teve desempenho favorável com R$ 2,9
bilhões, com incremento de R$
39%.As fontes de recursos mais
representativas foram os Recursos
Obrigatórios (R$ 48,4 bilhões e
27%), a Poupança Rural Controlada (R$ 47,6 bilhões e 17%) e a
LCA (R$ 40,9 bilhões e 34%).Os
números fazem parte do Balanço de Desempenho do Crédito
Rural, divulgado nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Política
Agrícola (SPA) do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.PLN 01/2022Aguarda sanção presidencial o PLN 01/2022,
que destina R$ 868,49 milhões
para o Plano Safra, aprovada pelo
Congresso Nacional no último dia
28.Os recursos irão atender financiamentos do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), e operações de
custeio, de comercialização, e de
investimento voltadas ao atendimento do Plano Safra 2021/2022.
Os recursos para o pagamento
das equalizações aos agentes financeiros apresentam perspectivas favoráveis para que as operações de crédito rural voltem à
normalidade.

Prefeitura recebe veículo por
meio de emenda parlamentar
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Na quarta-feira, 4 de maio,
o município de Monte Belo do
Sul recebeu um veículo modelo
Spin, que irá compor a frota da
Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social e servirá para
transporte de pacientes para atendimentos fora da Unidade Básica
de Saúde.
O recurso é proveniente do

Governo do Estado, via emenda
parlamentar do Deputado Estadual Carlos Búrigo, e contrapartida do município.
O automóvel foi entregue na
presença do prefeito Adenir José
Dallé, do vice Jorge Benvenutti
e da secretária municipal de Administração e Fazenda, Michele
Mariuzza.
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Série Produtor Rural
lança cartilha sobre
controle biológico
Em sua 73ª edição, publicação
aborda tecnologias e conhecimentos
no processo produtivo reduzindo o
impacto ambiental e mantendo o
equilíbrio ecológico na agricultura
moderna

O quadro de déficit hídrico pode prejudicar a safra
seguinte, com redução de vigor das brotações e
da produção, aponta estudo da Embrapa

Produtores de uva da
Serra Gaúcha devem avaliar
investimento em irrigação
Os baixos volumes de chuva e a elevada disponibilidade
de radiação solar e insolação no
verão 2021/2022 na Serra Gaúcha contribuíram para uma safra
de uva com potencial enológico
bom ou muito bom, sendo até
mesmo excelente para algumas variedades. No entanto, o
quadro de déficit hídrico pode
prejudicar a safra seguinte, com
redução de vigor das brotações
e da produção. É o que aponta
a mais recente edição do Boletim Agrometeorológico da Serra
Gaúcha, documento elaborado
por pesquisadores da Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e
da Embrapa Uva e Vinho
Conforme o pesquisador
da Embrapa Henrique Pessoa
dos Santos, o fato de haver uma
variabilidade muito grande de
profundidade no solo dentro
dos parreirais da região faz com
que as plantas também sofram
com a estiagem, comprometendo a quantidade e a qualidade
da produção nestas subáreas.
“Como esse quadro de estiagem
está se repetindo em três anos

consecutivos, o que a gente alerta é que os produtores avaliem
suas propriedades e verifiquem
a possibilidade de investir em
irrigação”, destaca.
O pesquisador explica que
o aumento da luminosidade e
mais exposição à radiação solar
potencializam a maturação e sua
uniformidade, e o tempo seco
evita o surgimento de problemas fitossanitários, como as doenças fúngicas que normalmente ocorrem quando há chuvas
nesse período. “Porém, se tem
problema de profundidade, ou
seja, solo muito raso, as plantas
vão estar debilitadas. Sem aporte extra de água com a irrigação,
muitas áreas não conseguem
atingir a qualidade que se deseja”, pontua.
A captação de água e o
investimento em sistemas de
irrigação se apresentam como
opções para evitar déficit hídrico na próxima safra, levando
em consideração que a média
de chuvas em 2021 teve uma
variação muito pequena com
relação à normal climática. “A
distribuição dessa chuva é que

foi diferente, mais concentrada
no inverno. Se o produtor investe em captação e reservatórios
para ter essa água disponível
no momento da safra, ele tem a
garantia de produção com qualidade se ocorrer problemas em
ciclos seguintes. É uma realidade que não pode ser descartada
depois de passarmos por esses
três anos”, finaliza Henrique.
A publicação traz recomendações fitotécnicas de manejo
dos vinhedos até o início do
inverno, como a cobertura do
solo, com espécies espontâneas ou cultivadas, para melhoria
da estrutura, da fertilidade e do
armazenamento de água. Além
de Henrique, também assinam
o documento a pesquisadora
Amanda Heemann Junges, da
Seapdr, e os pesquisadores Lucas da Ressurreição Garrido e
Giuliano Elias Pereira, da Embrapa Uva e Vinho.
Todas as edições do Boletim podem ser encontradas na
seção de Agrometeorologia do
site da Seapdr e no repositório
de publicações da Embrapa Uva
e Vinho.

A Série Produtor Rural acaba de lançar mais uma edição intitulada “Uma visão panorâmica
do controle biológico na agricultura moderna”, pois a demanda
mundial por alimentos deve aumentar nos próximos anos de
acordo com o incremento da
produtividade. Esse fator tende
a acontecer conforme a produção agrícola se transforme de
um modelo convencional para
um sustentável, ou seja, que
envolva mais tecnologias e conhecimentos no processo produtivo.
O surgimento de uma agricultura moderna torna o sistema
mais resiliente, com maior capacidade de suportar estresses
bióticos e abióticos, o que reduzirá o impacto negativo do homem no meio. Nesse contexto,
o uso de produtos biológicos

destaca-se devido aos benefícios
favoráveis, em especial no con
trole de pragas e doenças, com o
emprego de agentes de controle
biológico, essencialmente promissores para as empresas.
Para a construção dessa
cartilha, seis graduandos em Engenharia Agronômica da Escola
Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP) e um
docente do Departamento de
Ciência do Solo, se debruçaram em estudos sobre o tema
para originar a publicação que
descreve as características de
cada grupo de organismos utilizados como agentes biológicos
de controle na agricultura atual,
caracterizada por uma crescente
exploração dos recursos de biocontrole no desenvolvimento
de um processo mais eficiente e
sustentável.
Foto: Divulgação
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Vinhedos biodinâmicos privilegiam o equilíbrio
entre a ação do homem e as forças da natureza
Você já ouviu falar em
agricultura biodinâmica?
Para quem desconhece
essa técnica, o nome até
pode sugerir uma prática
atrelada à modernidade,
mas estamos falando de
um conceito que remonta, principalmente, a uma
ideia essencial nem sempre priorizada no contexto
atual: o equilíbrio e uma
conexão mais íntima entre o homem e a natureza,
na busca de qualidade de
vida e sustentabilidade.
Se no caso dos orgânicos -- cuja produção já
é mais difundida no Brasil
e no mundo -- o grande
objetivo é não fazer uso
de qualquer tipo de agrotóxico, aqui tratamos de
um processo ainda mais
profundo. Nele, a propriedade é entendida e trabalhada como um “organismo agrícola”, de maneira
holística, respeitando e valorizando o “todo”, pois
há uma intensa relação de
interdependência entre os
sistemas empregados.
Os preceitos que regem a agricultura biodinâmica foram estabelecidos
pelo austríaco Rudolf Steiner,
em 1924, fundamentados na
antroposofia, uma forma de conhecimento amplo que estuda o
ser humano em diversos campos e níveis de conhecimento.
Como principal ferramenta
de trabalho do biodinamismo,
surgem, em especial, nove “preparados” utilizados no cultivo
e que reúnem em sua composição, por exemplo, materiais
como quartzo, plantas medicinais, flores e esterco bovino.
Ainda que possa ser considerada uma proposta incipiente,
a produção biodinâmica já tem
alcançado resultados efetivos no
meio vitivinícola da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. De
forma pioneira, a Cooperativa
Vinícola Garibaldi incluiu em
seu catálogo, no início de 2019,
o Espumante Brut e o Suco de
Uva da linha Astral, os primeiros no país certificados por auditoria internacional.
A busca da estabilidade
A elaboração dos preparados biodinâmicos respeita,
inclusive, ciclos astronômicos e
astrológicos. “Eles permanecem
enterrados durante um período
do ano, então são colhidos e ar-

Foto: Cassius Fanti

Serra Gaúcha é pioneira no país na elaboração de produtos vinícolas com preceitos deste método

mazenados de forma adequada.
A qualidade do material utilizado na elaboração é fundamental
para a produção dos preparados
biodinâmicos. Eles são divididos em preparados de campo,
que são aplicados nas áreas de
cultivo e devem ser dinamizados por uma hora e aplicados
em determinados períodos do
dia; preparados de composto,
que são aplicados em pilhas de
compostagem, que serão utilizadas na adubação das áreas de
cultivo. Através de todas estas
práticas, busca-se entrar num
ciclo virtuoso de equilíbrio desta propriedade com o meio em
que está inserida e de menor
dependência de insumos externos”, explica a engenheira agrônoma Lara Silvestrin, responsável técnica do trabalho inédito
desenvolvido pela Garibaldi.
Iniciado em 2014, o projeto envolve três produtores de
uvas, em uma área que alcança
11 hectares e com um trabalho
em constante aprimoramento.
O foco não está na alta produtividade vitícola, e sim na estabilidade e na qualidade das videiras
e de seus frutos.

“Até agora, observa-se melhorias na qualidade da uva,
especialmente no teor de açúcar. Mas principalmente, na
propriedade como um todo, é
perceptível a melhora na vitalidade das plantas cultivadas e
espontâneas, assim como maior
presença de insetos e animais
selvagens. A produtividade,
até então, apresentou redução,
provavelmente pela restrição
no uso de adubos. A expectativa é que os vinhedos atingirão
um equilíbrio, estabilizando a
produtividade, que se manterá
constante mesmo em anos com

maiores adversidades”, destaca
Lara. Na outra ponta, onde estão os consumidores, a receptividade vai, aos poucos, se fortalecendo. “A percepção de cada
pessoa com relação ao consumo
de um alimento é muito particular. Com relação aos vinhos biodinâmicos, em todo o mundo,
são muito reconhecidos por sua
qualidade, a exemplo do francês
Romanée-Conti. A menor interferência enológica e a busca
pelo equilíbrio e pela expressão
da planta no ambiente em que
está inserida, através de seu fruto, podem ser a causa para este

resultado”, avalia.
Os desafios
A produção biodinâmica de uvas na Serra se mostra promissora, mas, literalmente, por enquanto nem
tudo são flores. Um dos
obstáculos enfrentados até
aqui diz respeito justamente
à elaboração de um dos preparados especiais, feito com
suco das flores de Valeriana,
planta europeia que, apesar
das tentativas, ainda não
floresceu na região e precisa ser importada. Outros
empecilhos passam pela
inserção da criação animal
integrada à produção vitícola e a produção de composto biodinâmico em volume
suficiente para a adubação
dos vinhedos, o que exige
grande quantidade de material vegetal, esterco animal
e mão de obra. Este último
item pesa ainda mais pelo
fato de se tratar de um modelo que envolve a agricultura familiar. Mesmo assim, o
otimismo é um dos fatores
que mantêm o projeto em
andamento. “Estes desafios
estão sendo superados através de adaptações e manejos
nas práticas agrícolas. Temos o
objetivo de que mais viticultores orgânicos se tornem biodinâmicos com o tempo, porém
é uma grande mudança, que
exige tempo e dedicação. Este
é um projeto de longo prazo”,
complementa Lara. Em sua
análise final, a engenheira agrônoma ressalta que a adesão a
um consumo mais consciente,
como o proposto pela agricultura biodinâmica, além de promover benefícios à saúde, também
estimula a cadeia em que as variedades são produzidas. “Dessa
forma, o consumidor sabe que
está alimentando um ciclo produtivo positivo”, conclui.

Produtos biodinâmicos da Cooperativa Garibaldi
Suco de Uva Astral Biodinâmico Integral
Produzido com uvas Bordô, Isabel e Concord e comercializado em garrafas de 1 litro. É um
suco cremoso, com mais textura e sabor. Apresenta um grande ganho em vitalidade no paladar.
Estão disponíveis 12 mil garrafas deste lote.
Espumante Astral Biodinâmico Brut
Elaborado com as variedades Chardonnay e Pinot Noir, no olfato, apresenta aromas com notas
de damasco e amêndoas, além de um delicado toque de pão tostado. Estruturado e cremoso, mantém ótima persistência no paladar. A produção inicial deste espumante foi de apenas 700 garrafas de
750ml, numeradas. O lote de 2018/19 já foi comercializado.
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Ainda inacabado, Cristo Protetor de
Encantado atrai visitantes de todo o Estado
Mesmo sem ter sido concluído, o Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, já é
sucesso de público: em um ano
de visitação, o local atraiu a visita
de 53 mil pessoas. A expectativa
é de que a média de visitantes —
que hoje está em 2 mil por fim de
semana — aumente ainda mais, já
que, desde 22 de abril, a parte ar-

tística da escultura foi finalizada.
Com 39 metros de envergadura e 43 metros de altura, o Cristo de Encantado é, de fato, maior
do que o do Rio de Janeiro, que
tem 28 metros de envergadura e
38 de altura. Instalada no pé de
um morro, a escultura retrata
Cristo de braços abertos e olhando para todo o município, em

uma vista panorâmica.
Além de pessoas que vão a
passeio, há aqueles que visitam o
monumento para fazer projeções
de investimentos. A visitação ao
Cristo acontece aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
O valor de entrada é R$ 20.
Após a finalização da parte
artística do Cristo, esculpido pelo

artista Markus Moura, agora é
hora de pensar no interior da estrutura. Diferentemente do Cristo
Redentor, do Rio, o de Encantado
tem um coração em seu centro,
por onde, futuramente, as pessoas
poderão enxergar a paisagem panorâmica. Para isso, porém, ainda
é necessário que luz e água já estejam disponíveis no local e que seja

instalado um elevador para levar
os visitantes até lá.
A prefeitura está resolvendo
como fazer chegar a luz e a água.
No final de dezembro, o governo
do Estado anunciou a liberação
de R$ 4 milhões para asfaltar a
estrada que liga a Lagoa Garibaldi até o Cristo Protetor. O trajeto
tem 2,5 quilômetros.

Com anúncio de startups vencedoras, South
Summit Brasil é encerrado oficialmente
O encerramento oficial do
South Summit Brasil contou
com o anúncio das vencedoras
da competição de startups, que
teve as fases finais disputadas ao
longo dos três dias de evento, em
Porto Alegre. Das cinco ganhadoras, três são gaúchas. Entre elas, a
Yours Bank faturou o prêmio de
grande vencedora da competição.
A Pix Force levou o troféu na categoria Mais Inovadora, e a Aprix
na Melhor Time. A startup brasileira Solubio (A mais sustentável)
e a Genially (A mais escalável), da
Espanha, fecharam o top cinco.
Representantes das startups
subiram ao palco da Arena Stage
para receber o troféu, que é uma
planta dentro de uma caixa de
madeira. As premiações não têm
valor de investimento. Além dos
troféus, as equipes vencedoras
ganham reconhecimento e mais
visibilidade para seus negócios.
O CEO da Yours Bank, Felipe Diesel, destaca que o resultado

da competição deixa a empresa
mais aliviada, no sentido de estar
no caminho certo. O Yours Bank
desenvolve aplicativo que oferece um cartão Visa pré-pago para
crianças. O foco principal do negócio é conectar famílias, aumentando a consciência financeira,
segundo a iniciativa.
A Pix Force desenvolve soluções para interpretação automática de imagens e vídeos, aplicando
inteligência artificial à visão computacional e transformando imagens obtidas por câmeras, drones
e satélites em dados.
Já a Aprix é pioneira na implementação de inteligência artificial para precificação — processo
de definição do valor monetário
a ser cobrado do cliente por um
produto, mercadoria ou serviço
— no mercado brasileiro de varejo de combustíveis. A tecnologia
monitora diariamente os dados de
preços de mais de 14 mil postos
de gasolina no Brasil.

Foto: Marcos Nagelstein/Agência Preview/Divulgação/JC

Foram mais de 20 mil participantes, de 50 países, e 40 mil contatos realizados pelo app
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12ª ExpoAzeite e VIII Encontro
Internacional de Olivicultura 2022
Quem gosta de um bom
Azeite de Oliva Extra Virgem não
pode deixar de participar da 12ª
ExpoAzeite e do VIII Encontro
Internacional de Olivicultura, que
acontecerá no Instituto Agronômico de Campinas, nos dias 17 e
18 de maio de 2022.
Você poderá conhecer a diversidade do Azeite de Oliva, desde a produção até a sua utilização
em pratos e receitas. Um evento
com muitas opções de conhecimento, esclarecimento e degustações, que envolvem o “Ouro
Líquido”, patrimônio histórico
e cultural do mundo. “O Azeite
tem uma grande função que é a
de transmitir alegria, saúde e prazer. Ao degustar um prato feito
com um excelente produto, você
tem o privilégio de comer com
mais qualidade e sabor”, ressalta
Patricia Galasini, idealizadora e
organizadora do evento.

Além de tudo isso, a ExpoAzeite também faz a articulação
com o turismo rural, atualmente
existem diversas propriedades no
Brasil que já tem roteiros de Olivoturismo que é área do turismo
que se dedica a mostrar aos visitantes como é feito o cultivo das
oliveiras, a produção das azeitonas, a elaboração e a degustação
dos azeites extravirgens.
Paralelamente à ExpoAzeite,
ocorrerá o 1º Encontro da Cadeia
Produtiva do Abacate, com o propósito de discutir planos e possibilidades para o desenvolvimento
do produto.
Aberta ao público, a feira é
gratuita, no horário das 10h às
18h. No local você encontrará
diversos itens, desde insumos até
azeites de oliva do Brasil inteiro.
O Instituto Agronômico
(IAC), de Campinas é instituto de
pesquisa da Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios, da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e tem sua sede no município

de Campinas. Foi fundado em
1887 pelo Imperador D. Pedro
II, tendo recebido a denominação de Estação Agronômica de

Campinas. Em 1892 passou para
a administração do Governo do
Estado de São Paulo. Em 2022
completa 135 anos.

