
Foram dois anos trabalhando em dois empregos de segunda-feira a se-
gunda-feira, praticamente sem folga. O esforço do operador de empilha-
deira, Elecir Antônio Kornowski, foi fundamental para uma conquista que é 
almejada por todo o trabalhador: a casa própria. O sonho já é real, o novo 
lar está pronto e agora Elecir começa uma vida nova, mas a casa só será ocu-
pada depois do casamento.

NOTAS

Tempo da vó
Iguaria do interior brasi-

leiro que ganhou o mundo 
e é saboreada em países de 
reconhecido gosto culinário 
refinado, como Somália e 
Etiópia. A receita desta edi-
ção nos remete aos tempos 
da vovó: o quindão. Além de 
delicioso, o doce traz boas 
lembranças.

Boa safra
A vindima deste ano pode 

entrar para a história: a quali-
dade esperada é semelhante 
a colheita de 2005 e a produ-
ção deve atingir 640 milhões 
de quilos, superando 2008 
quando foram retirados dos 
parreiras gaúchos 634 milhões 
de quilos. O grande responsá-
vel pelo bom desempenho é o 
clima que, com a influência do 
fenômeno La Niña, trouxe ca-
lor e reduziu a umidade: con-
dições ideais para aumentar o 
teor de açúcar da uva e afastar 
as doenças e pragas.

Depois da casa, o casamento

religião: 

Caxias do Sul, fevereiro de 2011

» página 5

O que gosta de fazer nas 
horas de lazer, como inter-
preta o comportamento dos 
fiéis de Forqueta e quais são 
os desafios da Igreja Católica 
na opinião do novo padre da 
paróquia Santo Antônio. A 
reportagem especial com o 
pároco, Rubens Brun, é reve-
ladora e polêmica: o religio-
so, que é fã da cantora Ivete 
Sangalo, defende o casamen-
to para os padres. A foto de 
capa também mostra outra 
preferência: ele é defensor do 
meio ambiente.
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construção 
civil

Jesus na vida real

viticultura

Para aumentar a vida útil 
e manter as videiras saudá-
veis, o viticultor não pode 
abrir mão de cultivar ape-
nas mudas de qualidade e 
sadias. O doutor e mestre 
em fitotecnia (tecnologia 
de produção vegetal), Samar 
Velho da Silveira, explica como 
identificar as plantas livres de do-
enças e pragas, tanto na parte aé-
rea (folhas, frutos e galhos), quanto 
na parte radicular (raízes).

O pesquisador da Embrapa Uva 
e Vinho de Bento Gonçalves escre-
ve um artigo para o Jornal Agromak 
Notícias onde esclarece dúvidas de 
como deve ser a análise visual das 
mudas, o que fazer com o material 
contaminado e os cuidados na pro-
dução dentro da propriedade.

Princípio da 
produção

As mudas de-
vem ser de raiz 
nua e com o 
sistema radicu-
lar bem lavado 
para facilitar a 
identificação de 
pragas como a 
pérola-da-terra 
(foto).
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