
NÃO é a força, mas 
a constância dos 
bons sentimentos 
que conduz os ho-
mens a felicidade.”

[ Friedrich Nietzsche ]
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Descobrimos 
também que 

o missioná-
rio é fã da 

cantora Ivete 
Sangalo e 
adora um 

bom forró. 
Tenho cer-

teza que 
depois de ler 

a matéria 
da página 

4 você terá 
vontade de ir 

à missa.

Caxias do Sul, fevereiro de 2011

Direção: Fernandes Luiz Onzi, Paulino 
Milesi e Francisco De Gasperi

Publicação da Enoagro Comercial 
Agrícola Ltda e Enomak Materiais de 
Construção Ltda

Tiragem: mil exemplares

Produção, redação e fotos: Mídias 
Comunicação e Marketing

Projeto gráfico e arte-final: Ricardo 
Marchionatti

Impressão: Gráfica Gespi

Jornalista responsável: Rafael da 
Rocha - 12381

A reportagem especial desta edição é resultado de 
um bate-papo com o novo padre da paróquia Santo 
Antônio. Nesta conversa sincera, o religioso, Rubens 
Brun, revelou que está na hora da Igreja Católica admitir 
padres casados e liberar o sacerdócio para as mulhe-
res. Ele sabe que o melhor caminho para se aproximar 
dos fiéis é através do diálogo, porque aquela época 
em que a Igreja era dona da verdade já está superada. 
Descobrimos também que o missionário é fã da cantora 
Ivete Sangalo e adora um bom forró. Tenho certeza que 
depois de ler a matéria da página 4 você terá vontade 
de ir à missa.

Antes na página 3, um duro golpe no contrabando 
de vinhos. A Receita Federal destruiu R$ 600 mil em 
garrafas de bebidas contrabandeadas, apreendidas em 
Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. 
Aproximadamente metade dos itens recolhidos é de vi-
nhos e espumantes importados, que entraram de forma 
ilegal no País. Outra boa notícia vem dos parreirais que 
começam a ser colhidos: esta vindima pode entrar para 
a história com a melhor e maior safra de uva gaúcha. 
A qualidade já é comparada a de 2005 e a produção 
estimada é de 640 milhões de quilos, superando a 
vindima de 2008 que alcançou 634 milhões de quilos.

Na página 5, a vida é renovada com a construção da 
casa própria. Um sonho, que depois de muito traba-
lho, tornou-se real para o operador de empilhadeira, 
Elecir Antônio Kornowski. Foi sofrido juntar os R$ 50 
mil investidos na obra, mas agora a comemoração será 
completa com casamento marcado para um dia antes 
da mudança para o novo lar.

O artigo do doutor e mestre em fitotecnia (tecnologia 
de produção vegetal), Samar Velho da Silveira, é leitura 
obrigatória para os produtores de uva. O pesquisador 
da Embrapa Uva e Vinho mostra como garantir o padrão 
de qualidade nas mudas de videiras.

E para fechar a edição, a receita da turma da cozinha 
do Restaurante Forquetense é de uma delícia do inte-
rior, daquelas que aprendemos a fazer com a vovó: o 
quindão.

Boa leitura!


