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Ragazzi dei Monti comemora 25 anos

O grupo se consolidou com o recebimento do primeiro Disco de Ouro da música Italiana Folclórica em 2009. O primeiro DVD 
foi gravado em 2006, o segundo em 2012 e o terceiro em 2016 com lançamento para maio
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Padre Vinicius Caberlon assume 
a Paróquia São Francisco de Assis

Comunidade São Marcos em festa

Capela Santa Bárbara 
promove jantar 

Padre Vinicius Caberlon

D
ivulgação
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Sábado, dia 16
17h – Missa Santa Bárbara
18h30min – Missa São Pedro
 
Domingo, dia 17
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa e Festa 
São Marcos
 
Terça-feira, dia 19

19h30min – Missa São Ro-
que
 
Sábado, dia 23
17h30min – Missa Nossa Se-
nhora das Graças
19h – Missa São José
 
Domingo, dia 24
9h – Missa Matriz

10h30in – Missa Nossa Se-
nhora da Saúde
 
Quarta-feira, dia 27
19h30min – Missa Nossa Se-
nhora de Caravággio
 
Sábado, dia 30
19h – Missa e Festa Santo Ex-
pedito – Santa Bárbara

Programação das missas de abril

A Paróquia São Francisco de 
Assis em Monte Belo do Sul co-
nheceu o seu novo pároco, o pa-
dre Vinicius Fedrizzi Caberlon. 
A apresentação ocorreu no do-
mingo, 28 de fevereiro, na cele-
bração de fé em memória do pa-
dre José Ferlin. 

Vinicius Caberlon, natural de 
Caxias do Sul atuava em Carlos 
Barbosa, e na Paróquia de Ar-
coverde.

A cerimônia contou com a pre-
sença do bispo diocesano de Ca-

No próximo domingo, 17 de abril 
a comunidade São Marcos promove 
festa em homenagem ao padroeiro, 
São Marcos. Ás 10h30min haverá 

missa seguido de almoço. No car-
dápio, almoço tradicional da região 
com sopa de capeletti, lesso, recheio, 
galeto, leitão, churrasco, pão e sala-

da. Valor do ingresso é R$ 38 por 
pessoa. Informações e reservas (54) 
3457 1334 com Severino ou Terezi-
nha Mariuzza. 

 No sábado, 30 de abril a 
capela Santa Bárbara promove 
jantar em honra a seu padroei-
ro, Santo Expedito. A progra-
mação inicia, às 19h com missa 
celebrada pelo pároco Vinícius 
Caberlon, seguido de jantar. 
No cardápio haverá sopa de 
capeletti, lesso, recheio, frango, 
leitão, churrasco, pão e saladas. 

Após, haverá animação com 
Luiz De Paris e João Peccin.
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Mamoplastia de 
Aumento - Próteses de 
silicone para mamas

Dr. Felipe W. De Bacco
Cirurgião plástico
Cremers 30072 | RQE 23209

  As mamas são símbolo da 
identidade feminina. Assim, 
para uma mulher, ter mamas 
firmes e de contorno belo fre-
quentemente transcende o 
aspecto estético, aumenta 
sua autoestima e sua femini-
lidade.

  A mamoplastia de aumen-
to é indicada para aumentar 
o volume e acrescentar con-
torno ao colo das mamas. A 
cicatriz para a colocação dos 
implantes pode estar na axila, 
na aréola ou no sulco da re-
gião inferior da mama. Quan-
to ao posicionamento, os im-
plantes podem ser inseridos 
tanto entre o tecido mamá-
rio e o músculo peitoral (co-
nhecido como subglandular), 
totalmente abaixo do mús-
culo peitoral (conhecido co-
mo submuscular) ou em uma 
combinação destas duas po-
sições (quando a prótese fica 
coberta pelo músculo em sua 
parte superior e pela glându-
la mamária em sua parte in-

ferior).
  Cada uma dessas opções 

de posicionamento das pró-
teses e das cicatrizes tem in-
dicações mais adequadas, 
que devem ser ponderadas 
no pré-operatório com seu ci-
rurgião plástico. Com ele tam-
bém deve ser avaliado qual o 
tamanho e formato mais apro-
priado das próteses, respeitan-
do fatores como biotipo cor-
poral da paciente, medida da 
base da mama e do tórax e o 
contorno mamário que cada 
paciente deseja.

  As próteses de silicone ma-
márias são utilizadas desde 
a década de 60 e o avan-
ço tecnológico na sua produ-
ção aumentou sensivelmen-
te a qualidade das próteses 
utilizadas atualmente. Com-
provações científicas atestam 
que as próteses não causam 
riscos à saúde da mulher, não 
impedem a amamentação 
nem a detecção de doenças 
mamárias.

xias do Sul, Dom Alessandro Ru-
ffinoni, que apresentou o pároco 
para a comunidade. O sacerdo-
te Camilo Pauletti designado pa-
ra atuar na Paróquia São Francis-
co de Assis já estava atuando em 
uma comissão pastoral da Igre-
ja em Brasília. Devido às viagens 
constantes ele não estava conse-
guindo atender a paróquia e por 
isso Dom Alessandro designou o 
padre Vinícius, que fez o estágio 
como seminarista no município 
em 2009.
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Ragazzi dei Monti comemora 25 anos 
com gravação de DVD na Itália
O grupo se consolidou com o recebimento do primeiro Disco de Ouro da música Italiana Folclórica em 2009. 
O primeiro DVD foi gravado em 2006 e o segundo em 2012

Celebrando seus 25 anos de car-
reira, o grupo Italiano Ragazzi Dei 
Monte subiu ao palco na Itália para 
gravar um DVD comemorativo ao 
vivo no dia 11 de março na Cidade 
de Isola Vicentina - Cinema Tea-
tro Marconi. O trabalho em come-
moração aos 25 anos do grupo será 
lançado no mês de maio em come-
morações ao dia da Etnia Italiana 
no Rio Grande do Sul. No reper-
tório, músicas da raiz do folclore, 
outras escritas pelo grupo e ainda 
populares e com breves narrativas 
de Ari Robetti.

Ragazzi Dei Monte é uma ban-
da brasileira de música folclórica 
italiana formada no ano de 1991, 
em Monte Belo, com seu repertó-
rio totalmente italiano, traduz o jei-
to popular, romântico e com muita 
intensidade o folclore de uma civi-
lização que ajudou e ajuda no pro-
gresso do Estado do Rio Grande 
do Sul e de todo o Brasil.

 O grupo se consolidou com o 
recebimento do primeiro Disco de 
Ouro da música Italiana Folclórica 
no Brasil em 2009 pela venda de 
mais de 100 mil cópias do CD in-
titulado “Mérica Mérica” e já soma 
mais de 30 músicas próprias e boa 
parte delas compõem o trabalho 
“CD e Revista De Qua Del Mar” 
e 11 CDs. O nome significa “Ra-
pazes dos Montes”, em homena-
gem à região de onde é originário, 
Monte Belo do Sul, pequena cida-
de da região serrana gaúcha, de for-
te influência cultural italiana, que 
foi colonizada 100% por imigran-
tes italianos e hoje mantém aproxi-
madamente 98% desta descendên-
cia. O grupo faz shows em jantares 
italianos, feiras, aniversário de mu-
nicípios, festivais, festas de empre-
sas e festas de famílias onde se reú-
nem os descendentes. Apresentam 
semanalmente o programa “Avan-
ti Taliani” na Rádio Difusora 890 

O grupo Italiano Ragazzi Dei Monte subiu ao palco na Itália para gravar um DVD comemorativo ao vivo no dia 11 de março na Cidade de Isola Vicentina - Cinema 
Teatro Marconi
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AM de Bento Gonçalves.
Neste tempo, foram mais de 1000 

apresentações em oitos Estados Bra-
sileiros e Região Vêneto na Itália. O 
primeiro DVD foi gravado em 2006 
na Festa da Polenta em Venda Nova 
do Imigrante/ES. Em 2012, é lançado 
o segundo disco no Baile do Vinho 
em Alvorada, Porto Alegre.

E, conforme o Diretor, Com-
positor e Cantor do Grupo Al-
varo Manzoni, a escolha da Itá-
lia para a gravação do trabalho foi 
marcada para mostrar aos italianos 
o que aqui se faz em cultura. “so-
mos brasileiros, porém nossa raiz, 
independentemente da história, 
ninguém muda! Temos em nosso 
DNA o amor por ela. O Brasil é 
nossa Pátria, mas temos que mos-
trar o quanto fizemos e fazemos 
para preservar a herança que nos 
foi legada pelos nossos antepassa-
dos”. “Para que tal projeto se tor-
nasse possível, contamos com a 
parceria da Associação Mérica Mé-
rica que administra o Gemellaggio 
entre Monte Belo do Sul e Schia-
von (Vicenza) na Itália, que nos de-
ram suporte para os contatos com 

a Cidade de gravação do DVD, os 
deslocamentos e a hospedagem 
nas famílias italianas”.

“Este trabalho foi possível gra-
ças ao esforço e à dedicação de to-
dos, desde a elaboração do projeto 
há um ano e meio atrás e a apresen-
tação à Secretaria de Estado da Cul-
tura e aprovado pelo Conselho Es-
tadual da Cultura por unanimidade 
dos votos. Agradecemos ao Pró-Cul-
tura e ao Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul pelo financiamento, 
às Empresas Transportes Dumar de 
Bento Gonçalves, Caderode Móveis 
de Flores da Cunha, Pian Alimentos 
de Paraí e Nutrire Alimentos (Mo-
nello) de Garibaldi que acreditaram 
neste trabalho” finaliza Alvaro.  

A Equipe responsável pelo tra-
balho, além dos Músicos e Canto-
res do Ragazzi Dei Monti, Alvaro 
Manzoni, Mara Eluiza Manzoni 
Uliana, Juliano Navarini, Lean-

dro José Rodrigues dos Santos, 
Arialdo Girardi Eitelven, Cristia-
ne Marques de Almeida e Isaías 
de Almeida, o fotógrafo Idovino 
Merlo, Cinegrafista Altemir Sai-
bel, Técnicos de gravação de Áu-
dio Fabrício Zanco e Luciano Ces-
conetto Stelzer e o Técnico de Luz 
Moisés Stake com apoio na Itália 
de Luciano Batistello (ElleBi Mu-
sic Center), Maximo Barbot e An-
gelo Baron.

Destaque
O grupo Ragazzi Dei Monti 

destaca-se pelo país e exterior, e 
já conquistou diversos prêmios, 
entre eles o troféu “Mérito do 
Folclore Italiano”, do Jornal La-
conicus de Bento Gonçalves. Em 
2002, recebeu um troféu pela de-
dicação em prol da cultura italia-
na, da Associação Cultural Italia-
na e Gaúcha - ACIG, cidade de 
Céu Azul - PR; em 2004, recebeu 
um troféu da Associazione Belu-
nesi Nel Mondo, de Concórdia 
- SC; em 2006, recebeu a maior 
honraria do Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, através 
da Secretaria Estadual da Cultu-
ra - Mérito Cultura Gaúcha. E, 
em março de 2008, receberam 
a Medalha de Honra ao Méri-
to Padre José Ferlin, da Câma-
ra Municipal de Vereadores de 
Monte Belo do Sul e, em 2009, 
o 1º Disco de Ouro da Música 
Folclórica Italiana no Brasil. Já 
participaram de eventos com a 
participação dos italianos Nico 
Fidenco, Jimmy Fontana, Il Gru-
po Italiano, Ricardo Antonelli, 
Nádia Casadei, Luciano Bruno 
e Mafalda Minozzi.
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Na noite da terça-feira, 22 de 
março a Câmara Municipal de 
Vereadores de Monte Belo do 
Sul realizou Sessão de Outorga 
da Medalha de Honra Ao Méri-
to “Padre José Ferlin” e ao Gru-
po De Danças Ballo D’itália e 
Portarias de Louvor e Agrade-
cimento aos integrantes do gru-
po: dançarinos, coordenadores 
e instrutores, desde a forma-
ção até os dias atuais, e Outorga 
do Título de Cidadão de Mon-
te Belo Do Sul ao Padre Loris 
Cortese.

A Medalha de Honra ao Mé-
rito “Padre José Ferlin” surgiu 
através do Decreto Legislativo 
número 007/93, de 05 de julho 
de 1993 e é outorgada a pesso-
as ou entidades que tenham se 
destacado por suas ações em fa-
vor da comunidade. 

A outorga da Medalha de 
Honra ao Mérito Padre José 
Ferlin surgiu através da Resolu-
ção número 005/2015, de 05 de 
agosto de 2015, por indicação do 
Vereador e Presidente da Câma-
ra de Vereadores Alvaro Manzo-
ni. E a homenagem do Título de 
Cidadão de Monte Belo do Sul 
surgiu através do Decreto Legis-
lativo número 003/2016, de 16 

Sessão Solene da Câmara de Vereadores presta 
homenagens ao Grupo De Danças Ballo D’itália e ao 
Cidadão de Monte Belo Do Sul, Padre Loris Cortese

Homenagens foram feitas ao Grupo De Danças Ballo D’itália, dançarinos, coordenadores e instrutores

de fevereiro de 2016, também 
de autoria do Vereador Alvaro 
Manzoni.

Padre Lóris Cortese 
recebe título de Cidadão 
de Monte Belo do Sul

O padre Lóris Cortese rece-
beu o título honorífico de cida-
dão de Monte Belo. O padre 

Lóris foi pároco na localidade 
durante, aproximadamente, dez 
anos. O evento contou com a 
presença do bispo diocesano 
Dom Alessandro Ruffinoni, do 
vigário geral, padre Jairo Gusber-
ti, além dos padres Joone Fachi-
nelli, Gilmar Paulo Marchesini e 
o pároco do município Vinícius 
Caberlon.

O padre Lóris Cortese nasceu 
no dia 05 de agosto de 1951, no 
município de Caçador – SC. Fi-
lho de Victório e Justina Scolaro 
Cortese ingressou no Seminário 
Menor São José de Nova Prata 
no dia 27 de fevereiro de 1963, 
onde cursou o 5º ano primário e 
o 1º ano da série ginasial.

No Seminário Nossa Senho-
ra Aparecida cursou o restante 
do Ginásio e os três anos do cur-
so científico. Do ano de 1972 a 
1975, em Viamão, no Seminá-
rio Imaculado Conceição fez o 
curso superior de Filosofia. De 
1974 a 1977 fez curso superior 
de Teologia, na PUC, Porto Ale-
gre. Foi ordenado Padre no dia 
08 de janeiro de 1978, na Igre-
ja Matriz de Cristo Rei em Ben-
to Gonçalves, sendo Bispo or-
denante Dom Benedito Zorzi. 
Exerceu as seguintes atividades 
pastorais: nos anos de 1978 e 
1979, exerceu ajuda missionária 
na Paróquia de Arcanjo São Ga-
briel, em São Gabriel, Diocese 
de Bagé. De 1980 a 1983, mem-
bro da equipe de formação no 
Seminário Diocesano de Nossa 
Senhora de Aparecida, Caxias 
do Sul. De Setembro de 1983 
até fim do ano de 1988, Páro-
co da Paróquia Santo Antônio 
em Bento Gonçalves. De 1989 
a 1991 membro da Equipe Sa-
cerdotal da Paróquia de Santa 
Catarina, área norte da Pasto-
ral de Caxias do Sul e membro 
da equipe de formação dos alu-
nos de Filosofia do Seminário 
São José. De 1992 a 1998, co-

ordenador da Equipe Sacerdo-
tal da Paróquia São José, área 
norte da Pastoral de Caxias do 
Sul. De 1999 a 2001, Pároco 
da Paróquia de São João Batis-
ta, no Município de Jarú, Dio-
cese de Ji-Paraná, Rondônia, 
Região Amazônica. De 2002 a 
2004, Pároco da Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus, Antô-
nio Prado. De 2005 a Janeiro 
de 2016, Pároco da Paróquia 
São Francisco de Assis, Mon-
te Belo do Sul. Por alguns pe-
ríodos exerceu a Coordenação 
Pastoral da Cidade de Caxias 
do Sul e membro do Conse-
lho de Presbíteros da Diocese.

Atualmente é Reitor do Semi-
nário Maior São Lucas, em Porto 
Alegre. Também é Coordenador 
da Equipe Diocesana de Ani-
mação Missionária, membro do 
Conselho Presbiteral e do Colé-
gio de Consultores da Diocese 
de Caxias do Sul.

Biografia
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A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE MONTE BELO DO SUL,

convida para Sessão Especial de:

“Outorga de Distinção Legislativa à Comitiva Italiana da Cidade 
de Isola Vicentina Liderada pelo Prefeito Francesco Enrico Gonzo 

que estará visitando Monte Belo do Sul e a Serra Gaúcha”.

 
Local: Plenário Vitório Casonatto, 

Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul.
 

Data: 27 de abril de 2016/ Horário: 18h / Traje Esporte
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Política Administrativa

Ano II - nº 6 - Abril/2016 - Monte Belo do Sul/RS 5
Gazeta de

Monte Belo do Sul

Monte Belo do Sul é um muni-
cípio emancipado pela Lei 9.564 
de 20 de março de 1992. No dia 
20 de março, o município com-
pletou 24 anos de Emancipação 
Politica e Administrativa. É uma 
pequena cidade na região serrana 
do Rio Grande do Sul, colonizada 
por imigrantes italianos, que tem 
2 872 habitantes, segundo dados 
IBGE.  A cidade encontra-se a 
618 metros acima do nível do mar 
com uma área de 70 km2. Tem 
por limites: ao Norte Cotiporã, ao 
Sul e Leste Bento Gonçalves e ao 
Oeste Santa Tereza.

Foi colonizado a partir de 
1877, cem por cento por imi-
grantes italianos, num total de 416 
famílias provenientes de Udine, 
Mantova, Cremona, Veneza, Vi-
cenza, Treviso, Bérgamo, Mode-
na, Beluno. Em 1900 Monte Be-
lo foi elevada a categoria de Vila e 
Distrito e ao longo do tempo teve 
as seguintes denominações: Linha 
Zamith Motenebello, Caturetã e 
a partir de 20 de março de 1992 
Monte Belo do Sul.

Religião
A religiosidade sempre este-

ve muito presente na história do 
município, a Paróquia São Fran-
cisco de Assis foi criada em 12 de 
fevereiro de 1889. Por esta paró-
quia, passaram vários padres, mas 
o que permaneceu por mais tem-
po e destaque foi o Pe. José Ferlin 
que por 36 anos foi o líder religio-
so do povo e até hoje é reconheci-
do e homenageado por seu traba-
lho e sua devoção. A Igreja Matriz  
São Francisco de Assis, padroei-
ro do município, é o cartão postal 
do mesmo, suas torres de 65 me-
tros de altura, sinalizam ao longe a 
pequena cidade. Seus sinos foram 
adquiridos em Padova no ano de 
1920 e são denominados: Belina, 
Becker e Scalabrina.

O município possui 17 Cape-
las que realizam as festas comu-
nitárias em homenagem aos seus 

santos padroeiros, destaque para 
a Festa em Honra a São Francis-
co na Sede e a festa em Honra a 
Nossa Senhora do Caravággio, fe-
riados municipais.

Cultura
A identidade cultural preserva-

da faz de Monte Belo do Sul um 
pequeno pedaço da Itália no Bra-
sil. Para tanto, pessoas e entidades 
trabalham em prol da preserva-
ção da cultura italiana. O Centro 
de Tradições Italianas criado em 
1995 agrega os grupos de cantos 
folclóricos italianos: Vicentino e 
Saluto Al Brasile, o Grupo de 
Danças Ballo D’Itália e o conjunto 
musical italiano Ragazzi Dei Mon-
ti.  A Associação Fratelli di Cuore 
é a mantenedora do Gemellaggio, 
termo de convênio cultural, eco-
nômico e social que Monte Be-
lo do Sul mantem com a cidade 
de Schiavon, Província de Vicen-
za, Itália. O Gemellagio foi cele-
brado em 2002 e a associação foi 
fundada oficialmente em 2005. 
A Cultura Gaúcha é preservada 
pelo trabalho do CTG Sopro do 
Minuano. O tradicionalismo se 
mistura as tradições italianas e es-
tes gaúchos honram Monte Belo 
do Sul, divulgando suas potencia-
lidades. Destaque para Eduardo 
Corbelini, que foi Peão Farroupi-
lha do RS em 2010, representado 
o município.

Viticultura
Monte Belo é o maior produ-

tor de uvas per capita da Améri-
ca Latina, possui 2.300 hectares 
de parreirais, mais de 40% são de 
cepas nobres, cultivadas especial-
mente para a elaboração de espu-
mantes finos.  A Associação de 
Produtores de Vinho de Monte 
Belo – Aprobelo reúne 12 viníco-
las, seis já produzem vinhos den-
tro das normas estabelecidas na 
Indicação Geográfica.

“Como morador de Monte Be-
lo do Sul, como emancipacionista, 

administrador, tenho muita honra 
e alegria de ter feito esta caminha-
da junto à terra que me viu nas-
cer, crescer e aqui sempre residir. 
Testemunhei inúmeras conquistas 
que a autonomia proporcionou. 
É preciso, entretanto, considerar 
que o maior patrimônio deste Mu-
nicípio é seu povo trabalhador; é 
ele que faz a grandeza que nos or-
gulha” diz Leonir Razador.

 “Ainda lembro como se fosse 
hoje a campanha que fizemos pa-
ra a emancipação de Monte Be-
lo” diz o Presidente do Legisla-
tivo Municipal Alvaro Manzoni 
“fiz parte da Comissão Emanci-
pacionista e com primeiro Presi-
dente da Câmara de Vereadores, 
pude acompanhar a criação do 
Município, suas Leis e o vi cres-
cer como se fosse meu filho. 
O sonho da emancipação teve 
um começo quando meu fale-
cido pai Jurcy Passos Manzoni 
acompanhado de algumas lide-
ranças dentre elas, Ari Cetolin, 
Paulo Celso, Leonir Razador e 
Gilberto de Costa procuraram 
um advogado para orientações. 
De lá para cá acompanhei to-
da a trajetória e, entendo que 
a Emancipação foi algo fantás-
tico que aconteceu e hoje de-
vemos manter vivo o espírito 
dos que lutaram para que isto 
acontecesse. Temos muito po-
tencial, necessitamos revigorar 
nosso comércio, nossas Enti-
dades e ter um projeto agrícola 
para que nossas Comunidades 
não continuem se esvaziando. 
Ter também um projeto turís-
tico para nos inserirmos no ro-
teiro Turístico Vale dos Vinhe-
dos e potencializarmos nossas 
belezas naturais e humanas na 
cultura valorizando e incenti-
vando a agroindústria familiar 
agregando renda às famílias. Pa-
rabéns Monte Belo do Sul pelos 
24 anos e tantos outros venham 
com progresso, Paz e Bem nas 
famílias” diz Álvaro.

Parabéns Monte Belo do Sul
24 anos de Emancipação Política e Administrativa

Crescemos e aprendemos 
juntos, para construir 

um futuro melhor. 

Parabéns, Monte Belo do Sul 
Calza Vinhos Finos e Espumantes  

Linha 80 da Leopoldina, s/nº Monte Belo do Sul - RS
(54) 3457 1173

24 anos de 
UM PÔR DO SOL 
de tirar o fôlego

Feliz aniversário, 
Monte Belo do Sul

(54)  3457 1056

Monte Belo do Sul completa 24 anos de emancipação 
político-administrativa. E a SUPERTI & PERIN tem orgulho 

em fazer parte desta história.

Fábrica e conserto de Pulverizadores 
para Tratores e Bombas de Sulfatar

54 3457 1040
Monte Belo do Sul

Monte Belo do Sul
Uma Cidade com motivos 
para ser bem cuidada por 

cada um de nós.
24 anos de emancipação

(54) 3457-1106

Parabéns a todos os montebelenses 
que aqui nasceram e aos 

que escolheram nossa 
cidade como seu lar!

de emancipação

política

(54) 3457 1168 / 9973 5536
Monte Belo do Sul

Feliz aniversário, 
Monte Belo do Sul 24 anos

livraria papion
Fone: (54)3457 1590 

Nós não vivemos
Em Monte Belo do Sul
Monte Belo 
É que vive na gente

Parabéns 24 anos 
de Emancipação! 



O agricultor Itamar Itamar 
Cesco da Linha 80 da Leopoldi-
na iniciou a preparação do novo 
vinhedo em maio do ano passado 
e para a próxima safra pre tende 
colher uvas. Isso porque o produ-
tor planejou o vinhedo, fez adu-
bação e análise do solo que ser-
virá de orientação para o preparo 
e correção da acidez e da fertili-
dade do solo, além da utilização 
de porta-enxer tos de qualidade. 

Enxertia: início de uma safra de qualidade
Em apenas um ano é possível preparar a terra, plantar porta-enxertos, fazer a enxertia e ainda produzir uvas
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Itamar Cesco planejou com antecedência a nova área com a utilização de porta-
-enxertos de qualidade.

Pontos de Coletas do lixo de Monte Belo do Sul
Recolhimento de lixo – Sede do município

Segundas quartas e sextas-feiras, na parte da manhã - Lixo Orgânico
Quarta-feira, na parte da tarde - Lixo Seco.

Pontos de Coletas do lixo na Zona Rural
Microárea 02 
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do mês.
Comunidade: São José
Pontos De Coletas: Jairo Sachet; Antônio Fantin; Luiz 
Pano; Gilberto Sassi; Família Bergamaschi; Família 
Varnier; Natalino Possamai; Oscar Grafitti; Casa 
Fantin; Antônio de Villa; Vitório De Villa; Cleimar de 
Villa;

Comunidade Colussi
Pontos De Coletas: Lourdes Gnoatto; Ponto Caixa 
D’água; Luciano Franceschina Salão Comunidade 
Colussi; Liduino Franceschina; Luiz Pasin.

Microárea 03
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do mês.
Comunidade: Santa Bárbara
Pontos De Coletas: Eneide Maria C. Cesca; Capitel-
Santo Antônio; Itelvino Lando; Salão Comunitário 
Santa Bárbara; Itelvino Vivan; Jair A. Cadeto; Rui 
Marcolin.

Comunidade: Capela Nossa Senhora Da Saúde
Pontos De Coletas: Volnei Ceriotti; Bar Vivan; Escola 
Municipal Roman Ross; Pátio Do Salão Comunitário 
Saúde; José Dinon; Luiz Carlos Mejolaro; Elcides Del 

Ré; Walter Tonet; Alzir Somensi; Horácio Bombas-
saro; Flávio Roman; Danúbio Azambuja

Comunidade: Capela Santa Rita
Pontos De Coletas: Normelino Schizzi; Entrada 
Para Capela São Marcos; Salão Comunitário 
Santa Rita; José Razador; Carlos Razador; Raul 
Magnan. Irineu Brévia

Microárea 04
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do 
mês.
Comunidade: Linha Armênia Alta - Rosário
Pontos De Coletas: Salão Do Rosário; Avelino 
Panizzi; Salão Stringhini; Irineu Stringhini;              Ivo 
Lando; Sedi Precedi;  Lauro Bazzanella; Nilo 
Piovesana;

Comunidade: Linha Armenio Baixa (Graças)
Pontos De Coletas: João Fortes; (intermediário). 
Alcides Rafainer; (intermediário) Luiz Celso; 
(intermediário); Zeferino Canossa; (intermediário) 
Luiz Milani; Família Garces; Eder Zaffari; Salão 
Graças.

Comunidade: São Marcos
Pontos De Coletas: Lauro Panizzi; Severino Mariuz-

za; Clecir Tramontina; Nilo Lovisa; Salão São Marcos; 
Família Piffer;

Comunidade: Pederneira 
Recolhimento do lixo seco: 1ª segunda feira do mês
Pontos De Coletas: Família Bertoti; Juarez Trentin; 
Delmino Basso; Dulce Mânica; Antiga escola; Salão 
Pederneiras.

Microárea 06
Recolhimento do lixo seco: 1ª segunda feira do mês
Comunidade: 100 Da Leopoldina
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Fábrica 
De Plástico; Miguel Dallé; Alcides Splendor; Osmar 
Bruschi; Antônio Berselli. Nadir Ambrosi

Comunidade: 80 Da Leopoldina
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Olides 
Bruschi; João Meazzi; Nelso Pizzatto; Lerino Bochi; José 
Rafainer;

Comunidade: Santo Isidoro
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Noemir-
Capoani; Airton Moro; João Moro; Ires Moro; Genildes 
Moro; Tiago Lazzarotto; Família Tasca.

Microárea 07
Recolhimento do lixo seco: 2ª segunda feira do mês
Comunidade: Linha Fernandes Lima 
Pontos De Coletas: Caixa D Água Fernandes Lima; 
Família Spagnolo; Sergio Ferro; Antiga Escola; Salão 
Da Comunidade; Entrada da família Cimadon.

Comunidade: Capela São Pedro 
Pontos De Coletas: Entrada Família Pasquali; Salão Da 
Comunidade São Pedro; Trevo Do Rasia; Família 
Meneguetti; Família Furlan.

Comunidade: Nossa Senhora do Caravágio 
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Trevo Dal 
Castel; Antiga escola Giuriatti; Aclídio Salvini; Família 
Benvenutti; Família Frizzon; Odone Panizzi.

Fique ligado nos horário de coleta

“Usamos porta-enxerto resisten-
te, de boa qualidade e com pro-
cedência. Eles estavam bem en-
raizados, vigorosos e assim foi 
fácil fazer a pega de enxertia. Eu 
mesmo enxertei todos” conta o 
produtor.

Paulo Capoani técnico da Ema-
ter diz que o primeiro passo pa-
ra ter uvas de qualidade é a esco-
lha do terreno, preferencialmente 
exposição norte, caso contrário é 

aconselhável o uso de quebra ven-
tos. O solo deve ser profundo e 
bem drenado.

Após a realização da colhei-
ta das uvas, o produtor já deve se 
preocupar com duas práticas im-
portantes para o vinhedo: análise 
do solo e plantio de plantas de co-
bertura do solo.

A análise química permite exe-
cutar a correção dos nutrientes 
necessários para um bom desen-
volvimento do vinhedo e conse-
quentemente terá uma boa pro-
dução, com qualidade e com os 
produtos finais como o suco, vi-
nho e espumantes de qualidade 
superior.

Para que a análise do solo se-
ja confiável, é importante que a 
amostra represente bem o so-
lo existente na área do vinhe-
do. Portanto, quanto maior for 
a área, mais sub-amostras deve-
-se ter.

Outra prática muito importan-
te é o plantio de plantas de cober-
tura do solo, que tem como obje-
tivo a manutenção e melhoria da 
produtividade do vinhedo, pre-
servando as condições ambien-

tais sem aumentar os custos de 
produção. Cabe lembrar, que a 
ervilhaca, nabo forrageiro e trevo 
fornecem grandes quantidades de 
nitrogênio.

 
Benefícios das plantas de 
cobertura
- Protegem o solo do impacto 
da gota da chuva, reduzindo a 
velocida de das águas;
- Evitam o aquecimento excessivo 
da superfície do solo e a perda de 
água por evaporação;
- Rompe a camada adensada e me-

lhoram a estrutura e a infiltração de 
água no solo;
- Elevam o teor de matéria orgâ-
nica;
- Incorporam nitrogênio no solo, 
principalmente, através das legu-
minosas (trevos, ervilhaca);
- Reduzem a lavagem dos nutrien-
tes para o lençol freático;
- Melhoram a atividade biológica e 
reciclam nutrientes do solo;
- Auxiliam no controle de plantas 
espontâneas (daninhas);
- Ajudam a diminuir a incidência 
de pragas e doenças.



Os alunos Lorenzo Bragagnollo 
e Felipe Antônio Cesca come-
moraram aniversário

Lucas Campanholo, Artur Henrique Fantin  e   
Amanda  Bazzanella comemoram o aniversário

Os alunos do tuno da manhã Juliano Milani, Patrícia Possa-
mai, Lisiane De Villa, Valéria Kovalski e Gabriela Resemini co-
memoraram a troca de idade

A Escola Caminhos do Aprender parabeniza os alunos Vic-
tor Manzoni, Vitoria Franschechini, Lais Morini, Yuri Balbinot 
e Bayan de Lima

Quem também comemorou aniversário foram os alunos 
Pablo Variani, Eduarda Mingon, Açuccena Girotto, Mar-

la Pereira, Heloíse Cantoni, Sidnei Rossetti Jr., Júlio César 
Bruschi, Gabriel Dallé, Eduardo Morini e Giovani Gosman.
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Sustentabilidade 
nas pequenas 

escolhas

Natália Rasia
Arquiteta Urbanista
CAU A 110844-1

Vivemos uma era em que mui-
to se fala de sustentabilidade e 
compromisso com o meio am-
biente em função de tantas per-
das que causamos diariamente 
à natureza, mas infelizmente al-
guns hábitos simples ainda não 
caíram na rotina popular a fim 
de tornar esse tema um compro-
misso diário em casa, no traba-
lho e na rua. Atos simples, como 
a separação correta do lixo, ou 
escolher um dia da semana para 
ir ao trabalho a pé, iniciam uma 
corrente grandiosa quando feitos 
por um grande número de pesso-
as no sistema “cada um fazendo 
sua parte”.

Na arquitetura o leque de 
ideias e atitudes sustentáveis é 
gigante. O processo deve co-
meçar na hora da concepção 
do projeto. Prever um sistema de 
captação de água da chuva 
para ser reutilizada em vasos sa-
nitários e torneiras de jardim, as-
sim como prever tubulação para 
receber água aquecida por sis-
tema de aquecimento solar são 
dois importantes meios de pre-
servação da natureza (além de 
serem mais baratos, pois quan-
do pensados na fase de proje-
to, a instalação sai muito mais 
em conta).

Mas além dessas estraté-
gias, existem muitas outras me-
nos difundidas, mas que fazem 
grandes diferenças, como por 
exemplo, a orientação solar dos 
cômodos da casa. Direcionar as 
áreas mais utilizadas (como dor-
mitórios e salas de estar) para o 
norte faz com que o recinto re-
ceba a luz e o calor do sol du-
rante quase todo dia, aquecen-

do o ambiente para o inverno e 
iluminando, diminuindo assim a 
necessidade de iluminação ar-
tificial durante o dia e de um 
sistema de aquecimento auxi-
liar, que por muitas vezes é o ar 
condicionado, grande consumi-
dor de energia. Para compen-
sar a insolação no verão e evi-
tar grande consumo de energia 
na outra estação recomenda-se 
que as aberturas promovam a 
ventilação adequada do am-
biente e também se pode pre-
ver um sistema de proteção so-
lar para as aberturas, que são 
os famosos brises-soleil, que im-
pedem que o calor do sol entre, 
mas que permitem a passagem 
da iluminação natural.

Outra forma simples de diminuir 
o consumo é optar por lâmpadas 
de LED ao invés das lâmpadas 
convencionais. O investimento 
inicial é mais alto, porém as lâm-
padas em LED tem uma eficiên-
cia energética muito maior, ge-
rando mais luz, incidindo menos 
calor no ambiente, além de sua 
vida útil ser muito maior quando 
comparada as lâmpadas nor-
mais.

O que vale quando o assunto 
é sustentabilidade é admitir que 
cada pequena ação pode fa-
zer uma grande diferença pa-
ra as futuras gerações. A eco-
nomia financeira que algumas 
estratégias proporcionam é um 
bônus para quem as adotou, pois 
o bem maior está sendo feito ao 
nosso planeta. Para maiores in-
formações de como sua casa, já 
existente ou ainda em planeja-
mento, pode ser sustentável con-
sulte um arquiteto.

Aniversariantes

Quem também recebeu o carinho 
pela troca de idade foi a gatinha 
Eduarda Baldissera Rasador

Quem também esteve de aniversário foram os alunos Giseli Flamia, Pedro Rasador, Rafaela 
Razador, Eduarda Gireli, Emanuela Cesca, Laura da Silva, Henrique Benvenutti e Júlia Galina

A atendente Vanessa Goulart, professora Eliane Mezaca-
sa com os alunos Raíssa Teodoro, Sophia Casagrande, Sai-
mon Capitani e Guilherme Ellwanget recebem o carinho pe-
lo aniversário

Mônica Cettolin recebeu o ca-
rinho dos familiares pelo ani-
versário comemorado no dia 
27 de março



A cidade de Monte Belo do 
Sul recebeu, na noite da sexta-fei-
ra, 08 de abril, um novo empreen-
dimento, o lançamento oficial do 
Loteamento Residencial Vista dos 
Vales. Serão 68 lotes com infraes-
trutura de alto padrão, a 700 me-
tros do pórtico de entrada, com 

Loteamento Residencial Vista dos Vales acaba de ser lançado

Serão 68 lotes com in-
fraestrutura de alto 

padrão, a 700 metros 
do pórtico de entrada

D
ivulgação
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vista para o Vale dos Vinhedos e 
Vale Aurora.

Representantes da Arca Cons-
trutura  e Alternativa Sustentável, 
de Cotiporã, Prefeito, Vereado-
res, autoridades e moradores par-
ticiparam do evento que aconte-
ceu no Il Divino Caffé. O sócio 

proprietário da Arca Constru-
tura, Diego Brunoni e equipe, 
recepcionaram os convidados. 
Também participaram o vice-pre-
feito de Cotiporã, Ivaldo Weari-
ch, secretários e vereadores do 
município.
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