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Informação e cultura para você.

Viticultura

Clima de 2015 derruba produção de uva
Marlove Perin

Um brinde ao
prazer com
Espuma de Prata
Peterlongo

Preço super especial!

Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa | BG | RS | (54) 3453-5503

Em Monte Belo do Sul o
excesso de chuva vem
preocupando os produtores. O viticultor Adelino
Luís Titton tem 6,8 hectares
de vinhedos e este ano
deve colher de 20 a 25%
a menos do que em 2014,
devido às condições climáticas não favoráveis

Páginas 4 e 5

Gazeta de

2

Ano I - nº 2 - Dezembro/2015 - Monte Belo do Sul/RS

Prefeitura adquire quatro carros
para atender as Secretarias da
Saúde, Educação e Agricultura

Programação das missas de dezembro

Divulgação

Na manhã da quinta-feira, 10 de
dezembro, quatro carros passaram
a integrar a frota de veículos da
Prefeitura de Monte Belo do Sul.
Duas Fiat Dobló estará a serviço da
Secretária de Saúde e outra para a
Secretária de Educação. Também
foi adquirido uma caminhonete
Fiat Strada cabine simples para a
Secretária de Agricultura. Valor total dos veículos R$ 275 mil.

O valor dos carros foi de R$ 275.000,00

Álvaro Manzoni e Associação Fratelli di
Cuore recebe distinão
O Vereador Álvaro Manzoni, junJoão Carlos Lazzarotto

Prefeito de Cornedo Vicentino Martino Montagna, Roque
Faé, vereador Álvaro Manzoni e Leonir Razador

Monte Belo do Sul

tamente com o Presidente da Associação Fratelli di Cuore Roque Faé e
Leonir Razador, recebeu a distinção
do Prefeito de Cornedo Vicentino
Martino Montagna, juntamente com
uma Comitiva de 40 italianos, na Vinícola Lovara, em Bento Gonalves.
Esteve também presente no evento a Presidente da Câmara de Vereadores de Cornedo Vicentino, Elisa
Benetti e autoridades locais. Na oportunidade o Vereador Álvaro entregou a eles cópia do documento do
ato que celebrou os 10 anos do gemellaggio entre Monte Belo do Sul
e Schiavon.

Sexta - Feira, dia 11
21h - Capela São Paulo Celebração Penitencial

20h30min - Capela São
José - Celebração Penitencial

Sábado, dia 12
17h - Capela Santo Isidoro Celebração Penitencial
18h30min - Capela São Pedro - Celebração Penitencial
20h - Capela Nossa Senhora das Graças - Celebração
Penitencial

Sábado, dia 19
17h30min - Capela Santa
Bárbara - Celebração Penitencial

Domingo, dia 13
9h - Matriz - Batizados
10h30min - Missa e Festa
Capela Santa Lúcia
16h - Capela São Roque Celebração Penitencial

Domingo, dia 20
9h - Matriz
10h30min - Capela Nossa
Senhora de Caravággio
Quinta-feira, dia 24
21h - Matriz - Celebração
de Natal
Sexta-feira, dia 25
9h - Matriz - Natal

Terça-feira, dia 15
20h30min - Capela São Mar- Domingo, dia 27
cos - Celebração Penitencial 9h - Matriz
Quarta-feira, dia 16
Quinta-feira, dia 31
20h30min - Capela Santo 20h30min - Matriz – CeleAntônio - Celebração Pe- bração de Final de Ano
nitencial
Sexta-feira, dia 1º
Quinta-feira, dia 17
9h - Matriz

Santa Lúcia homenageia
padroeira no próximo domingo
No próximo domingo, 13 de
dezembro a Comunidade da Linha Santa Lúcia, promove festa
em honra a sua padroeira, Santa Lucia.
Às 10h30min haverá missa celebrada pelo padre Lóris Cortese e cantada pelo Coral da Comunidade, seguido de procissão
com benção dos olhos, das rosas
e aos doentes. Ao meio dia, tradicional almoço. No cardápio
tem sopa de capeletti, lesso, recheio, saladas, churrasco, galeto
e o bom vinho da região.
Oração a Santa Luzia

Ó Santa Luzia, que preferistes
que vossos olhos fossem vazados
e arrancados antes de renegar a

sua fé e compuscar vossa alma,
e Deus com um milagre extraordinário, vos devolveu dois olhos
perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos.
Eu recorro a vós para que
protejais minhas vistas e cureis a
doença de meus olhos. Ó Santa
Luzia conservai a luz dos meus
olhos para que possa ver as belezas da criação o brilho do sol,
o colorido das florestas e o sorrido das crianças.Conservai também os olhos de minha alma, a
fé , pela qual eu possa compreender seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo
e nunca errar o caminho que me
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conduzirá onde vós Santa Luzia,
vos encontrais , em companhia
dos Anjos e Santos.Santa Luzia,
protegei meus olhos e conservai
minha fé. Amém!

Circulação: mensal
A Gazeta de Monte Belo do Sul é
um novo meio de comunicação
que surge para divulgar o trabalho
desenvolvido no dia a dia do município.
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Monte Belo do Sul

Excesso de chuva prejudica produção da uva
Produtor de Monte Belo está prevendo perdas na safra. Produtividade deve ser menor em até 20%

I

A Partir desta época os produtores
devem ficar atentos a podridão da
uva madura- Glomerella

Marlove Perin

vimento dos fungos e da podridão.
Precisamos de sol e dias secos” avalia o viticultor.
Segundo o técnico da Emater
Aldacir Pancoto que acompanha
os produtores da região, há registro
de queda na produtividade da uva
e de outras culturas. “O clima adverso prejudicou e vem prejudicando a produção e qualidade da fruta,
pois fez calor em agosto, frio fora
de época e muita chuva nos meses
de agosto, setembro, outubro e novembro. É um momento ruim para
o produtor. Ele investe o dobro em
tratamentos fitossanitários”.
Foto: Divulgação

Chuvas abundantes e frequentes
estão dificultando os tratamentos
fitossanitários na região, especialmente nos parreirais. A safra de uva
deste ano em função do clima vem
preocupando os viticultores, excesso de chuvas nos meses de agosto,
setembro, outubro e novembro prejudicam drasticamente a produtividade da fruta.
A propriedade que pertence à
família de Adelino Luís Titton, na
Capela São Pedro, ocupa 6,8 hectares de vinhedos. O excesso de
chuva, em determinados períodos,
fez com que o tratamento fitossanitário perdesse um pouco sua eficácia, ocasionando queda da fruta
e a ocorrência da doença denominada, o míldio, também conhecido
por mufa. O viticultor calcula uma
quebra de 20% na produção. Em
2014 foram colhidos aproximadamente 120 mil quilos de uvas. “Os
cachos estão menores e não se desenvolveram como em outros anos.
Todos os dias chove, e a uva está
amadurecendo. O calor e a umidade favorecem para o desenvol-

Adelino Luís Titton exibe a variedade violeta cultivar de uva para suco e vinho de mesa, bem adaptada à região Sul

Neste Natal o nosso maior desejo é que todos os corações estejam plenos de
esperança e que nossas almas nos movam sempre em direção ao bem .
Tão importante quanto semear flores, é semear ideias. Fale com outras pessoas
sobre a importância de cuidar do meio ambiente.Você estará contribuindo para
o florescimento de uma boa causa.
A empresa NAVEGANTES agradece a todos os colaboradores pelo árduo e
importante trabalho desenvolvido neste ano.Agradece também à comunidade
que de forma consciente participa da COLETA SELETIVA.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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O produtor Severino Lotici, 69
anos, da Linha José Júlio em Santa Tereza já iniciou a colheita da
uva com a cultivar precoce Niágara.
O produtor se diz satisfeito com
a qualidade, e o preço que está sendo negociada a fruta, porém a quantidade é inferior ao ano passado.
Em 2014 nos dois hectares o viticultor colheu em torno de 18 mil

Ingredientes
20 uvas Niagára
1 lata de leite condensado
1 colher de sopa de manteiga
1 tablete de Chocolate ao Leite
1 tablete de Chocolate meio
Amargo
Manteiga para untar

Severino Lotici exibi feliz a uva da variedade Niágara que esta sendo
vendida por R$ 3,00 o quilo

quilos da fruta, para este ano Ele
calcula colher sete.
O clima foi o principal responsável pela queda da produtividade.
Porém a fruta está com ótima apa-

rência, sanidade e sabor e, por ser
uma a primeira disponibilizada ao
mercado, está com ótimo valor de
venda. O quilo esta sendo negociado entre R$ 2,50 a R$ 3,00 o quilo.

Modo de Preparo
Em uma panela, misture o leite
condensado com a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender da panela (cerca de 10 minutos).Retiro do fogo,
despeje em um prato untado com
manteiga e deixe esfriar.Depois de

Foto Divulgação

Espetinho de brigadeiro com
um uva, irresistível
Marlove Perin

Inicia a safra das uvas precoces

frio, abra pequenas porções de
brigadeiro branco na mão, coloque uma uva no centro, feche as
bordas e enrole. Modele o restante e coloque em espetos de churrasco.Acomode-os em um prato
untado com manteiga.Derreta os
Chocolates em banho-maria. Banhe os espetos com o chocolate derretido e escorra o excesso.
Espere o chocolate secar e sirva.
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Dificuldades da cadeia produtiva da uva e alternativas
são debatidas em Fórum em Monte Belo do Sul

Tiago Lazzarotto, Deputado Mauro Pereira, Presidente da Frente Parlamentar de Defesa e Valorização da Produção Nacional de Uvas, Vinhos e Espumantes, Olices Bruschi, Vereador Onecimo Pauleti

chefe da Emater do Estado, os deputados estaduais Alexandre Postal - PMDB e Elton Weber - PSB,
Luiz Chaves Palácio Piratini

Deputado estadual Alexandre Postal, Vereador Luciano Bombassaro, Governador José Ivo Sartori, Vereador Onécimo Pauleti, Adenir José Dalé e
Márcio Biolchi para chefe da Casa Civil

o deputado federal Alceu Moreira - PMDB, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Bento Gonçalves, com área de
abrangência em Monte Belo, Pinto Bandeira e Santa Tereza, Inês
Fagherazzi, bem como representantes da Embrapa Uva e Vinho,
Ministério da Agricultura, entre
outras entidades.
A programação iniciou
com uma palestra com o representante do Ibravin, Darci Dani, que
explanou sobre o papel do Ibravin no ordenamento e promoção
da vitivinicultura. Após, cada entidade apresentou suas propostas.
O presidente da Emater/RS, Clair
Kuhn, propôs uma Chamada Pública específica para a vitivinicultura, que já está sendo elaborada,
com recursos do governo federal
para que os extensionistas possam
dar um suporte e a uma qualificação maior para os agricultores da
região. O Fórum de Debate encerrou com a elaboração de uma
carta, que será encaminhada aos
órgãos competentes, que propõe:
- As dificuldades por que está
passando a cadeia produtiva em
termos de preços, dificuldades de
produção e comercialização;
- O progressivo êxodo de jovens das propriedades rurais em
consonância com a realidade estadual onde se constata que 30%
(trinta por cento) destas propriedades não têm perspectivas de sucessor familiar;
- A discrepância entre os valo-

Merlo Fotografia

Divulgação

Na sexta-feira, 13 de novembro,
representantes de diversas entidades ligadas ao setor vitivinícola participaram de um Fórum de Debate, no ginásio da Escola Estadual
Pedro Migliorini, em Monte Belo
do Sul. O evento, promovido pela
Câmara de Vereadores do município, debateu as principais dificuldades da cadeia produtiva da uva
e alternativas de enfrentamento
dos problemas, com a elaboração
de uma carta que será encaminhada a órgãos federais e estaduais. O
Fórum foi uma proposição do Vereador Onecimo Pauleti - PMDB,
e teve a aprovação dos demais no
Legislativo. Participaram da mesa de debates Clair Tomé Kuhn,

O Fórum de Debate encerrou com a elaboração de uma carta que foi entregue a deputados, senadores e ao Governador do Estado

res pagos pelo quilo de uva e os
custos de produção, especialmente dos insumos;
- Ser a pequena propriedade
responsável por 80% dos alimentos que vão à mesa das famílias
brasileiras;
- Em torno de treze mil propriedades rurais que dependem do resultado desta cadeia produtiva para
a sobrevivência, gerando milhares
de empregos diretos e indiretos;
- A necessidade de busca de alternativas que permitam a apresentação de evidências de sustentabilidade para permitir a fixação das
famílias ao seu meio com qualidade de vida, sugere a assembleia, para análise e possíveis providências
as proposições que seguem:
- Fortalecimento da assistência
técnica específica para a cadeia
produtiva da uva e do vinho;
- Retomada do subsídio para o
seguro agrícola por parte do Governo Federal, especialmente para a cadeia vitivinícola;
- Fiscalização nas aduanas para coibir a entrada de vinhos estrangeiros;
- Uniformizar as alíquotas de
impostos entre os Estados;
- Prorrogar os prazos de vencimentos dos financiamentos;
- Criação de políticas públicas
que incluam o turismo e a cultura para alavancar o desenvolvimento das propriedades rurais;
- Inclusão do suco de uva na
cesta básica;
- Redução do ICMS e do IPI

incidentes sobre o vinho;
- Financiamentos para a modernização da vitivinicultura para fortalecer a qualidade da uva,
do vinho e da pesquisa em cadeia
de relacionamento;
- Fortalecimento das culturas
regionais;
- Diminuição dos impostos sobre os implementos, insumos e
máquinas, especialmente os importados;
- Potencializar a divulgação ao
incentivo do consumo de vinhos
nacionais;
- Valorização do preço mínimo da uva em consonância com
os custos de produção;
- Reduzir a incidência de impostos sobre o suco de uva por
se tratar de alimento.

Divulgação

Olices Bruschi, Senadora Ana Amélia Lemos , Vereadores Tiago Lazzarotto e Onecimo Pauleti

Vereadores buscam apoio
à Viticultura
O Presidente da Câmara de Vereadores de Monte Belo, Tiago
Lazzarotto, o Vereador Onecimo Pauleti e Olices Bruschi,
Vice-Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Bento Gonçalves, com extensão de base em Monte Belo do
Sul e Santa Tereza, cumpriram
agenda em Brasília nos dias 25
e 26 de novembro, entregando
em mãos a Moção de Apoio ao
setor vitivinícola e o Documento extraído do Fórum de Debate, citado acima. Também foram encaminhadas demandas
aos deputados federais Pompeo
de Mattos e Alceu Moreira, ao
Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- MAPA Caio Rocha, a Senadora Ana Amélia Lemos que se
se comprometeu a levar adiante
as reivindicações do setor, especialmente a questão do seguro
agrícola e aos Senadores Paulo
Paim e Lasier Martins, envolvidos especialmente na luta contra o aumento do IPI do vinho e
para finalizar ao governador do
Estado José Ivo Sartori.
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Porque contratar um arquiteto?
Você provavelmente já ouviu ou
pensou na afirmação “Contratar um
arquiteto deixa a obra mais cara!”.
A verdade, no entanto, é que a contratação desse profissional deve lhe

trazer não só economia como também a satisfação da realização de
um sonho. O profissional arquiteto foi treinado para otimizar espaços e custos. Durante a forma-

ção, o arquiteto aprende sobre a
melhor maneira de solucionar espaços, agregando as vantagens da
iluminação e ventilação natural,
além de definir medidas confortáveis para cada ambiente de acordo com a sua utilização e necessidades do cliente.
O projeto feito pelo arquiteto
contém em si uma previsão de cada detalhe. Ele coordena as interligações entre os projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e
elétrico, minimizando assim os custos e tempo de execução.
Entre as vantagens de planejar
com antecedência, por exemplo,
está a possibilidade de calcular a
quantidade de cimento a ser empregado, para não haver desper-

dício, além de poder definir previamente a disposição até mesmo
das cerâmicas, a fim de não permitir imprevistos durante a obra que
demandem mais material, tempo e
mão de obra. Ele também poderá
auxiliar na escolha dos revestimentos, cores, texturas e mobiliário para seu ambiente ficar do jeito que
você sempre sonhou.
O arquiteto saberá interpretar as
suas necessidades de forma criativa
e traduzi-las em um projeto único,
personalizado de acordo com seus
desejos e que esteja de acordo com
as normas técnicas e também com a
legislação vigente de seu município.
Ter um imóvel planejado e legalizado valoriza seu patrimônio e melhora sua qualidade de vida!

Arquiteta Natalia Rasia

Neste Natal, celebre a paz, a esperança e a vida.
Comemore as conquistas do ano que passou
e acredite em um 2016 ainda melhor!

Boas Festas!
Feliz Natal e
Próspero Ano Novo.
São os votos dos vereadores de Monte Belo do Sul

Álvaro Manzoni - PMDB

Aristides Fantin - PMDB

Luciano Bombassaro - PMDB

Onecimo Pauleti - PMDB

Tiago Lazzarotto - PDT

8

Gazeta de

Ano I - nº 2 - Dezembro/2015 - Monte Belo do Sul/RS

Monte Belo do Sul
Fotos Divulgação

Social

Prefeito de Monte Belo do Sul Lírio Turri com o
filho Stevan

Salete Manzoni apaixonada por
animais e flores

Daniel Pavan, Thompson Didoné Engenheiro Agrônomo da Emater, Prefeito de Bento Gonçalves Guilherme Pasin e o Elson Schneider durante
a feira Tecnovitis

Carlos Abarzua, Enólogo da Cave Geisse com Marco
Antônio Salton Enólogo da Valmarino

Deputado federal Alceu Moreira e Onecimo
Pauleti Vereador de Monte Belo

Senadora Ana Amélia Lemos e
Adilson Antônio Salini, Vereador de
Pinto Bandeira

Ademir José Dallé, a Presidente do Sindicato
Rural de Bento Gonçaves Inês Fagherazzi e
e o Deputado estadual Alexandre Postal

Secretário de Obras de Pinto Bandeira Daniel Sganzerla, o agricultor
Leandro Bassani e Gilson de Brun Secretário de Educação
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Pinto Bandeira

Palha de trigo

Artesanato para casal de Idoso
O casal de aposentados
Hercolino Moroni, 83 anos
e Benvinda, 75 anos, da Linha 47 de Pinto Bandeira
tem o artesanato feito em palha de trigo com um hobby
que aumenta a qualidade de
vida, além de uma renda extra. Há mais de 15 anos o casal faz peças com a palha do
trigo e tinturas, um dos hábitos mais tradicionais dos imi-

grantes italianos. “Para mim
o artesanato representa um
momento de terapia. Sempre que tenho um tempo livre procuro algo para fazer
e criar, seja uma cesta, uma
mandala ou algo novo. Adoro inventar enfeites” conta
Benvinda.
Da atividade artesanal nascem as mais variadas peças,
cada uma com sua marca úni-

ca, como as galinhas, galos e
pintinhos feitos em palha de
trigo. “O mais demorado é
fazermos os pés e as pernas,
demoramos em torno de dois
dias” conta.
Quando questionados sobre a aprovação do Projeto
de Lei que regulamenta a profissão de artesão, o casal respondeu que é uma resposta
ao anseio dos artesãos. “É a
Marlove Perin

Hercolino Moro

Álvaro Manzoni com Hercolino Moroni
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os aumenta qualidade de vida
Marlove Perin

oni, 83 anos com a esposa Benvinda, 75 anos

legalidade dos artesãos. Hoje
somos autônomos, não temos
direitos garantidos. Essa aprovação é a resposta de uma luta que vem de anos. Eu sempre fiz artesanato como forma
de passar o tempo. Recentemente estamos fazendo peças
para vender, em especial galinhas e mandalas” contou a
aposentada.
E para fazer uma referência à colonização italiana que marca ainda hoje
nossa história, o programa
de TV “NOSTRI TALIANI” vai exibir em várias partes do País, e em especial
no Rio Grande do Sul onde esta sendo criado. Serão
programas semanais divididos em três blocos num total de 30 minutos que além
de mostrar talentos ítalo-brasileiros na música (gru-

pos musicais e de cantos),
fará referência à culinária,
artesanato e a história, como a citada acima que será
exibida em meados de ja-

neiro e fevereiro. Em Bento
Gonçalves acompanhe pela
TV Canal 14 Net aos sábados 11h45min e demais dias
também 11h45min.

Aprovado projeto que
regulamenta profissão
de artesão
O projeto também estabelece diretrizes para as políticas públicas de fomento
ao artesanato, institui a carteira profissional da categoria e autoriza o Executivo a
criar a Escola Técnica Federal do Artesanato.
O Brasil tem hoje nove
milhões de artesãos espalhados pelas grandes e pequenas cidades, mas a atividade não é reconhecida
como profissão. Para ga-

rantir direitos a esses cidadãos, a Comissão de Cultura
aprovou por unanimidade
o PL 7.755/2010, do Senado Federal, que regulamenta a profissão de artesão. O
projeto também estabelece
diretrizes para as políticas
públicas de fomento ao artesanato, institui a carteira
profissional da categoria e
autoriza o Executivo a criar
a Escola Técnica Federal do
Artesanato.
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Centro de Tradições Italianas de Monte Belo passa
valor ao Grupo de Danças Ballo D’Italia
Divulgação

O Grupo de Danças Ballo
D’Italia recebeu o valor de R$
6.300,00 (seis mil e trezentos
reais) do Centro de Tradições
Italianas de Monte Belo do
Sul pela participação do grupo no projeto Filó Com Arte
onde puderam mostrar seu talento em vários locais da Serra
Gaúcha. O projeto foi coordenado pelo Diretor Artístico do
Centro Álvaro Manzoni e pelo Presidente do Centro Nelso Uliana. Para o Presidente
do Centro de Tradições Italianas “foi muito importante esta
atividade já que pudemos colocar em visibilidade o nosso
grupo pela Região e nos ajuda em nosso caixa também, já
que o grupo tem apoio da Pre-

Pela participação do grupo no projeto Filó Com Arte o Grupo de Danças Ballo D’Italia recebeu o valor de R$ 6.300,00 do Centro de
Tradições Italianas de Monte Belo do Sul

feitura Municipal mas sobrevive sem patrocínios”. O projeto teve também a participação
do Grupo Ragazzi Dei Mon-

ti e em momentos do Grupo
Teatral Fratelli Di Cuore e de
cantos Vicentino. Teve oficinas do talian com a professo-

ra Giorgia Miazzo. O financiamento foi da Lei de Incentivo
a Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul

com patrocínio de Transportes Dumar, Essência di Fiori –
Cosméticos e Cenci – Indústria de Móveis.
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Carina Perin comemorou aniversário na quinta-feira, 10

Marta Pasquali recebeu o carinho das irmãs Milena e Mara em seu
aniversário comemorado no dia 6

Fotos Divulgação

Miguel Bregagnol

Miguel Bregagnol

Aniversariantes

Diana Pasquali comemorou
aniversario no dia 8
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Natalia Dill Pasquali comemora o
aniversario no dia 30 deste mês e recebe o carinho do marido Giovani

Natalia Rasia comemora aniversário no próximo dia 17

Ildo Perin comemora aniversário na virada do ano

Mais um ano está chegando ao seu final,
e a Gazeta de Pinto Bandeira & Monte Belo do Sul,
agradece a todos os clientes, amigos, colaboradores,
parceiros, que estiveram lado a lado neste ano de 2015,
fazendo o sucesso de todos acontecer.
Que em 2016 possamos caminhar juntos novamente!

Um meio de comunicação

Boas Festas! para todos.
Gazeta de

Pinto Bandeira

Gazeta de

Monte Belo do Sul
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Sessão solene da Câmara de Vereadores presta homena
Foram homenageados 10 alunos, sendo oito alunos do ensino fundamental e três do ensino médio, e professores
Marlove Perin

Alunos e professores foram homenageados na noite da terça-feira, 07, na Câmara de Vereadores de Monte Belo do Sul

Na última terça-feira, 07, a Câmara Municipal de Vereadores de
Monte Belo do Sul realizou Sessão
Solene em homenagens aos “Alunos Nota 10” e aos “Educadores
Destaque”.
Os Decretos de Aluno Nota
10 é de autoria do Vereador Tiago Lazzarotto – PDT e Professor
destaque de autoria da Bancada do
PDT, ambos aprovados por unanimidade de votos pelos Vereadores.
Na ocasião, foram homenageados 10 alunos, sendo oito alunos do
ensino fundamental e três do ensino médio, e professores. 0i Abaixo
as fotos dos homenageados.

Arthur Flamia, 7º Ano do Ensino Fundamental recebeu o
Diploma de aluno Nota 10 entregue pela Vereadora Janete Maria Dal Castel Casagrande

O aluno Lucas Ambrosi, 1º ano do Ensino Fundamental recebeu o
Diploma de aluno Nota 10 entregue pelo Vereador Ademir Ferro

Pietro Fantin, 3º ano do Ensino Fundamental
recebeu o Diploma de aluno Nota 10 entregue pelo Vereador Aristides Fantin

Eduarda Migon, 5º ano do Ensino Fundamental recebeu o
Diploma de aluna Nota 10 entregue pelo Vereador Onecimo Pauleti

Edilene Dal’Castel, 2º ano do Ensino Médio recebeu o Diploma de aluno Nota 10 entregue
pelo Presidente Vereador Tiago Lazzarotto

A professora Clarice Rosalem Mezadri recebeu a distinção de
Educadora Destaque do Ano de 2015, entregue pelo Vereador
Onecimo Pauleti

A Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul, convida para
Sessão Solene de Outorga do Mérito Esportivo a Diretores, Técnicos e
Atletas do esporte Montebelense relativo ao ano de 2015. Serão Homenageados:
* Campeão Municipal de Futebol Amador 2015.
* Vice-Campeão Municipal de Futebol Amador 2015.
* Melhor Técnico de Futebol.
* Mérito Disciplina no Futebol.
* Artilheiro.
* Atleta Destaque
* Goleiro de Futebol menos vazado.
* Homenagem Póstuma ao Presidente da Sociedade Rosário,
Celito Vicente Eccher.
* Campeão Bochas Modelo 48 - Masculino.
* Campeão Bochas Modelo 48 - Feminino.
* Vice-Campeão Bochas Modelo 48 - Feminino.

* Maior Pontuador - Bochas Modelo 48.
* Maior Pontuadora - Bochas Modelo 48.
* Maior Pontuador da Rodada - Bochas Modelo 48.
* Maior Pontuadora da Rodada - Bochas Modelo 48.
* Atleta mais idoso - Bochas Modelo 48.
* Aleta mais jovem - Bochas Modelo 48.
* Campeões Bochas Modelo 48 - Campeonato de Casais.
* Vice - Campeão Bochas Modelo 48 - Campeonato de Casais.
* Maior Pontuador da Rodada Bochas Modelo 48 - Campeonato de Casais.
* Maior Pontuador do Campeonato Bochas Modelo 48 - Campeonato de Casais.

Convite - Local: Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul
Data: 15 de dezembro de 2015/ Horário: 20h / Traje: Esporte ou Social

A professora Leia Panizzi (D) recebeu a distinção de Educadora Destaque do
Ano de 2015 entregue pela Secretária de Educação Simone Bock Cantoni

Gazeta de

Monte Belo do Sul
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agens aos “Alunos Nota 10” e “Educadores Destaque”
Fotos: Marlove Perin

Giovanna Bombassaro, 7º ano do Ensino Fundamental re- A aluna Heloise Bock Cantoni, 6º Ano do Ensino Fundamental recebeu o Diploma de aluna Nota 10 entregue pelo Vere- cebeu o Diploma de aluna Nota 10 entregue pelo Vereador Lauador Luciano Bombassaro
ro Ricieri Bazzanela

A aluna Jovana Cantoni, 6º Ano do Ensino Fundamental
recebeu o Diploma de aluna Nota 10 entregue pelo Vereador Álvaro Manzoni

Júlia Roberta Tremarin Brun, 5º Ano do Ensino Fundamental
recebeu o Diploma de aluna Nota 10 entregue pelo Vereador Adair Cecconi

A professora Janice Corbelini Mejolaro recebeu a distinção de
Educadora Destaque do Ano de 2015 entregue pelo Presidente
Vereador Tiago Lazzarotto.

O aluno Leandro Baptistella Casagrande, 3º º ano do Ensino Médio
recebeu o Diploma de aluno Nota 10 entregue pelo Vereador Álvaro Manzoni.

É sempre tempo de renovar e viver em paz,
reavaliar e reaﬁrmar objetivos.
Que o ano novo que está por vir seja apenas o começo
de uma nova etapa plena de realizações e conquistas.

Feliz Natal e
Próspero
Ano Novo!

São os votos da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul
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A escola Caminhos do Aprender parabeniza as crianças, Willian Piovesana,
Maria Eduarda Toretti, Sthefani Rebelato e Tomás Mieznikowski

Fotos Divulgação

Aniversariantes

A Escola Roman parabeniza os alunos Camila De Villa, Leonardo Dilda Panizzi e Laís Piovesana que fazem aniversario este mês

O professor Nédio Baggio Vignatti
fez aniversário no dia 03

Joao Vitor Lazari, Cassaiano Do Nascimento, Camilly Resenes, Natalia Marcolin, Lucas Eduardo Balbinot, Érica Perin Damiani, Arthur Bortolini, Wesley
Razador e Vinícius Panizzi comemoram aniversário neste mês
A aluna Sheila Rasador esteve de
aniversário no dia 02

Quem também recebe o carinho pela troca idade são os alunos Willian
Piovesana, Maria Eduarda Toretti, Athefani Rebelato e Tomas Mienikowski
da Escola Municipal Caminhos do Aprender

Pietro Procedi aluno do turno da tarde da Escola Pedro Migliorini
comemora aniversário este mês

O professor Matheus Bruschi comemora aniversário neste sábado, dia 12

A Escola Estadual Pedro Migliorini parabeniza os alunos do tuno da noite
Edson Salvini e Karine Paulino

A professora Sandra Vivan Scaravonatti comemora aniversário no dia
27 de dezembro

Quem também esta de aniversário este mês são os alunos do tuno da manhã Davis Buratti, Matheus Dendena, Douglas Scaravonatti, Casso Somenzi, Tainara Casagrande e Gian Casagrande

A escola Municipal Caminhos do Aprender parabeniza a vice-diretora
Rosilene Roman Brun e Lucia Ana Lazzarotto

A diretora da Escola Roman Ross
comemorou aniversário na última
quinta-feira, dia 10

Isadora Vivan Pano completou 02 aninhos no dia 03 de dezembro. O papai Valmor e a mamãe Daniela, juntamente com os familiares e amigos
desejam muitas felicidades para a princesinha!

Gazeta de

Monte Belo do Sul

Dia do Idoso é comemorado
com programação especial
em Monte Belo do Sul
de integração com diversas atividades e apresentações artísticas
dentro do projeto “Canto e Dança Monte Belo Encanta” com os
corais adulto e juvenil, grupo de
danças gaúchas, italianas e oficinas de violão. Além disto, teve
teste de visão e serviços de saúde oferecida as pessoas que participaram das comemorações. O
evento contou com a presença do
prefeito Lírio Turri, que agradeceu a participação e integração
das comunidades do município.
Fotos Divulgação

Durante as comemorações houve apresentações artísticas

Sucesso no 2º Encontro de
Bandas Musicais
Na manhã do sábado, 14 de
novembro, Monte Belo do Sul
promoveu o II Encontro de Bandas Musicais com a participação
de aproximadamente 10 bandas.
O encontro foi realizado na Praça Pe. José Ferlin, e contou com

a presença de Secretários, professores, diretores de escolas e
demais autoridades. O evento
foi um momento musical e cultural expressivo para promover
as bandas e a cultura de cada localidade.

Diversas atividades para o
Dia da Consciência Negra na
Escola Estadual Pedro Migliorini
Fotos Divulgação

Durante o sábado, 21 de novembro aconteceu uma tarde especial para os idosos do município
de Monte Belo do Sul, promovido
pela Prefeitura do município através da Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação em alusão ao Dia do Idoso
comemorado em 1º de outubro.
O momento de integração
aconteceu no Ginásio da Escola Estadual Pedro Migliorini, onde aproximadamente 400 pessoas participaram do momento
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O escritor Duda Falcão com os alunos na escola no projeto “Autor Presente”

Com a intenção de propiciar
uma reflexão a cerca da introdução dos negros na sociedade brasileira, comemora-se, no dia 20 de
novembro, o Dia da Consciência
Negra no Brasil. A data é considerada importante há muitos anos,
mas foi apenas em 2003, no dia
9 de Janeiro, que a lei 10.639 incluiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. A partir daí, os educadores
passaram a desenvolver diversas
atividades do dia da consciência negra.
Na da Escola Estadual Pedro
Migliorini no mês de novembro
os alunos realizaram várias ati-

vidades relacionadas ao Dia da
Consciência Negra, resgatando
a história e a cultura Afro-Brasileira. Todas as ações voltadas
ao tema tiveram como objetivo
de incentivar o respeito às diferenças e prevenir práticas como
o racismo.
Os alunos do Ensino Médio
e Ensino Fundamental organizaram um painel das diferenças,
em que cada estudante se desenhou com o máximo de características a fim de mostrar a todos
que cada um é único e tem suas
particularidades.
Na noite do dia 19 de novembro, a escola participou de ações

Alunos do 7º ano resgataram fotos do período colonial e receitas de comes e bebes que utilizam a cana-de-açúcar

10 bandas participaram do evento

de culminância sobre a cultura
Afro-Brasileira, em que reapresentou a dança do Negrinho do
Pastoreio e prestigiou o teatro
com mesmo tema organizado pela Secretaria de Educação do Município, além de expor os trabalhos realizados pelos estudantes.
Ainda no mesmo dia, a escola recebeu a visita do escritor Duda
Falcão, dentro das atividades do
projeto “Autor Presente”. Ainda durante o mês, os professores
das áreas das Linguagens realizaram leituras, painéis, história em
quadrinhos e discussões sobre os
contos do livro Mausoléu e as atividades culminaram com a conversa com o Escritor.
A professora Nersilda Celso
coordenou o trabalho “Os gostos
amargo e doce da economia açucareira no Brasil Colônia”, com a
turma do 7º ano. Cada aluno resgatou fotos do período colonial e
receitas de comes e bebes que utilizam a cana-de-açúcar e/ou seus
derivados. Após os alunos realizaram uma confraternização com
os comes e bebes, entre eles: garapa, bolo com açúcar mascavo,
rapadura, grostoli, etc.

14

Gazeta de

Ano I - nº 2 - Dezembro/2015 - Monte Belo do Sul/RS

Esporte
Marlove Perin

Santa Bárbara vence nos pênaltis
e conquista o hexacampeonato

Monte Belo do Sul

Encontro de carros
antigos movimentou
Monte Belo do Sul
O município de Monte Belo
do sul recebeu no domingo, 29
de novembro, aproximadamente 350 veículos no 2º Encontro
de Carros Antigos realizado na
praça da igreja Matriz de São

Francisco de Assis. Organizado
pela Prefeitura do município,
o evento reuniu pessoas de todas as idades e municípios vizinhos. Para abrilhantar à tarde,
houve shows.
Marlove Perin

A equipe de Santa Bárbara venceu o 24 de maio pelo placar de 8x7 nas penalidades e
garantiu o título
Foi uma partida parelha, mas
nos pênaltis, Santa Bárbara conquistou o Hexacampeonato do 20°
Campeonato Municipal 2015 de
Monte Belo do Sul. No sábado,
28 de novembro, a equipe de Santa Bárbara venceu o 24 de maio pelo placar de 8x7 nas penalidades e
garantiu o título.
Como já era esperado, o jogo
começou tenso, com as duas seleções preocupadas em não dar chance ao adversário. Santa Bárbara foi
quem primeiro chegou ao gol, po-

rém no final do segundo tempo 24
de Maio empatou levando a decisão aos pênaltis.
Entre a disputa do terceiro e
quarto lugar, o melhor resultado
foi da equipe do Cruzeiro de Santo
Isidoro que ficou em terceiro lugar,
vencendo São José por 2x1.
Estiveram presentes autoridades
municipais que prestigiaram o evento, dentre elas, secretários, vereadores, e o Prefeito do município Lírio
Turri que agradeceu a participação
e o empenho de todas as equipes.

Campeão: Santa Bárbara
Vice Campeão: 24 de Maio
3° Lugar: Cruzeiro
4° lugar: São Jose
Disciplina: São José
Goleador: Jeferson Flamia:
Santa Bárbara
Goleiro menos vazado: Herik Dil
Atleta revelação: Guilherme
Lava

Chega ao final o
Campeonato de Bochas
Depois de muita disputa, alegria
e disposição nas canchas, terminou
na tarde do sábado, 14 de novembro, a VII edição do Campeonato
Municipal de Bochas Masculino e

do V Campeonato Municipal de
Bochas Feminino de Monte Belo
do Sul que reuniu 13 equipes masculinas e 10 equipes femininas. A
equipe feminina, 24 de Maio foi a

grande campeã. No masculino, o
campeão foi à equipe da comunidade Santa Rita. A confraternização e
entrega de premiações aconteceu na
comunidade de São José.
Fotos Divulgação

Equipe feminina 24 de maio foi campeã

Organização

e trabalho em equipe

para a consultoria

que o cliente merece.

N equipe masulina o campeão foi Santa Rita

Boas Festas e
um Feliz Ano Novo!

Rua Atílio Pompermayer nº 164 - B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS - B. Botafogo
Fone: (54) 3055.3848
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Marlove Perin

Praça Padre
José Ferlin
vira atração
do Natal
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Previsão do tempo

Encantados com a nova decoração, os moradores também aguardam a chegada do Papai Noel que
será no próximo sábado, dia 19 de
dezembro às 21h. O bom velhinho
estará na Praça Padre José Ferlin
aguardando a criançada.

Amigos!
Chegamos ao final de mais um ano e agradecemos a Deus pelos desafios superados em nossa
missão. Ao compartilharmos nossa felicidade com vocês, manifestamos os sinceros sentimentos de
carinho e gratidão por terem acreditado e colaborado com o nosso trabalho em prol de uma cidade
ainda melhor. Natal é tempo de muita luz, alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a
base, para que o ano de 2016 seja repleto de bençãos, paz, felicidade e muitas realizações.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!
Cordiais votos dos vereadores: Adair Cecconi, Ademir Ferro, Janete M.D.C.Casagrande e Lauro Basanella

