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Prefeito eleito Adenir José 
Dallé toma posse dia 1º

Com reforma, 
aposentadoria rural terá 
contribuição individual

Otimismo 
para a safra 
2016/2017 na 
Aurora
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O prefeito Adenir José Dallé, o vice Jorge Benvenutti e os nove 
vereadores eleitos tomam posse na manhã do domingo (1º), a 
partir das 10h na Câmara de Vereadores

Para ter acesso ao benefício, trabalhador 
precisará ter pelo menos 65 anos de idade 
e 25 de contribuição

M
arlove Perin

M
erlo Fotografia

“DIGNIDADE HUMANA, RESPEITO
E PROFISSIONALISMO.”

PLANTÃO 24H
(54) 3453 1411

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

Este Ano o AMOR 
transbordou, Que 2017 
venha com muito mais!

Rua Presidente João Goulart, 740 | BG, RS 
www.icrodas.com.br | icrdodas@ibest.com.br

54 3454-2467

Aos clientes, amigos e familiares
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
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O Presidente do Legislativo de 
Monte Belo do Sul, Vereador Al-
varo Manzoni (PMDB) recebeu 
na sexta-feira, dia 16 Certificado 
de Honra ao Mérito da UVERGS 
– União de Vereadores do Estado 
do Rio Grande do Sul durante o 
III Grande Seminário de Encerra-
mento de Gestão em Porto Alegre.  
O Certificado é pelo reconheci-
mento público, aliado ao excelen-
te desempenho na Presidência do 
Legislativo – Exercício 2016 e pe-
lo prestígio à Entidade Oficial dos 
Vereadores Gaúchos – UVERGS. 
A Honra ao Mérito foi entregue 
pelo Presidente da UVERGS Dr. 
Silomar Garcia Silveira e pelo Dr. 
Pedro Henrique Poli de Figueire-
do, Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do RS.

No que se refere à promoção do 
vinho brasileiro, a Associação Bra-
sileira de Enologia (ABE) encer-
ra 2016 erguendo 338 brindes em 
comemoração às premiações re-
cebidas por produtos nacionais no 
decorrer do ano. Foram 168 me-
dalhas de Ouro, 115 de Prata e 22 
de Bronze – além de 33 diplomas 
com variados reconhecimentos – 
oriundos de mais de 20 concursos 
internacionais. Desde 1995, quan-
do a entidade começou o trabalho 
de centralização e envio de amos-
tras aos concursos, 3.371 vinhos e 
espumantes levaram o nome e os 
terroirs do Brasil a países de diver-
sos continentes, destacando o po-

tencial da produção nacional.
 Além de amostras, o Brasil tam-

bém marca presença em importan-
tes concursos internacionais com a 
participação de enólogos como de-
gustadores. 

 Os concursos Vinalies Interna-
tionales e Effervescents du Mon-
de, ambos da França, e o concur-
so International Wine Challenge, 
de Londres, são alguns dos grandes 
eventos nos quais os produtos brasi-
leiros brilharam entre os destaques. 
Mas um dos eventos mais importan-
tes foi o 8º Brazil Wine Challenge, 
realizado pela ABE e pela revista 
Adega, que concedeu 114 medalhas 
a vinhos e espumantes nacionais.

No sábado, 14 de janeiro a Linha 
Fernandes Lima, interior de Monte 
Belo do Sul, promove festa em Hon-
ra a São Paulo.  A programação terá, 

às 19 horas missa, seguindo de jantar 
dançante animada pelo Musical No-
vo Embalo do Sul. No cardápio tem 
sopa de capelti, lesso, maionese, sa-

ladas, galeto, leitão, churrasco e pão. 
O valor do ingresso é R$ 43,00 por 
pessoa. In formações e reservas pelo 
fo ne (54) 3457 1236 / 99675 5828.

Silomar Garcia Silveira e Henrique Poli de Figueiredo entregaram 
o diploma a Alvaro Manzoni

Produtos brasileiros somam 338 premiações em mais de 20 concursos
internacionais realizados neste ano
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Dra. Fabiana M. Benedet
OAB-RS 62.047

Dra. Simone M. Lunelli
OAB-RS 61.068

Advogadas

Aposentadoria rural 
híbrida 

Dra. Fabiana M. Benedet OAB-RS 62.047
Dra. Simone M. Lunelli OAB-RS 61.068
advogadas 

Trata-se da Lei 11.718/2008, 
que deu nova redação ao 
art. 48 da Lei 8.213/91, incluí-
do no § 3º uma nova espécie 
de benefício de aposentado-
ria por idade chamado como 
“híbrida” ou “mista”, benefí-
cio previdenciário destinado 
ao trabalhador rural quando 
completa os 65 anos de ida-
de, se homem, e 60 anos, se 
mulher.

Nesta seara, a partir de tal 
determinação legislativa, des-
de que se tenha a idade do 
trabalhador urbano, este tam-
bém requisito legal, abriu-se a 
possibilidade de se somar ati-
vidade urbana e rural para 
fins de completar a carência 
necessária à aposentadoria 
por idade, inclusive para ati-
vidades rurais.

Ao contrário do que acon-
tece quando o pedido de 
aposentadoria por idade ru-
ral “pura”, ou seja, aquela em 
que o agricultor se aposen-
ta aos 60 anos de idade, e a 
agricultora com 55 anos de 
idade, na aposentadoria hí-

brida, o tempo de contribui-
ção urbana soma ao tempo 
rural para fins de preenchi-
mento de carência mínima 
de 180 meses, ou seja, 15 anos 
de contribuição.

O benefício foi criado pa-
ra resguardar milhares de tra-
balhadores do campo que 
na busca de melhores quali-
dades de vida, deixaram su-
as famílias e buscaram tra-
balho urbano, como meio 
de subsistência. No entan-
to, depois de algum tem-
po de trabalho urbano, es-
ses trabalhadores voltaram 
para as suas casas no meio 
rural e continuaram no tra-
balho rural juntamente com 
suas famílias.

Nessa nova modalidade de 
aposentadoria é permitido ao 
segurado mesclar o período 
urbano ao período rural para 
implementar a carência míni-
ma necessária e obter o be-
nefício etário. Sem dúvida, um 
grande avanço em busca da 
universalidade da cobertura e 
do atendimento.

São Paulo realiza festa em janeiro

Alvaro Manzoni recebe homenagem 
da Uvergs

ABE comemora o desempenho dos 
vinhos nacionais em 2016

Jeferson Sold
i
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Sessão Solene da Câmara de Vereadores presta homenagens 
aos “Alunos Nota 10” e Educadores Destaque
Foram homenageados 10 alunos e três professores

Adriane Lazzari – 8º Aluno do Ensino Fundamental

Danielle Somacal – 7º ano do Ensino Fundamental

Eduarda Baldissera Razador – 1º ano do Ensino Fundamental

Eduarda Magagnin de Conto – 2º ano do Ensino Médio

Eduardo Balbinot Spagnollo – 4º ano do Ensino Fundamental

Elise Santin Dinon – 4º ano do Ensino Fundamental

Erik Wilian Piovesana – 5º ano do Ensino Fundamental

Luana Tonet – 9º ano do Ensino Fundamental

Murilo Stringhini Bortoluzzi – 7º ano do Ensino Fundamental

Nadine Roman Brun – 2º ano do Ensino Fundamental

Educadora Destaque
Eliane Mesacaza – Maternal I e II – Educação Infantil

Elisabete Longhi Zandonai: Professor Destaque 

da Escola Pedro Migliorini

Sandra Vivan Scaravonatti: Professor Destaque 

da Escola Roman Ross
Alunos e professores foram homenageados com diploma

Fotos M
erlo Fotografias

Em sessão solene realizada na 
noite da segunda-feira, 5, a Câma-
ra de Vereadores de Monte Belo 
do Sul, prestou homenagem aos 
Alunos Nota 10 e aos Educadores 
Destaque do ano de 2016.

A homenagem aos Alunos No-
ta Dez surgiu através do Decreto 
Legislativo Nº 006/2014, de 07 de 
maio de 2014 de autoria do Ve-

Bruno Celso - Pilar esquerdo do Farrapos Rugby Clube, duas vezes Campeão Gaú-
cho de Rugby XV Invicto da Categoria Principal; duas participações no Super 8 - 
Campeonato Brasileiro de Rugby
Zeferino e Neiva Canossa - Vice Campeão Bochas Modelo 48 - Campeonato de Casais
Rudinei e Michele Piffer - Campeão Bochas Modelo 48 - Campeonato de Casais
Solange Procedi - Maior Pontuadora da Rodada – Bochas Modelo 48
Neusa Comacchio - Maior Pontuadora do Campeonato - Bochas Modelo 48 
Comunidade Santa Bárbara - Vice-Campeão Bochas Modelo 48 - Feminino
Equipe São Francisco de Assis - Campeão Bochas Modelo 48 - Feminino
Emir Panizzi - Comunidade N. Sra. das Graças - Maior Pontuador da Rodada - Bo-
chas Modelo 48 
Janecir Flamia - Comunidade São Pedro - Maior Pontuador do Campeonato - Bo-
chas Modelo 48
Comunidade Santo Isidoro - Vice-Campeão Bochas Modelo 48 - Masculino
Equipe São Francisco de Assis - Campeão Bochas Modelo 48 - Masculino

reador Tiago Lazzarotto – PDT 
e foi aprovado por unanimidade 
de votos. Trata-se de distinção ho-
norífica outorgada pela Câmara 
de Vereadores aos alunos das es-
colas localizadas no Município e 
que obtenham os melhores resul-
tados escolares, de acordo com os 
critérios: 1º Desempenho escolar 
global (pareceres e médias escola-

res); 2º Participação nas atividades 
culturais, sociais e esportivas pro-
movidas pela escola; 3º Disciplina 
(relações interpessoais com os fa-
miliares, a comunidade escolar e 
com o patrimônio público) e 4º 
Frequência. São premiados anu-
almente dois alunos de cada esco-
la, por categoria: do 1º ao 5º ano; 
do 6º ao 9º ano e ensino médio.

Alunos Nota 10

Homenageados

REALIZá-LOS.

É O PRIMEIRO
 nos 

passo para 

SONHOs
acreditar

F e l i z  N a t a l  e
 u m  a n o  n o v o

r e p l e t o  d e  s o n h o s  
r e a l i z a d o s .

Rua Marechal Floriano, 161 - Centro
(54) 3452-6170

Personalidades do esporte são homenageados em Sessão Solene da Câmara
Na terça-feira, 6, a Câmara 

de Vereadores de Monte Be-
lo do Sul realizou Sessão So-
lene de Outorga Diploma do 
Mérito Esportivo. Na noite, 
foram homenageados 14 per-
sonalidades que se destacaram 

no esporte amador do muni-
cípio durante o ano de 2016.

O Diploma do Mérito Es-
portivo surgiu através do De-
creto Legislativo Nº 009/09, 
de 06 de maio de 2009, de 
autoria do Vereador Alvaro 

Manzoni, aprovado por una-
nimidade de votos, tem como 
objetivo premiar com home-
nagem anualmente, os desta-
ques ou personalidades que 
colaboraram e colaboram 
com o esporte do município.

 Homenagem aconteceu na noite da terça-feira, dia 06
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Pinto Bandeira

Rua Atílio Pompermayer nº 164 - B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS - B. Botafogo

Fone: (54) 3055.3848

Organização 
e trabalho em equipe
para a consultoria 
que o cliente merece.

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!



O palco não poderia ser mais 
apropriado para agradecer quem  
ajuda a construir essa história de 
sucesso e para celebrar este ano 
memorável. A Cooperativa Au-
rora comemora 85 anos livre de 
dívidas e para celebrar, reuniu na 
sexta-feira, 25 de novembro, mais 
de 600 associados e uma gran-
de festa no parque de Eventos 
de Bento Gonçalves. Desta vez, 
os convidados foram os associa-
dos com mais de 60 anos de ida-
de que sempre estiveram lado a 
lado na dedicação e cooperação 
da Aurora. 

O evento teve a palestra, bên-
ção e show com o padre Ezequiel 
Dal Pozzo.  Houve ainda almoço 
de confraternização. Para o presi-
dente da Vinícola Aurora, Itacir 
Pozza é um momento de grandes 

Uma confraternização para agradecer e celebrar reúne mais de 600 
associados com mais de 60 anos pra um dia de festa

D
ivulgação | A

urora
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Vinícola Aurora comemora 85 
anos de sucesso livre de dívidas

Fundada em 1931 por 16 famílias produtoras de uvas, a Vinícola 
Aurora é a maior do gênero no Brasil, sem abrir mão de seu mode-
lo de negócio: o cooperativismo. Hoje, a Aurora congrega 1100 fa-
mílias de Bento Gonçalves e adjacências com uma produção anual 
de uvas que alcança cerca de 50 milhões de quilos.

Além disso, é uma vinícola premiadíssima. Já recebeu já 530 me-
dalhas em concursos internacionais. Para completar, exporta para 
mais de 20 países. Em 2016, a Aurora comemora 85 anos de pio-
neirismo, com vinhos de todos os tipos – são 38 milhões de litros de 
por ano – e grandes serviços prestados à vitivinicultura nacional país.

Foto 1 - esquerda para direita: 
 

Foto 2 - esquerda para direita: 

conquistas “Os associados que es-
tão aqui dedicaram a vida deles a 
Aurora. São, praticamente filhos e 
netos dos primeiros cooperativa-
dos, que nasceram com Ela - his-
tória viva. Então devemos todos 
os agradecimentos e reverência, 
temos um profundo respeito e ad-
miração por eles” comentou.

Hermínio Ficagna, diretor-geral 
da Vinícola Aurora diz que a coo-
perativa trabalhou nestes últimos 
anos para trazer o associado para 
mais próximo da cooperativa. Para 
Ficagna, a celebração para os asso-
ciados é um marco para a história 
na vinícola neste ano tão importan-
te “A Cooperativa tem um grande 
desafio para o futuro que é a ques-
tão da sucessão, mas não adianta 
pensarmos nisso se não valorizar-
mos esses que estão aqui hoje, que 

Cooperativa Aurora

com coragem, acreditaram que po-
deríamos enfrentar juntos e condu-
zirmos da melhor forma possível. 
E, aqui esta hoje uma grande famí-
lia que atravessará vitoriosa muitas 
gerações” afirmou.

A Vinícola Aurora conta com 
1.100 famílias de associados e o 
Conselho de Administração pro-
move anualmente Encontros com 
Jovens, Mulheres e idosos.

Sérgio Moret, Hermínio Ficagna, Padre Ezequiel Dal Pozzo, Itacir Pozza, 
Salete Maria Pozza, Arielson Benvegnu, Iara Panizzi

Sérgio Moret (Vice-presidente), Arielson Benvegnu 
(Secretário) e Itacir Pozza (Presidente)

Olir Giordani, Valmor Giordani, Danilo Giordani, 
Lucindo Zandonai e Tercilo Berseli

Inês e José Rafainer com o casal de amigos Aquiles e Gema Cavaleri Gladis e Valtecir Carraro

Remi e Adi Valduga
Mafalda Berseli, Maria de Lourdes Zandonai, Santa Somensi, Ivone 
Giordani e Teresinha Giordani



A Carta de Presentes 2016 da 
Vinícola Aurora, com 20 estojos, 
traz as boas dicas de presentes que 
agradam aos mais variados perfis. 
Aquele presente que pode agradar 
às pessoas mais próximas, familia-
res ou amigos, ou mesmo àquelas 
de relacionamento mais formal ou 
profissional, está nesse seleção da 
Vinícola Aurora. Os estojos Au-
rora têm distribuição nacional, à 
venda em lojas de grandes redes 
de varejo do país e empórios es-
pecializados.

A grande novidade deste ano 
é o kit com Suco de Uva Casa de 
Bento (em garrafa quadrada de vi-
dro transparente, de 1 litro) acom-
panhado de uma taça de cor ex-
clusiva, feita em acrílico, de alta 
resistência. O suco de uva Casa de 
Bento é integral, natural, sem adi-
ção de açúcares, corantes ou con-
servantes. É elaborado apenas na 
época da safra e engarrafado após 
prensagem.

Na Carta de Presentes deste ano 
há novidade também nos kits com 
vinho Marcus James tinto. Agora 
os estojos vêm com o Marcus Ja-
mes Merlot, ao lado de um decan-
ter de vidro ou de um Diário de 
Viagem. O Aurora Colheita Tar-
dia chega em nova embalagem, no 
seu kit com taça de vidro, no for-
mato indicado para o consumo de 
vinhos de sobremesa.

A cada ano a Vinícola Aurora 
inova em suas opções de estojos, 
ideais para presentes corporativos 
ou pessoais, para agradar aos dife-
rentes perfis de consumidor, não 
apenas nas Festas Natalinas. “Vi-
nhos são bons presentes em to-
dos os momentos do ano”, afirma 
Lourdes Conci da Silva, gerente 
de Marketing da Vinícola Aurora. 
“Por isso, a Vinícola Aurora impri-
me novidades a cada ano e mantém 

os itens de maior sucesso no ano 
anterior”, diz.

Taças coloridas
Exemplos desse sucesso manti-

do na Carta 2016 são os kits com 
espumantes e taças coloridas. O 
Aurora POP vem com 1 garrafa de 
espumante Aurora Moscatel Bran-
co (um dos mais premiados da vi-
nícola) acompanhada de duas taças 
de acrílico coloridas. São 8 cores 
de taças e em cada estojo as cores 
não se repetem. Também 8 cores 
estão nas taças de vidro personali-
zadas dos kits com os espumantes 
Aurora Moscatel Branco e Auro-
ra Moscatel Rosé. Os espumantes 
Aurora Brut e Aurora Demi-Sec 
chegam em estojos com 2 taças 
de vidro da mesma cor do rótulo 
e da cápsula da garrafa: verde pa-
ra o Brut, laranja para o Demi-sec.

O vinho tinto Aurora Varietal 
Cabernet Sauvignon vem com o 
novo rótulo (com o grafismo dos 
veios da folha da parreira) e o es-
tojo-presente é estampado com o 
mesmo grafismo. Neste caso, o kit 
vem com 1 garrafa e 1 taça de vi-
dro adequada para vinho tinto. O 
Aurora Reserva Merlot vem no es-
tojo com 2 taças de vidro para vi-
nho tinto.

Outras linhas
Os estojos Conde de Foucauld 

Espumante Brut, Conde de Fou-
cauld Espumante Demi-Sec e Saint 
Germain Espumante Demi-Sec, 
Saint Germain Frisante Branco, 
Saint Germain Espumante Brut e 
Saint Germain Frisante Rosé são 
compostos, cada um, por uma gar-
rafa e duas taças de vidro para es-
pumante. O kit com o vinho tin-
to Saint Germain Cabernet Franc/
Cabernet Sauvignon vem também 
com garrafa e uma taça de vidro.

Estojos da Vinícola 
Aurora são boas dicas 
de presentes
São 20 opções de kits prontos para presentear, 
com espumantes, vinhos tintos, de sobremesa e 
suco de uva integral, acompanhados de taças 
variadas, decanter ou Diário de Viagem
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INDICAÇÕES

Nº 001/2016 – Vereador Aristides 
Fantin - PMDB, de 22/03/16.
Ementa: Solicita ao Executivo Mu-
nicipal melhorias e alargamento da 
estrada de acesso entre as Co-
munidades N. Sra. Do Rosário e 
São Marcos.

Nº 002/2016 – Bancada do PTB, 
de 22/03/16.
Ementa: Solicitamos ao Executivo 
Municipal que providencie na me-
dida do possível estudo para con-
ceder reajuste do vale refeição aos 
funcionários municipais.

Nº 003/2016 – Vereador Aristides 
Fantin – PMDB, de 05/04/16.
Ementa: Solicita ao Executivo Mu-
nicipal patrolamento da estrada 
que demanda para a Comunida-
de N. Sra. De Caravággio.

Nº 004/2016 – Bancada do PTB, 
de 05/04/16.
Ementa: Solicitamos ao Executi-
vo Municipal que viabilize o estu-
do da criação de um programa que 
incentive a limpeza dos lotes urba-
nos em nosso Município.

Nº 005/2016 – Vereador Lucia-
no Bombassaro – PMDB, de 
19/04/16.
Ementa: Solicita ao Executivo Mu-
nicipal revisão na iluminação pú-
blica do Município.

Nº 006/2016 – Vereador Oneci-
mo Pauleti – PMDB, de 25/05/16.
Ementa: Solicita ao Executivo Mu-
nicipal revisão na iluminação públi-
ca na Rua Antônio Barbieri/asfalto 
acesso a Comunidade Santa Rita.

Nº 007/2016 – Vereador Oneci-
mo Pauleti – PMDB, de 25/05/16.
Ementa: Solicita ao Executivo 
Municipal auxílio aos produtores 
rurais para construção das edi-
ficações destinadas ao armaze-
namento de agrotóxicos.

Nº 008/2016 – Vereador Aristides 
Fantin – PMDB, de 07/06/16.
Ementa: Solicita ao Executivo Mu-
nicipal reparos na rede d’água na 
Linha Colussi.

Nº 009/2016 – Vereador Oneci-
mo Pauleti – PMDB, de 21/06/16.
Ementa: Solicita ao Executivo Mu-
nicipal instalação de redutores de 
velocidade na Rua Sagrada Fa-
mília.

PROJETOS DE LEI DO 
LEGISLATIVO

Nº 001/2016 – Autoria Mesa Dire-
tora – 15/03/2016
Concede aos servidores da Câ-
mara Municipal a revisão anual 
de vencimentos e dá outras pro-
vidências.

Nº 002/2016 - Autoria Mesa Dire-
tora – 15/03/2016
Concede revisão anual nos subsí-
dios dos Vereadores e na verba de 
representação do Presidente da 
Câmara e dá outras providências.

Nº 003/2016 - Autoria Mesa Dire-
tora – 15/03/2016
Concede ao ocupante de cargo 
eletivo de Prefeito Municipal, e aos 

Secretários Municipais, a revisão 
anual de vencimentos e dá outras 
providências.

Nº 004/2016 - Autoria Mesa Dire-
tora - 31/05/2016
Dispõe sobre a fixação dos sub-
sídios do Prefeito e Vice-Prefei-
to Municipal para a Legislatura 
2017/2020 e dá outras providên-
cias.

Nº 005/2016 – Autoria Mesa Dire-
tora – 31/05/2016
Dispõe sobre a fixação dos sub-
sídios dos Vereadores para a Le-
gislatura 2017/2020 e dá outras 
providências.

Nº 006/2016 – Autoria Mesa Dire-
tora – 31/05/2016
Dispõe sobre a fixação dos sub-
sídios dos Secretários Municipais 
para a Legislatura 2017/2020 e dá 
outras providências.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Nº 001/2016 – 04/01/2016
Altera o responsável perante o 
CNPJ junto a Receita Federal e 
dá outras providências.

Nº 002/2016 – 13/01/2016
Homologa a programação finan-
ceira e o cronograma mensal de 
desembolso para o exercício de 
2016 e dá outras providências.

Nº 003/2016 – 16/02/2016
Confere o Título Honorífico de “Ci-
dadão de Monte Belo do Sul” ao 
Reverendo Padre Lóris Cortese.
Na mesma Sessão Solene foi 
outorgada a Medalha de Honra 
ao Mérito “Padre José Ferlin” ao 
Grupo de Danças Ballo D’Itália 
e foram outorgadas portarias de 
louvor e agradecimento aos in-
tegrantes do grupo, desde a sua 
formação até os dias atuais. Es-
ta proposição foi aprovada em 
2015, através da Resolução Nº 
005/2015, de 05/08/2015.
Autoria: Vereador Alvaro Manzo-
ni - PMDB

Nº 004/2016 – 06/07/2016
Estabelece Sessão Solene de Ho-
menagens aos Agricultores Des-
taque do ano de 2016 e dá outras 
providências.
Autoria: Bancada do PTB

Nº 005/2016 – 08/09/2016
Regulamenta o valor das diá-
rias que trata a Lei Municipal Nº 
1103/2012 e dá outras providên-
cias.

RESOLUÇÕES

Nº 001/2016 – Autoria Mesa Dire-
tora – 16/02/2016
Altera data de Sessão Ordinária 
no mês de março de 2016.

Nº 002/2016 – Autoria Mesa Dire-
tora – 04/05/2016
Autoriza contratação emergencial 
e dá outras providências. (Serven-
te 20h semanais).

Nº 003/2016 – Autoria Mesa Dire-
tora – 17/11/16
Outorga o “Mérito Esportivo” a Diri-
gentes, Técnicos e Atletas Monte-
belenses relativo ao ano de 2016.

Através da Resolução de Mesa Nº 

005/2016, de 16/11/16 foi estabe-
lecida a realização da Sessão So-
lene de Homenagens aos Alunos 
Nota 10 e aos Educadores Desta-
que do Ano de 2016.
Autoria das homenagens: Aluno 
Nota 10 – Decreto Legislativo Nº 
006/2014, de 07 de maio de 2014 
de autoria do Vereador Tiago La-
zzarotto – PDT e Educador Des-
taque Decreto nº 009/2014, de 03 
de setembro de 2014, de autoria 
da Bancada do PTB.

MOÇÕES

APOIO:
Nº 001/2016 – Autoria Bancada do 
PTB – 21/06/2016
MOÇÃO DE APOIO ÀS REIVINDI-
CAÇÕES DOS AGRICULTORES 
APRESENTADAS NO 22º GRITO 
DA TERRA BRASIL - ESTADUAL.

Nº 002/2016 – Autoria Vereador Al-
varo Manzoni – 11/06/2016
“Moção de Apoio em defesa de um 
novo PACTO FEDERATIVO com 
mais recursos para os Municípios”.

Nº 003/2016 – Autoria Vereado-
ra Janete M. DC. Casagrande – 
15/08/2016
MOÇÃO DE APOIO ÀS REIVIN-
DICAÇÕES DAS SANTAS CA-
SAS E HOSPITAIS FILANTRÓ-
PICOS DO RS.

Nº 004/2016 – Autoria Vereador 
Onecimo Pauleti – 25/08/2016
“MOÇÃO DE APOIO ÀS REIVIN-
DICAÇÕES DO SETOR VITIVI-
NÍCOLA”.

Nº 005/2016 – Autoria Vereador Al-
varo Manzoni – 06/12/2016
APOIO A FUSÃO DAS SECRE-
TARIAS ESTADUAIS DE CULTU-
RA, TURISMO E ESPORTE SO-
LICITANDO A PERMANÊNCIA NO 
COMANDO DO ATUAL SECRE-
TÁRIO DA CULTURA.

PESAR:

Nº 001/2016 – Autoria Presiden-
te Vereador Alvaro Manzoni – 
03/05/2016
MOÇÃO DE PESAR PELA PAS-
SAGEM DO SENHOR JOÃO 
BENJAMIN ZAFFARI – CIDADÃO 
DE MONTE BELO DO SUL

Nº 002/2016 – Autoria Vereador Al-
varo Manzoni – 06/12/2016
MOÇÃO DE PESAR CONSIDE-
RANDO O TRÁGICO ACIDEN-
TE COM O AVIÃO QUE TRANS-
PORTAVA A DELEGAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE 
DE FUTEBOL, JORNALISTAS E 
CONVIDADOS.

REPÚDIO:

Nº 001/2016 – Autoria Vereador 
Onecimo Pauleti – 22/03/2016
MOÇÃO DE REPÚDIO ÀS AÇÕES 
DO GOVERNO FEDERAL.

Maiores informações sobre as 
atividades legislativas estão dis-
poníveis no site http://www.mon-
tebelodosul.rs.leg.br/; no Portal 
da Transparência http://transpa-
rencia.montebelodosul.rs.gov.
br:8080/sistemas/transparencia/ 
ou na página do Legislativo no 
Facebook https://www.facebook.
com/camarambs/

RESUMO ATIVIDADES 2016

PROJETOS DE LEI DE ORIGEM DO EXECUTIVO – 20

Leis Municipais consultar no site: http://montebelodosul.leisnaweb.com.br



A Tecnovitis 2017 – Feira de 
Tecnologia para a Viticultura – que 
ocorre de 6 a 8 de dezembro do 
próximo ano, no Vale dos Vinhe-
dos, foi lançada oficialmente no 
dia 4 de dezembro. A solenidade 
foi realizado em um almoço, pro-
movido pelo Sindicato Rural da 
Serra Gaúcha, no Salão da Comu-
nidade do distrito de São Pedro, 
em Bento Gonçalves (RS). A Feira 
abrange apresentação de tecnolo-
gias, comercialização de produtos 
e serviços para o setor, testes prá-
ticos com produtos fitossanitários, 
dinâmica com tratores, pulveriza-
dores e outros equipamento, além 
de palestras técnicas e visitas guia-
das ao parreiral modelo. 

No mesmo dia, o presidente do 
Sindicato Rural da Serra Gaúcha, 
entidade promotora do evento, El-
son Schneider, assumiu o cargo por 
mais três anos. Também ocorreu o 
juramento da diretoria, conduzido 
pelo diretor administrativo da Fe-
deração da Agricultura do Estado 
(Farsul), Francisco Lineu Schar-

Tecnovitis foi lançada em evento no distrito de São Pedro

Fotos D
ivulgação | Tecnovitis

Posse da diretoria do Sindicato

Presidente do Sindicato Rural, Elson Schneider
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dong. “No dia 7 de dezembro, com-
pletamos três anos de existência, 
com muitas conquistas e desafios 
ainda a serem superados.”, enfatiza 
Schneider. De acordo com o presi-
dente, uma das principais conquis-
tas foi a realização da Tecnovitis. 
“A Feira é a união de toda a cadeia 
produtiva da uva para o diálogo e 
desenvolvimento”, completa.

O coordenador da Tecnovitis 
2017, Claimar Zonta revela que a 
Feira deve impactar positivamente 
na cadeia produtora de uva e vinho. 
“A segunda edição deve ter um cres-
cimento de cerca de 150% no núme-
ro de visitantes”. Em 2015 foram 8 
mil pessoas e em 2017 deve chegar 
a 20 mil. “A expressividade da pri-
meira edição nos faz acreditar no 
sucesso da edição do próximo ano 
e hoje faz parte do calendário oficial 
de eventos do município”, afirma.

Zonta explica que um dos ob-
jetivos da Tecnovitis é estimular o 
crescimento do setor vitícola, apre-
sentando técnicas, equipamentos, 
produtos e serviços especializados. 

“Também queremos estreitar laços 
entre produtores, fornecedores e 
equipe técnica” explica. O foco 
é deixar a cadeia produtiva mais 
fortalecida, em quantidade e qua-
lidade. “Temos uma estimativa de 
interessados de diversas partes do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná, além de outros estados 
que vem mostrando crescimento 

no cultivo da uva”, completa. 
Durante o evento, na presença 

de diversas autoridades e repre-
sentantes de entidades ligadas ao 
setor, foi assinado o protocolo de 
intenção para o convênio da má-
quina de colher uva. O presidente 
do Sindicato Rural da Serra Gaú-
cha, Elson Schneider, explica que 
o protocolo de intenção é um ato 

para criar um convênio de traba-
lho para viabilizar a máquina, ocor-
rendo a validade agronômica e es-
tudos de impacto econômico que 
irá causar na cadeia produtiva e a 
indústria. Segundo Schneider, a 
máquina é um importante fator pa-
ra os agricultores terem o trabalho 
facilitado e agilizado, melhorando 
a qualidade de vida dos mesmos.

Rua Arthur Beltrame, nº 91, Centro
Monte Belo do Sul – RS (54) 3457-1595

Que os desafios do próximo ano se transformem em 
oportunidades de crescimento e realizações. 

Desejamos que 2017 seja repleto de vitórias e 
que nossa parceria seja sinônimo de sucesso.

Feliz Natal e 
Boas Festas!



Prefeito eleito Adenir José Dallé 
toma posse dia 1º de janeiro

Preço mínimo da 
uva é R$ 0,92/kg

Vereadores eleitos 
também são 
empossados. 
Secretariado municipal 
será anunciado

M
erlo Fotografias

Diplomação dos eleitos aconteceu na quinta-feira, dia 15. Na foto, prefeito Adenir José Dallé e o 
vice Jorge Benvenutti
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Alvaro Manzoni - PMDB Aristides Fantin - PMDB Tiago Lazzarotto - PDT

         sempre tempo de renovar e viver em paz, reavaliar e reafirmar objetivos. 
         Tão importante quanto semear flores, é semear ideias. 
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.

Que o ano novo que está por vir seja apenas o começo 
de uma nova etapa plena de realizações e conquistas.

São os votos dos Vereadores de Monte Belo do Sul

É

Onecimo Pauleti - PMDBLuciano Bombassaro - PMDB

O prefeito de Monte Belo, 
Adenir José Dallé, e os nove ve-
readores eleitos tomam posse na 
manhã do domingo (1º), a par-
tir das 10h na Câmara de Verea-
dores de Monte Belo do Sul no 
Centro da cidade.  Após a pos-
se dos vereadores, será realiza-
da a eleição da Mesa Diretora 
da Casa. Em seguida transmis-
são de cargo do atual Prefeito 
Lírio Turri para o eleito prefeito 
Adenir José Dallé e ao vice Jor-
ge Benvenutti.  

A composição do secretariado 
do próximo governo será anuncia-
da somente no dia 1º de janeiro, 
data da posse do prefeito e vice.

 
Diplomação

 Na tarde da quinta-feira, dia 15, 
o prefeito eleito de Monte Belo do 
Sul, Adenir José Dallé (PMDB), 
foi diplomado pela Justiça Eleito-
ral, em ato realizado na Câmara de 
Vereadores de Monte Belo, que 

Lauro Ricieri Bazzanella – PTB
Adair Cecconi – PTB
Onecimo Pauleti – PMDB
Aristides Fantin – PMDB
Nilso Cavaleri – PDT
Norberto Possamai – PTB
Nelsa Berselli Cecconi – PTB
Silvio Cesca – PMDB
Marinez Berselli Zanchett – PMDB

Veja a lista dos vereadores que foram diplomados:
contou com participação de fami-
liares e população. Durante a ce-
rimônia, também foram diploma-
dos o Vice-prefeito eleito, e Jorge 
Benvenutti, vereadores e suplen-
tes. A solenidade teve a presença 
da juíza eleitoral,  Romani Terezi-
nha Bortolas Dalcin, do promo-
tor eleitoral, Gilson Medeiros, e 
representando o Cartório Eleito-
ral, a chefe substituta Francine Vi-
cente Stringhini.

O preço mínimo básico da 
uva industrial da safra 2016/17 
foi reajustado em 17,95% para 
os estados das regiões Sul, Su-
deste e Nordeste. O novo valor 
é R$ 0,92/kg e tem vigência de 
1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2017.

De acordo com a Secretaria 
de Política Agrícola do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), o reajus-
te de 2% acima do custo de pro-
dução foi acordado como forma 
de compensar o produtor, que 
teve sua renda comprometida 
com a queda de safra do ano an-
terior. O valor a ser pago a par-
tir de janeiro representa um au-
mento de 18% em relação à safra 
2015/2016, quando o preço mí-
nimo praticado foi de R$ 0,78. 

O valor a ser pago pela uva Isa-
bel a 15 graus (variedade de refe-
rência) foi definido após reuniões 
de dirigentes das entidades que 
representam produtores de uva, 
cooperativas e indústria vinícola. 

A proposta de consenso foi 
apresentada no dia 25 de outubro 
com a Secretaria de Política Agrí-
cola do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).



Itacir Pozza, presidente da Cooperativa Aurora
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PAGNO 
CONSTRUÇÕES

- Projetos arquitetônicos
- Projetos estruturais
- Projeto Elétrico
- Projeto Hidráulico
- Projeto de jardim
- Construções residenciais, prediais e industriais
- Reformas residenciais e industriais
- Pinturas internas e externas
- Acabamentos
- Elétrica
- Hidráulica
- Fornecimento dos materiais necessários
- Execução de todas as etapas

A Pagno Construções oferece diversos serviços para 
sua comodidade, contando com equipes quali�cadas para:

Execute sua obra conosco!

Comodidade, segurança, confiança total é conosco.

Entregamos sua obra 100% pronta 

Inovação e qualidade estão
sempre em nossos projetos.

Boas 
Festas!

Rua 7 de Setembro, 196  Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS  |  54 9932 5249  |  54 9617 0153

pagnoconstrutora@hotmail.com

facebook.com/Pagno-Construções

Otimismo para a safra 2016/ 2017 na Cooperativa Aurora
Itacir Pozza, presidente da Cooperativa Vinícola Aurora, fala da expectativa de qualidade alta da colheita da uva — 
surgida em função das condições climáticas e deseja um Feliz Natal e um ano Novo cheio de realizações e muita cooperação

É com expectativa de uma 
colheita farta e de qualidade su-
perior que os Associados vitivi-
nicultores da Cooperativa Auro-
ra aguardam a abertura da nova 
safra da uva.

Para o período que se inicia 
nos primeiros dias de janeiro 
e segue até março, a previsão 
é de  alcançar cerca de 60 mi-
lhões de quilos. 

“A “ajuda” do clima neste 
ano vem animando os produto-
res de uva. O número expressivo 
de horas de frio (superior a 600 
horas) foi um dos fatores que 
contribuíram para que a expecta-
tiva de  qualidade dessa safra seja 
uma das melhores já registradas. 
Os vinhedos   estão com uma sa-
nidade exuberante, jamais vista. 
” analisa Itacir Pozza, presiden-
te da Vinícola Aurora.

Esse otimismo nos parreirais 
já  se reflete na indústria, que 
anuncia um crescimento nas ex-
portações para 2017, veja entre-
vista a baixo: 

Jornal de Monte Belo do 
Sul - Nos últimos anos a Auro-
ra manteve uma curva de cres-
cimento nas exportações. Co-
mo a Vinícola está projetando 

suas exportações para 2017?  
E quanto ao mercado interno?  

Itacir Pozza - A Vinícola vem 
se projetando para crescer a ca-
da ano mais com a venda de vi-
nhos, sucos de uva, espumantes 
e coolers. Estamos imaginando 
2017 com um crescimento em 
20% nas exportações.  2016 foi 
um ano de muita dificuldade, 
de quebra de safra e mesmo 
assim a Aurora atingiu as me-
tas traçadas. Quanto ao merca-
do interno devemos enfrentar 
um ano difícil, por conta dos 
aumentos de preços, das taxas 
de juros, da menor disponibili-
dade de crédito, do ajuste que 
deverá ser feito na economia, 
mas eu sou  extremamente oti-
mista no médio e no longo pra-
zo. A Aurora está absolutamen-
te normal, mantendo o plano de 
expansão e preparada para en-
frentar as dificuldades. 

JMB - O período de  reces-
são  econômica preocupa?   Há 
uma expectativa quanto à volta 
do crescimento da economia 
brasileira?

Itacir Pozza - É preocupante, 
sim, mas a Aurora está prepara-
da para fazer um esforço maior, 

caso necessário e enfrentar a cri-
se. A economia brasileira pode-
rá retomar o crescimento em 
2017 em algum momento, caso 
impasse político seja resolvido.

JMB - Está previsto novos 
lançamentos de linhas de pro-
dutos?

Itacir Pozza - Nunca para-
mos de inovar ou aperfeiçoar 
nossos vinhos e espumantes, 
provavelmente terá o lançamen-
to de novos produtos. A Aurora 
conta com alta tecnologia para 
a obtenção das melhores uvas.

JMB  - Quanto à qualidade 
desta safra de uva. Como a Au-
rora avalia?

Itacir Pozza - Expectativa de 
uma ótima safra e boa qualida-
de. O inicio da safra esta pre-
visto para a primeira semana 
de janeiro. 

JMB - Quais são os inves-
timentos previstos para que a 
Aurora se mantenha líder do 
ranking como a maior viníco-
la do Brasil e a brasileira mais 
premiada nos concursos inter-
nacionais?

Itacir Pozza - Nunca para-

mos de investir em tecnologia. 
Para crescer e se destacar, uma 
organização precisa inovar. E 
o mais importante, investir nas 
pessoas com a valorização dos 
funcionários, levando em con-
ta sua capacidade profissional e 
seu engajamento nas metas da 
empresa, pois  são eles quem 
colocam em prática e atingem 
os resultados esperados.   

Para finalizar Itacir Pozza 
deixa uma mensagem de final 
de ano: “2016 foi um ano bas-
tante difícil, prevíamos dificul-
dades, safra escassa, e a Aurora 
no início do Ano traçou duas 
metas: a primeira de ajudar o 
associado dando apoio a pas-
sar o ano de 2016 e a produzir 
uma nova safra, que é a 2017. 
A segunda meta era a Coopera-
tiva manter seu quadro de fun-
cionários sem precisar demitir e 
posso dizer que como presente 
de Natal alcançamos estes dois 
objetivos e, com isso quero de-
sejar um Feliz Natal e um e um 
Feliz Ano Novo a todas as pes-
soas, associados, familiares e 
colaboradores. Que 2017 seja  
próspero, cheio de alegrias e 
muito vinho e espumante para 
festejarmos.” Boas Festas! 
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Definido calendário de 
pagamento do IPVA 2017

Edegar Scortegagna 
é eleito presidente 
da ABE

Verão inicia 
nesta quarta

Desconto para pagamento antecipado do imposto chegará a 27,27%

D
ivulgação
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Os motoristas que quiserem 
aproveitar os descontos no paga-
mento antecipado do IPVA 2017 
têm até o dia 2 de janeiro para a 
quitação do tributo. O abatimen-
to máximo será de 27,27% para 
quem se enquadrar nos benefí-
cios de Bom Motorista e Bom Ci-
dadão. O calendário para cota úni-
ca começou em 14 de dezembro e 
se estenderá até o dia 28 de abril.

Quem preferir pagar o tribu-
to no próximo ano terá descon-
tos menores, principalmente devi-
do à correção da Unidade Padrão 
Fiscal (UPF), fator utilizado para o 
cálculo do tributo. Ainda assim, se-
rá possível quitar em parcela única 
até abril ou pagar em três parcelas 
(janeiro, fevereiro e março).

Variação
O IPVA 2017 apresenta va-

lor menor do que o praticado em 
2016. Devido à variação nos pre-
ços dos veículos usados, baseada 
na Tabela Fipe, o tributo está 4,4% 
mais baixo.

Onde pagar
O IPVA pode ser pago nos ban-

O verão inicia às 8h44 desta 
quarta-feira (21) e segue até 20 de 
março de 2017. É nessa hora que 
o Sol vai atingir o seu ponto mais 
distante do Equador celeste no he-
misfério sul.

De acordo com dados climato-
lógicos do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (CPTEC/Inpe), as previ-
sões indicam que as temperaturas 
devem se manter na média históri-
ca em grande parte do país. 

Com relação à ocorrência de 
chuvas, os satélites apresentam bai-
xa visibilidade na maior parte do 
território brasileiro que inclui as 
regiões Sudeste, Centro-Oeste e 
parte do Norte.

A Associação Brasileira de 
Enologia (ABE) já escolheu sua 
nova Diretoria para a gestão 
2017-2018. Durante assembleia 
o enólogo Edegar Scortegagna 
foi eleito presidente da entida-
de e estará à frente da associa-
ção pelos próximos dois anos. 
O candidato pertencia a uma 

chapa única e irá suceder o tra-
balho de Juliano Perin, que dei-
xará o comando da ABE em ja-
neiro de 2017.

Atualmente, Scortegagna é o 
enólogo responsável pelos vinhos 
da Luiz Argenta Vinhos Finos, 
além de atuar como diretor de 
Enologia da ABE.

Desconto pela antecipação
- Dezembro e janeiro: 3%
- Fevereiro: 2%
- Março: 1%

Desconto pela Unidade Padrão Fiscal (UPF)
- 6,69%

Desconto de Bom Motorista
- Sem multas entre 01/11/2013 e 31/10/2016: 15%
- Sem multas entre 01/11/2014 e 31/10/2016: 10%
- Sem multas entre 01/11/2015 e 31/10/2016: 5%

Desconto de Bom Cidadão (Programa Nota Fiscal 
Gaúcha)
- 1 a 40 notas cadastradas: 1%
- 41 a 99 notas cadastradas: 3%
- Acima de 100 notas cadastradas: 5%

Diretoria da ABE Gestão 2017 – 2018

Presidente: Edegar Scortegagna
Vice-presidente: André Peres Jr.
1° Tesoureiro: Dario Crespi
2° Tesoureiro: Gabriel Carissimi
1º Secretário: Luciano Vian
2ª Secretário: Leocir Bottega
Diretor social: Christian Bernardi 
Diretores de eventos: Daniel Salvador e Gregório Salton
Diretores de degustação: Juliano Daniel Perin e 
Gilberto Simonaggio
Diretor cultural: Samuel Cervi
Diretores técnicos em Viticultura: André Gasperin e 
João C. Taffarel
Diretores técnicos em Enologia: Michel Zignani e André Larentis

Vencimento de acordo 
com os finais de placa: 

Placa com final 1 : 03/04/2017
Placa com final 2: 05/04/2017
Placa com final 3: 07/04/2017
Placa com final 4: 10/04/2017
Placa com final 5: 12/04/2017
Placa com final 6: 17/04/2017
Placa com final 7: 19/04/2017
Placa com final 8: 24/04/2017
Placa com final 9: 26/04/2017
Placa com final 0: 28/04/2017

cos Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicre-
di e Banco do Brasil (apenas para 
clientes). O proprietário do veícu-
lo deve apresentar certificado de 
registro e licenciamento do veícu-
lo. Será possível quitar também o 
licenciamento e multas de trânsito.

Dúvidas
Quem tiver dúvidas sobre o 

tributo pode acessar o endereço 
www.ipva.gov.rs.br. Outra alterna-
tiva é baixar o aplicativo da Nota 
Fiscal Gaúcha para telefones celu-
lares com sistema operacional An-
droid e IOS, onde também há in-

formações sobre o imposto.

DPVAT
Os dados referentes ao seguro 

DPVAT ainda não foram concluí-
dos. No entanto, até o final do ano, 
as informações já estarão disponí-
veis e os valores poderão ser qui-
tados junto ao IPVA.

Arrecadação
O Estado espera arrecadar R$ 

755 milhões na antecipação. A 
projeção total do imposto é de R$ 
2,619 bilhões, divididos igualmen-
te com as prefeituras.
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Neusa Demari não concorda com as novas regras da Previdência

Advogada Francesca 
Casagrande Luchese
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Já tramita na Câmara dos De-
putados a proposta de emenda 
constitucional que trata da reforma 
da previdência. Nada muda para 
quem já recebe aposentadoria ou 
já tiver completado os requisitos 
necessários para a concessão do 
benefício, mas para quem está lon-
ge disso as alterações são severas. 
A confirmação de que trabalhado-
res rurais seguirão as regras gerais 
da Previdência provocou reação 
imediata no campo. Pelas mudan-
ças, os produtores familiares só po-
derão se aposentar aos 65 anos e 
com 25 anos de contribuição.

“É uma situação muito grave. 
Eu acho errado, é desconhecer 
nossa realidade e nossas condições 
de trabalho. O produtor familiar 
não tem fonte de renda mensal e 
regular, não recebemos salário fi-
xo, como o trabalhador urbano. 
Tenho a impressão que quem de-
finiu estas novas regras não sabe 
da importância que nos agriculto-
res temos na agricultura.” diz Neu-
sa De Mari, 56 anos, mesmo que 
já esteja aposentada.

Aposentadoria rural seguirá novas regras da Previdência
Produtores familiares só poderão se aposentar aos 65 anos e terão de contribuir com alíquota individual e obrigatória

Além disso, Neusa chama a 
atenção para a dificuldade física do 
trabalhador permanecer no cam-
po até os 65 anos, seja homem ou 
mulher.

As novas regras para a aposen-
tadoria dos trabalhadores em áre-
as rurais também valerá para aque-
les com menos de 50 anos. Para os 
mais velhos, será cobrado um pe-
dágio de 50% no tempo que falta 
para se aposentar.

Atualmente, a idade mínima 
para se aposentar nessa catego-
ria é de 55/60 anos (mulheres/ho-
mens) e 15 anos de contribuição. 
Os agricultores terão também de 
contribuir individualmente para 
se aposentar.

A nova alíquota será individual 
e obrigatória, provavelmente sobre 
o salário mínimo, mas diferente da 
contribuição feita pelo trabalha-
dor urbano. O texto da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC), 
porém, ainda não trata do aumen-
to da contribuição do trabalhador 
rural ao Instituto Nacional de Se-
guro Social (INSS). Atualmente, 

é aplicada alíquota de 2,1% sobre 
o valor bruto da comercialização 
da produção rural do trabalhador.

Hoje, o governo arrecada em 
torno de R$ 7,1 bilhões anuais so-
bre o valor bruto da comercializa-
ção do produtor rural.

De acordo com a advogada 
Francesca Casagrande Luchese, 
sócia da Gabardo Advocacia, a 
proposta de emenda constitucio-
nal (PEC) 287/2016 prevê que ho-
mens e mulheres deverão ter 65 
anos de idade completos para fa-
zer jus à aposentadoria. Essa ida-
de vale também para os trabalha-
dores rurais, que antes contavam 
com um redutor. Haverá regras 
de transição para homens que já 
atingiram 50 anos de idade e mu-
lheres que alcançaram os 45 anos, 
desde que cumprido um “pedá-
gio”. Também está prevista a revi-
são da idade mínima. Sempre que 
a expectativa de vida aumentar, a 
idade mínima para aposentadoria 
também aumentará. A previsão é 
que até 2060 ocorram dois ajustes 
na idade mínima. 

“No que diz respeito à aposen-
tadoria rural, a regra atual prevê 
as idades mínimas de 60 anos pa-
ra homens e 55 anos para mulhe-
res, uma redução de 5 anos de ida-
de em relação à aposentadoria do 
trabalhador urbano. Essa diferen-
ciação se dá pelas condições adver-
sas de vida e trabalho desses pro-
fissionais, que exercem atividades 
tipicamente braçais, exposto às in-
tempéries e, no passado, com gran-
de dificuldade de acesso a serviços 
públicos básicos. O que a propos-
ta traz é o fim dessa diferenciação, 
tornando iguais as exigências para 
trabalhadores urbanos e rurais”, 
explica. 

Além da idade mínima (65 
anos), a proposta traz um tempo 
mínimo de contribuição, de 25 

anos, ou, para o caso dos traba-
lhadores rurais, um tempo míni-
mo de atividade rural. Outro pon-
to significativo da mudança para os 
agricultores é a necessidade de re-
colher contribuições. “A propos-
ta não especifica de que forma se 
dará essa contribuição, uma lei de-
verá tratar disso. O que a PEC diz 
é que, enquanto essa lei específi-
ca não for elaborada, fica mantido 
o critério de aplicação de uma alí-
quota sobre o resultado da comer-
cialização da produção, nos termos 
da legislação vigente”, ressalta.

O valor dos benefícios, para os 
trabalhadores rurais, se manteria 
em salário mínimo. Já a fórmula 
de cálculo para os demais segura-
dos filiados ao INSS e também pa-
ra os servidores públicos ligados a 
regimes próprios de previdência te-
ria como base a média dos salários 
de contribuição, mas deixa de se-
guir a fórmula 85/95. “Com a apro-
vação da PEC, será aplicada uma 
taxa de 51% sobre a média histó-
rica das contribuições, acrescen-
tando-se um ponto percentual por 
ano contribuído. Assim, um contri-
buinte com 65 anos de idade e 28 
anos de contribuição receberá 79% 
do total da média de contribuições 
(51+28=79). Para receber integral-
mente o benefício, esse segurado 
precisará somar 49 anos de contri-
buição”, exemplifica a advogada.

A pensão por morte também 
será modificada. Conforme a pro-
posta, no caso da pensão por mor-
te o valor será equivalente a 50% 
do benefício, a título de cota fami-
liar, e mais 10% por dependente 
(até somar 100%). Por exemplo: 
se o segurado que faleceu era ca-
sado, mas não tinha filhos, o côn-
juge receberá 60% do valor. Se, 
nesse mesmo exemplo, houvesse 
um filho menor, o valor do bene-
fício seria de 70%. Quando o filho 

atingir a maioridade, a cota de 10% 
não será revertida para o cônjuge. 
O texto também proíbe acumular 
a pensão com outra aposentado-
ria, devendo o beneficiário optar 
por uma delas. “Ainda, no caso da 
pensão por morte, poderemos ter 
benefícios com valor inferior ao sa-
lário mínimo. É o que vai ocorrer 
com os dependentes de trabalha-
dores rurais, já que a base de cál-
culo do benefício será salário mí-
nimo. Por exemplo: no caso de 
falecimento de um trabalhador ru-
ral, casado e sem filhos menores, 
sua viúva receberá 60% do salário 
mínimo, o que hoje significa R$ 
528,00”, comenta Francesca. 

A PEC também traz regras no-
vas para a concessão do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), 
cuja idade para adquirir o direito 
passará de 65 anos para 70 anos 
ao longo de um período de dez 
anos após a promulgação – ou se-
ja, a cada dois anos, a idade míni-
ma para requerer o BPC aumen-
tará em um ano. 

“Vale ressaltar que até o mo-
mento temos apenas uma propos-
ta, que ainda deverá ser debatida 
e, possivelmente, sofrer alterações 
antes de ser votada. Só a partir da 
publicação da PEC é que as mu-
danças passam a ser aplicadas”, fi-
naliza a advogada.
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Ofertas válidas para veículos faturados no período de 08 a 31/12/2016 ou até durarem os estoques, às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota
por meio de financiamento contratado junto à instituição financeira e em toda a redeToyota da Serra Gaúcha, com garantia de recompra do veiculo ad-
quirido, pelo Distribuidor Toyota, por 85% (oitenta e cinco por cento) do valor na Tabela FIPE vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condi-
ções Gerais do Certificado de Recompra do Veiculo e no Manual de Recompra (v ide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). Toyota ETIOS
X HATCH 1.3 FLEX MEC 2016/2017 à vista R$ 42.160,00 ou financiado c/Banco Toyota no programa Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Cré-
dito Direto ao Consumidor), pessoa física, c/entrada de R$ 19.541,16(46,35%)e 36x fixas de R$ 499,05+1 prestação residual de R$ 16.864,00 (40%)
c/vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. 1ª  prestação fixa c/vencimento p/30 dias do fechamento do financiamento.
Taxa de juros pré-fixada de 1,29% ao mês, equivalente a 16,62% ao ano+IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 759,83 + Seguro
Vida Prestamista de R$ 286,60+Registro de contrato base RS de R$ 189,84+Cesta de Serviços sugerida base RS de R$ 525,00+Tarifa de Confecção
de Cadastro p/Início de Relacionamento de R$ 550,00. Total Financiado correspondente a R$ 24.930,11 Valor Total a prazo de R$ 54.370,96. Custo
Efetivo Total (CET) de 21,33% ao ano.COROLLA GLI A/T 16/17 à vista R$ 85.300,00 ou financiado c/Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condi-
ções: CDC(Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, c/entrada de R$ 44.057,45(51,65%) e 36x fixas de R$ 897,63+1 prestação residual no valor
de R$ 34.120,00 c/vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. 1ª prestação fixa c/vencimento p/30 dias do fechamento do
financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 1,54% ao mês, equivalente a 20,12% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$
1.351,68 + Seguro Vida Prestamista de R$ 510,09 + Registro de contrato base RS de R$ 189,84+Cesta de Serviços sugerida base RS de R$ 525,00
+Tarifa de Confecção de Cadastro p/ Início de Relacionamento de R$ 550,00. Total Financiado correspondente a R$ 44.369,16. Valor Total a prazo de
R$ 110.492,14. Custo Efetivo Total (CET) de 23,67% ao ano. Estoque de 6 unidades. Crédito sujeito à análise e aprovação. O CET apresentado é aplicá-
vel ao exemplo sugerido. Campanha vinculada à validade do Programa Ciclo Toyota, p/outras condições de financiamento, consulte os valores na rede
de distribuidores do Rio Grande do Sul. A alteração do modelo do veículo ou de qqr das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET.
SAC Banco Toyota 0800 016 4155 ou envie um e-mail para sac@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento pelo SAC):
0800-772-5877. O Etios Hatch X 1.3 Manual, abastecido com gasolina, percorre 12,6km/l na cidade e 14,2km/l na estrada e, com etanol, 8,6km/l na
cidade e 9,8km/l na estrada. O Corolla 2.0 apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,2 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,6 km/l; etanol/ci-
clo rodoviário: 8,8 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 12,6 km/l. Valores de referência medidos em laboratório, dependem das condições de trânsito, com-
bustível e hábitos do motorista. Veículo participante do PBEV - Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do INMETRO 2016. Consulte: www.inme-
tro.com.br. Pagamos tabela FIPE no seu usado na troca por toda linha COROLLA ou ETIOS 2016/2017 0k, preço sugerido pela montadora, sendo que os

veículos usados (Exceto táxi, carros importados, veículos comerciais ou modificados) devem ter as seguintes condições: veículos a partir do ano de fa-
bricação 2013 até 2015, c/no máximo 10.000 Km rodados p/ano (considerando-se a média da quilometragem atual do usado), pintura original,  com-
pletos de fábrica, com: Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas elétricas originais, sem avarias (mecânicas tais como ruídos no motor,
problemas no câmbio, escapamento, ou externas, para choques, etc. ), c/todas as revisões feitas em concessionária, somente c/placa do Rio Grande
do Sul, sujeito a avaliação física e aprovado por empresa homologada de vistoria. Serão verificados: banco, painéis de instrumentos, para choques, re-
vestimento das portas etc. Rasgos, cortes, dano, furos ou queimaduras nos bancos, tapetes, forro ou painel de instrumentos não serão aceitos exceto
se o cliente concordar que os reparos sejam cobrados p/concessionário. Veículo em Garantia de Fabrica e todas as Revisões feitas em Concessionária.
Sem peças Pintadas, amassadas e arranhadas Os comandos do veículo deverão estar em pleno funcionamento, sem qualquer dano ou avaria. Pneus e
rodas: todos os pneus devem ser da mesma marca, além de estarem em boa condição. Sendo na troca de COROLLA e ETIOS 2016/2017: veículos das
marcas VW, FORD, GM, FIAT, HONDA, HYUNDAI, TOYOTA com motores de 1.0l a 1.6l, com câmbio mecânico 4 portas e motores 1.7 , 1.8 e 2.0 c/câm-
bio automático para os modelos Toyota Corolla , Honda City e Honda Civic LXR. A Toyota oferece 3 anos de garantia de fábrica, s/limite de km p/uso par-
ticular e, p/uso comercial, 3 anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.to-
yota.com.br p/mais informações. As ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas com isenção de impostos. Essa
promoção não é cumulativa com outras promoções vigentes.                                                                                         .
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PRODUZIDO NA PRIMEIRA ECOFACTORY
DA TOYOTA NO BRASIL.

ISO 14001

www.ofertastoyota.com.br

* o seu usado como entrada
*POR  TABELA 100% FIPE

* recompra garantida
* parcelas reduzidas
* sempre novo e na garantia

Agende sua revisão

54.2992.9310

erraSol Rubem Bento Alves, 680 CAXIAS DO SUL 54 2992.9300
54 3052.0707

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

BR470, km 215 - BENTO GONÇALVES 

* consulte condições
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