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Monte Belo em
plena vindima
Marlove Perin

Sua vida com
mais prazer...
Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa | BG | RS
(54) 3453-5503

Os viticultores prosseguem com a colheita da safra de uva até o próximo mês com
expectativa de produção menor
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Padre Lóris Cortese deixa
Monte Belo do Sul e divulga
carta de agradecimento
Camilo Pauletti assume a Paróquia São Francisco de Assis

Mensagem do Padre Lóris
“Aos amigos e irmãos das Comunidades da Paróquia São Francisco de Assis, de Monte Belo do
Sul”. PAZ E BEM!
Obrigado por este tempo maravilhoso de convivência e trabalho
construídos juntos. Obrigado pela amizade, pelo companheirismo,
pelo apoio. Perdão por tudo. Peço
desculpas porque conheço minhas

Divulgação

O padre Lóris Cortese deixa a
Paróquia São Francisco de Assis
após 11 anos atuando como pároco em Monte Belo do Sul. Conforme nomeação da Diocese de
Caxias do Sul, Lóris irá para o Seminário Maior São Lucas - Teologia, em Porto Alegre.
O Padre Camilo Pauletti toma
posse na Paróquia São Francisco
de Assis neste mês, porém sem
data definida.
A Paróquia divulgou em sua
página na rede social Facebook
uma nota em nome do padre Lóris Cortese de agradecimento a população.

Programação das missas de fevereiro
Sexta-feira, dia 05
21h - Capela Nossa Senhora das Graças

Sábado, dia 20
18h - Capela Santo Isidoro
- Celebração Penitencial

Sábado, dia 06
17h - Capela Santa Bárbara

19h - Capela Santa Lúcia
- Celebração Penitencial
Domingo, dia 21
9h - Missa Matriz

Domingo, dia 07
09h - Missa Matriz

10h30min - Capela Nossa
Senhora da Saúde - Celebração Penitencial

Quarta-feira de Cinzas,
dia 10
20h - Missa Matriz

Padre Lóris Cortese

Padre Camilo Pauletti

limitações e fragilidades. Peço desculpas e ofereço o perdão a todos
por tudo. A reconciliação é um remédio que faz bem a todos. Guardemos só as coisas boas. Que permaneça o bem que construímos
juntos. Sentirei saudades, mas espero voltar sempre que puder. Foram
11 anos que passaram sem perceber. As transferências são normais
na nossa vida de padre. Estamos a

serviço como um tijolo que o oleiro
faz e coloca na mão do construtor.
Este o coloca onde ele quer. Aqui
procurei dar o que pude. Batalhei
por ideais do evangelho e por convicções que nascem da minha fé.
Os padres numa paróquia passam,
o povo permanece, Jesus Cristo
continua conduzindo a caminhada
do seu povo. Continuemos unidos.
Com carinho, um abraço a todos!”

Inscrições abertas para Expodireto
Os ineressados em participar da Feira Expodireto Cotrijal deverão se inscrever com o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR de
cada comunidade do municí-

Monte Belo do Sul

pio de Monte Belo do Sul ou
na Emater munidos da carteira
de identidade. A feira acontece de 7 a 11 de março em Não-Me-Toque. Pesquisadores, representantes de vários países,

agricultores e empresários estarão reunidos na cidade. A visita
técnica em Monte Belo será no
dia 9 de março. Mais informações pelo fone (54) 3457 2075
na Emater.

Sábado, dia 27
Sábado, dia 13
18h - Capela Santa Bárba18ho - Capela São Miguel ra - Celebração Penitencial
– Celebração Penitencial
19h - Capela Nossa Senho19h30min - Capela Santo ra de Caravággio - CelebraAntônio - Celebração Pe- ção Penitencial
nitencial
Domingo, dia 28
Domingo, dia 14
15h - Celebração Padre Jo9h - Missa Matriz
sé Ferlin

Sementes de Cobertura Verde:
produtores devem procurar a Emater
Os produtores interessados em
adquirir sementes de cobertura
verde, devem entrar em contato
com os conselheiros do Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Rural - CMDR de cada comuni-

dade do município de Monte Belo do Sul ou na Emater. Os pedidos podem ser feitos a partir da
segunda semana de março. Mais
informações pelo fone (54) 3457
2075 na Emater.

Visita técnica na ExpoAgro
Afubra será em março
Durante os dias 21, 22 e 23 de
março de 2016 será realizada a ExpoAgro Afubra. O evento acontecerá no Rincão del Rey, em Rio
Pardo – RS. Os interessados em
participar da feira, deverão se ins-

crever com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural –
CMDR de cada comunidade do
município de Monte Belo ou na
Emater munidos da carteira de
identidade. A visita técnica será
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no dia 22 de março. A 16ª edição
do evento terá programação formada por exposições de empresas
de produtos e serviços do setor do
agronegócio e atividades técnicas.
A entrada no evento é gratuita.

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.
Postos de distribuição
Monte Belo do Sul
Posto Cacique
Mercado Panizzi
Comercial Alimentos Stringhini
Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul
Restaurante Nonna Metilde
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Supermercados Grepar

30 anos fazendo parte do
lar de milhares de famílias
Mais de 800 pessoas participaram da festa realizada pela Rede no domingo, 24
Fotos: Ana Cris Paulus

O salão do CTG se vestiu de azul e vermelho para receber os convidados

Os sócios Paulo, Gregório e Alex conduziram o parabéns

Com cinco lojas em Bento Gon
çalves, o Supermercados Grepar en
tra em 2016 comemorando seus 30
anos em grande estilo. A Rede reu
niu colaboradores e familiares, clien
tes, fornecedores, autoridades e im
prensa em uma festa no domingo,
24, no CTG Laço Velho, que con
tou com o prestígio de mais de 800
pessoas.
Recepcionados pelos sócios Pau
lo Bruschi, Gregório Bruschi e Alex
Pliski, os convidados foram surpre
endidos pelo casal de atores Mônica
Blume e Daniel Rasador, que intera
giram com o público. Para as crian
ças, um espaço reservado foi total
mente transformado em recreação
infantil, deixando os pais à vontade
para aproveitar a festa.
Durante a cerimônia, o Grepar
homenageou com a entrega de pla
cas os colaboradores Odinei Favaret
to, com 25 anos de empresa; Rodrigo
Bigolin Rubbo e Graziela Pellizzer
Cenci com 10 anos e com 5 anos de
casa, Maria Fochezatto, Nilsa Zonat
to, Maricelda Debastiani e Ana Tere
zinha Ariotti Simoni. Os fornecedo
res mais antigos Carlos Cainelli, da
Comercial de Gás Cainelli; Fernan
do Dal Ponte, do Moinho Rio Bu
ratti; Jurandir Bertolini, da Bertoli
ni Indústria Química – Gota Limpa
e Lucindo Festa, da Representações
Festa; também foram homenagea
dos. Laurindo Perondi, que foi o
primeiro funcionário do Grepar, re
cebeu a distinção do sócio-diretor
Paulo Bruschi.
Egídio Bruschi, que já fez parte
do grupo societário, também foi ho
menageado, assim como Alex Pliski.
Já os irmãos Paulo e Gregório, úni
cos a estar na empresa desde o iní
cio, receberam, além da placa, um

sabre personalizado pelos 30 anos
de trabalho junto à rede. Depois da
apresentação da invernada juvenil
do CTG, a festa seguiu com o Musi
cal Abertura.

Um pouco do Grepar
A história do Grepar iniciou em
1986, no bairro Progresso. De lá pa
ra cá, a empresa cresceu, ampliou
serviços, qualificou equipe e investiu
pesado em atendimento e processos.
A atenção ao cliente e o compromis
so com a qualidade, variedade e bom
preço dos produtos é o que move a
marca. Hoje, a rede conta com cin
co lojas espalhadas pela cidade, nos
bairros Progresso, onde está locali
zada a matriz, Cidade Alta, Centro,
Jardim Glória e São Roque.
Para conduzir esta engrenagem qe
movimenta uma média de 130 mil ti

ckets por mês, uma equipe de quase
200 colaboradores atua diariamen
te para satisfazer uma clientela que
não para de crescer. O Grepar busca
na agilidade a satisfação do cliente.
E isso a rede alcança a partir de re
formas permanentes, principalmente
em áreas diferenciadas como o açou
gue e a padaria, aliadas a um ambien
te de negócios totalmente informati
zado. Com esta receita bem acabada,
o Supermercado Grepar tornou-se
uma referência no município no se
tor supermercadista.
Os sócios Pau
l o, Gregório e
Alex, apostam no aperfeiçoamento
da equipe para a conquista de melho
res resultados. Para eles, o segredo
do sucesso está na atitude de cada co
laborador, no sorriso de cada clien
te, no aperto de mão de cada for
necedor, no abraço de cada parceiro.

Casal de atores interagiu com o público

Convidados foram surpreendidos com apresentação da invernada juvenil do CTG
Laço Velho

Linha do tempo das lojas
Av. Osvaldo Aranha

1999
Progresso

2013

2008

1986

Paulo e Gregório entregaram placa de homenagem a Egídio Bruschi

Jardim Glória

2009

Ramiro Barcelos

São Roque
(antigo Zanini)
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Embrapa promove curso de
elaboração de vinho
Já estão abertas as inscrições para o Curso Básico de Elaboração
de Vinhos que irá acontecer no dia
17 de fevereiro na Embrapa Uva
e Vinho, em Bento Gonçalves. O
treinamento é aberto aos interessados no tema, sem necessidade de
conhecimento prévio e abordará,
com palestras e atividades práticas,
todas as etapas necessárias para a
elaboração de um vinho de quali-

dade. Após a prática, que além da
elaboração de vinho também irá demonstrar a produção de suco, será
realizada uma degustação orientada
de produtos. Todos os palestrantes
são especialistas da Embrapa Uva
e Vinho. As inscrições custam R$
80,00 e podem ser feitas até o dia
05/02 pelo e-mail: cnpuv.inscricoes@embrapa.br ou pelo telefone:
(54) 3455-8087.

Crescimento
de hortaliças

Serviço
O que: Curso Básico de Elaboração de Vinhos
Quando: 17 de fevereiro
Onde: Embrapa Uva e Vinho – Rua Livramento 515, Bento Gonçalves - RS
Inscrições: até o dia 5/02, com custo de R$ 80,00 por participante,
com vagas limitadas
Programa:
8h50 – Abertura
9h00 – Vinhos coloniais – Alexandre Hoffmann
9h30 – Preparo para colheita, grau de maturação/ açúcar, armazenagem, transporte - João Carlos Taffarel
10h30 – Coffee break
10h45 – BPF (noções básicas), qualidade e composição da uva para
o vinho, correção do mosto - João Carlos Taffarel
11h30 - Almoço livre
13h15 – Recipientes vinários, alterações do vinho, vinificação em tintos e brancos, estabilização e conservação - Raul Luiz Ben
14h30 – Coffee break
14h45 – Prática Elaboração de vinho - Raul Luiz Ben
15h45 – Prática Elaboração de suco de uva - Raul Luiz Ben
17h00 - Degustação - Raul Luiz Ben
17h30 - Encerramento das atividades
Informações:(54)455-8087, ou e-mail: cnpuv.inscricoes@embrapa.br

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

Fique ligado nos horário de coleta

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; CapitelSanto 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

O uso de adubos como fonte de nutrientes é essencial para
o bom crescimento e desenvolvimento de hortaliças. Os principais
são os nitrogenados e os potássicos. No entanto, deve-se ter atenção quanto à aplicação de quantidades adequadas de cada produto.
Para saber a medida certa, realize, inicialmente, a análise do solo e, de posse do laudo, procure
assistência técnica qualificada para mais orientações. A adubação
em excesso pode induzir a ocorrência de efeitos contrários do objetivo de seu uso, causando toxidez e até morte da planta. Uma
parte dos adubos deve ser incorporada ao solo antes do plantio
das sementes, ou do transplante
das mudas. Outra, deve ser adicionada como cobertura em duas
ou três aplicações, dependendo da
cultura. Não é indicado acelerar o
desenvolvimento de certas hortaliças, pois o processo pode deixar
a planta suscetível ao tombamento, ou mais propícia ao ataque de
pragas e/ou doenças, acarretando
em prejuízo econômico

Ré; Walter Tonet; Alzir Somensi; Horácio Bombassaro; 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; NoemirCapoani; 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.
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Gregório Bruschi e Ana Dirte Bruschi

José Grespan (Zé) comemorou aniversário dia 29 de janeiro e Álvaro Scaravonatti no dia 15, reunindo amigos e familiares

Giseli Paludo Flamia completou quatro
anos no dia 17 de janeiro
Euardo Vanassi

Volta às aulas 2016 na

livraria papion
Venha conferir:
*mochilas com até 50% de desconto.

LIQUIDAÇÃO DE CADERNOS CONFIRA ALGUNS:
*Caderno 10mt 200fls. DE R$13,90 POR R$9,90
*Caderno 10mt 200fls. DE R$15,90 POR R$10,50
*Caderno 10mt 200fls. DE R$17,90 POR R$12,00
*Caderno 10mt 200fls. DE R$24,90 POR R$18,00
*Caderno 15mt 300fls. DE R$39,00 POR R$29,00

APROVEITE O CARNAVAL DE OFERTAS DA
LIVRARIA PAPION, O MELHOR PREÇO DA REGIÃO!
OBS.: Na compra de seu Material
Escolar ganhe 01 livro de brinde.
Rua Sagrada Familia 488 Sala 1 – Centro
Monte Belo do Sul/RS
Álvaro Manzoni comemora aniversário no dia 22 e brinda ao
lado da esposa Flávia

Daniel Galina recebe o carinho da esposa Carina Perin pela passagem de seu aniversário

Renan Paludo comemorou aniversário no dia 30 de janeiro
ao lado de amigos e da noiva Margô Perin

Toda linha de material escolar de ótima
qualidade por preço imperdível!!!

Danila Flamia festeja o aniversário ao lado do marido Gerson

Divulgaçâo

Paulo e Sônia Bruschi

Schaffen Fotografie

Schaffen Fotografie

Schaffen Fotografie

Alex e Rejane Pliski
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Cresce o número de
recuperações judiciais de
microempresas e empresas
de pequeno porte
Conrado Dall´Igna (OAB/RS 62.603)
Advogado da Área de Governança e Recuperações de Empresas do escritório Scalzilli.fmv
Advogados e Associados S/S.

O ano de 2015, ano em que a
Lei nº 11.101/2005 – Nova Lei de
Falências e Recuperações Judiciais - completou seus primeiros
10 anos, também ficou marcado pela forte recessão e, consequentemente, um exponencial
crescimento dos ajuizamentos
de processos de Recuperação
Judicial.
Segundo recente relatório do
Serasa Experian, no ano de 2013
houve 874 pedidos de Recuperações Judiciais, caindo para
828 em 2014 e saltando para
um número de 1287 ajuizamentos em 2015, ou seja, um crescimento de 55,4% de um ano para outro.
A crise é generalizada, pois
comparando-se o mês de dezembro de 2015 ao de dezembro de 2014, houve um salto de
53 a 150 pedidos, ou seja, no período de um ano, as recuperações judiciais cresceram 183%.
O Serasa ainda apontou que
desses 1287 novos processos recuperação judicial em 2015, as
microempresas e as empresas
de pequeno porte somaram
688 requerimentos, os estabelecimentos de médio porte fizeram 354 pedidos e as grandes
companhias fizeram 245 ajuizamentos.
Além da recessão, esse número crescente de ajuizamento
de Recuperações Judiciais tem
motivos diversos, seja por má
gestão do empresário, dependência econômica, inadimplência, variação cambiária, excesso de impostos, concorrência
voraz ou pela própria volatilidade e rapidez do mercado,
que exige empresas 100% preparadas e conectadas com as
tendências e necessidades globais, fatores estes que empurram muitas delas entram em crise e não mais conseguem sair
sem ajuda especializada, contribuíram para o galopante aumento do número de pedidos
de recuperação judicial de microempresas e empresas de pequeno porte.
Tendo em vista que o princípio basilar da Lei de Falências

e Recuperações Judiciais é o
da preservação da empresa
(art. 47), esta mesma lei prevê
o procedimento especial de recuperação judicial para micro
e pequenas empresas (arts. 70
a 72), onde, com as alterações
trazidas pela Lei Complementar 147/2014, os microestabelecimentos e de pequeno porte,
tendo o pedido deferido, terão
todas as ações e execuções suspensas pelo prazo de 180 dias,
devendo apresentar se plano
de recuperação objetivando
saldar suas dívidas para com
seus credores.
Entretanto, enganado está o
empresário que acha que terá
uma vida fácil! Faz-se necessária a ajuda de uma assessoria
jurídica e contábil, e um ferrenho controle do fluxo de caixa e das despesas da empresa,
habilidade de renegociação e
muita criatividade para superar a crise.
O processo de recuperação
judicial para micro e pequenas empresas é tão difícil e talvez mais perigoso do que uma
recuperação de uma empresa
de médio ou grande porte, tendo em vista que o plano de recuperação, se aprovado, deverá pagar todos seus credores no
prazo de 36 meses, relembrando que as dívidas de origem fiscal, de garantia real, alienação fiduciária e contratos de
adiantamento de câmbio não
se submetem aos efeitos da Lei
nº 11.101/2005.
Além disso, o empresária terá que lidar com a desconfiança do mercado, dos credores
e fornecedores em geral, bem
como a escassez do crédito e
financiametos.
Caso o plano de recuperação sofra objeção por mais da
metade dos credores, o juiz decretará a falência da micro ou
pequena empresa.
Todavia, se bem planejado,
a micro e ou pequena empresa tem todas as condições de
se recuperar e seguir sua atividade comercial, gerando empregos e divisas.

Monte Belo do Sul

Festa de São Brás e São Cristóvão
reúne centenas de pessoas
A comunidade de Monte Belo
do Sul festou no último sábado,30,
Brás e São Cristóvão. A programa
ção teve inicio com o tradicional trí
duo, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro
na igreja Matriz do município. Car
regando a imagem do santo, fiéis
percorreram as ruas do centro do
munícipio após a missa, mantendo
assim a tradição da bela festa reli
giosa que teve benção da garganta
e dos carros. Após a procissão hou
ve jantar dançante na Comunidade
Santo Isidoro.
A Igreja Católica celebra o Dia
de São Brás em 3 de fevereiro. Co

nhecido como o santo que cura os
males da garganta, ele também é
chamado quando alguém se engas
ga. São Brás é considerado padroei
ro das doenças da garganta porque
salvou um menino que estava para
morrer por ter engolido uma espi
nha de peixe.
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Banco do Brasil de Monte
Belo do Sul é assaltado

Prefeito de Monte
Belo busca auxílio
para segurança pública

Criminosos quebraram o vidro da agência e levaram dinheiro

Wilson Cardoso

Agência do Banco do Brasil
Deputado Ronaldo Santini com o Prefeito Lírio Turri

O Banco do Brasil de Monte Belo do Sul foi assaltado na tarde da
terça-feira, 26 de janeiro por volta
das 14h30min. Cinco homens que
chegaram ao local fortemente arma-

Idosa desaparecida é
encontrada morta

dos, quebraram o vidro da lateral da
agência, localizada na Rua Sagrada
Família, no Centro da cidade e, em
seguida, renderam os dois vigilantes e conseguiram levar uma quan-

Divulgação

Deputado Mauro Pereira
recebe demandas
O Deputado Mauro Pereira esteve em Bento Gonçalves no dia
25 de janeiro onde se reuniu com o
presidente do PMDB César Gabardo, o vereador de Monte Belo do
Sul Onecimo Pauleti, o vice-prefei-

to de Bento Mário Gabardo. Entre
os assuntos o pagamento do subsídio agrícola pelo Governo Federal
e a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para vinhos e bebidas quentes.

Leda Francisca da Rosa, 69 anos, foi encontrada morta na última quarta-feira

Leda Francisca da Rosa, 69 anos,
que estava desaparecida desde o dia
16 de janeiro foi encontrada morta
na tarde da quarta-feira, 03 de fevereiro. Leda Morava na localidade 80
da Leopoldina, interior de Monte

Belo do Sul. A idosa sofria de problemas psicológicos e havia sumido
de casa. A família localizou o corpo,
que já estava em estado de decomposição, a cerca de 1km da residência, próximo de parreirais.

Mário Gabardo vice-prefeito de Bento, Onecimo Pauleti vereador de Monte Belo do
Sul, César Gabardo presidente do PMDB e Deputado Mauro Pereira

Organização
e trabalho em equipe

para a consultoria

que o cliente merece.
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tia de dinheiro, não divulgada. Uma
mulher foi feita refém e foi liberada
pouco tempo depois. Os assaltantes
teriam fugido pelo interior do município, em um veículo Citroën C3, cor
preta, com placas de Caxias do Sul.
A polícia realizou um cerco na região
com buscas, mas ninguém foi preso.

Felipe Machado /Central de Jornalismo

em reforçar o efetivo da Brigada
Militar do município, especialmente depois de um assalto registrado
na tarde da terça-feira, 26 de janeiro ao Bando do Brasil. Atualmente
são três policiais militares para atender a população de Monte Belo e
Santa Tereza.

da Rádio Difusora de Bento Gonçalves

O prefeito de Monte Belo do
Sul, Lírio Turri, esteve no dia 22
de janeiro em Porto Alegre, no gabinete do presidente em exercício
da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, deputado Ronaldo Santini (PTB), buscando auxílio e mostrando sua preocupação
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Monte Belo do Sul

Monte Belo em plena colheita da Safra da uva
Com 38 mil hectares de fruta no Estado, apresenta uma redução expressiva na produtividade, de 56% em relação à média histórica, e de 65% de relação à safra 2014/2015, segundo Emater
Monte Belo do Sul está em
plena colheita da safra de uva que
prossegue até o próximo mês.
Conforme os dados apresentados
pelo presidente da Emater/RS,
Clair Tomé Kuhn, a videira, cultura com maior área cultivada na
Serra, com 38 mil hectares, apresenta uma redução expressiva na
produtividade, de 56% em relação
à média histórica, e de 65% de relação à safra 2014/2015, o que representa cerca de 550 mil toneladas a menos da fruta no mercado,
e um impacto financeiro direto de
R$ 380 milhões. Em Monte Belo
a safra da uva deve ter uma perda

de até 40% em função de condições climáticas adversas. O levantamento foi realizado pela Emater/
RS – Ascar e Secretaria de Agricultura do município.
“Previmos uma safra normal,
mas não vai vir. Pode até faltar
uva no mercado. Temos a expectativa de que as precipitações
serão acima da média até o final
da safra, e provavelmente quase todas as variedades terão uma
graduação baixa. Além disso, os
viticultores tiveram gastos altos
em comparação aos outros anos
com os tratamentos fitossanitários, maquinários e combustível,

aument ando consideravelmente
os custos de produção”, explica
o técnico da Emater/RS, Ascar
Paulo Capoani.
O produtor Ildo Perin trabalha com sete variedades de uva:
Chardonnay, Violeta, Coder Tinto, Alicante Bouchet, Cabernet
Franc, Merlot e Seibel. Com a
colheita recém-iniciada, mesmo
sem números oficiais das perdas,
estimativas indicam quebra significativa da produção “Estimamos
uma quebra de 30% no geral da
safra” avalia o produtor. No total são 10 hectares de vinhedos.
Até o momento foram colhidas
as uvas Chardonnay, Coder Tinto e Violeta.

A variedade Chardonnay
fez 18 graus na propriedade de Ildo Perin

