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Apesar do clima ter se 
comportado positivamente 
para a maturação das 
uvas precoces, a época 
da colheita inicia com 
um pouco de umidade 
prejudicando a qualidade 
das uvas e apresentando 
alguns grãos com podridão. 
Na propriedade de Valmor 
De Mari, cerca de 40 mil 
quilos de uva foram colhidos
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Colheita segue 
com variedades 
precoces
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Idosos que necessitam da 
assistência permanente de outra 

pessoa têm direito a um acréscimo 
de 25% na aposentadoria

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

O acréscimo de 25%  tem 
fundamento na Constitui-
ção Federal, e tem por prin-
cípio garantir a prevalência 
da dignidade e igualda-
de, através do acesso a to-
dos os direitos sociais fun-
damentais.

O art. 45 da Lei 8.213/91 
dispõe que: “O valor da 
aposentadoria por invali-
dez do segurado que ne-
cessitar da assistência per-
manente de outra pessoa 
será acrescido de 25% (vin-
te e cinco por cento)”. Tal 
previsão também está con-
tida no art. 45 do decreto 
3.048/99.

O anexo I do Decreto 
3.048/99 traz as situações 
em que este adicional po-
de ser fornecido. Confor-
me inteligência do art. 45 
do referido regulamento, 
são elas:

• Cegueira total;
• Perda de nove dedos 

das mãos ou superior a es-
ta;

• Paralisia dos dois mem-
bros superiores ou inferiores;

• Perda dos membros 
inferiores, acima dos pés, 
quando a prótese for im-
possível;

• Perda de uma das 
mãos e de dois pés, ainda 
que a prótese seja possível;

• Perda de um membro 
superior e outro inferior, 
quando a prótese for im-
possível;

• Alteração das facul-
dades mentais com grave 
perturbação da vida orgâ-
nica e social;

• Doença que exija per-
manência contínua no lei-

to;
• Incapacidade perma-

nente para as atividades 
da vida diária.

Para concessão do au-
mento de 25% é necessário 
que o segurado aposenta-
do necessite de cuidados 
de terceiro para as ativida-
des diárias.

Todavia, a interpretação 
dada para a última hipó-
tese prevista no ANEXO I 
viabiliza que todas e quais-
quer moléstias que tornem 
o segurado incapaz per-
manentemente para as ati-
vidades da vida diária pos-
sam receber o respectivo 
aumento. Muito embora o 
conteúdo do anexo apre-
sente uma relação de ‘si-
tuações que autorizam a 
concessão do aumento’. 

O referido acréscimo de 
25% cessará com a morte 
do aposentado, não sendo 
incorporável ao valor da 
pensão por morte a even-
tual dependente que tiver 
direito à este benefício.

Apesar de não ser pací-
fico o entendimento dos 
Tribunais, alguns Juízes e 
Desembargadores já en-
tendem que o acréscimo é 
extensível aos Aposentados 
por idade ou por tempo de 
contribuição pelo INSS, que 
comprovem a necessida-
de de acompanhamento 
permanente, mas neste ca-
so,  para terem a possibili-
dade de verem seu direito 
garantido, os aposentados 
necessitados deverão con-
quistar, na Justiça, o direi-
to ao adicional de 25% na 
aposentadoria.

Áreas de atuação
Direito Trabalhista
Direito Previdenciário/INSS
Direito do Consumidor
Direito de Família e de Propriedade
Causas Cívis em geral

Rua Marechal Deodoro, 230, sala 503 - Torre Wall Business Center
(entrada pelo Shopping Bento Gonçalves) - Centro - Bento Gonçalves - RS

Fones: (54) 3055 3939 / 99605 8676 / 99957 8733 | lunellibenedet@ig.com.br

Dra. Fabiana M. Benedet
OAB-RS 62.047

Dra. Simone M. Lunelli
OAB-RS 61.068

Advogadas

No sábado, 04 de fevereiro a co-
munidade de Monte Belo do Sul 
promove festa em homenagem a 
57ª Fes ta em Honra a São Brás e 
a 53° Festa em Honra a São Cris-
tóvão. A programação inicia com 
o tradicional trí duo, nos dias 1º, 02 
e 03 de fevereiro na igreja Matriz 
do município.

No dia festivo, sábado, a pro-
gramação inicia às 18h com missa 
seguida de benção da garganta e 
benção dos carros.  As 20h jantar 
baile na Sociedade 24 de maio. O 
valor do ingresso é R$ 60,00 por 
pessoa. A animação fica a cargo da 
banda Zabadak. 

M
arlove Perin

Jantar dançante em honra a São 
Brás e São Cristóvão em Monte Belo
Festividades iniciam nos dias 1º, 02 e 03 de fevereiro com 
tradicional tríduo na igreja Matriz

ABE realiza cursos de degustação, 
maturação e evolução dos vinhos
Conteúdo será dividido em dois encontros, nos dias 13 e 14 de fevereiro

D
ivulgação

A Associação Brasileira de Eno-
logia (ABE), juntamente com a Vi-
nidea, entidade vitivinícola italiana, 
realizará dois cursos práticos com 
o objetivo de qualificar e atualizar 
os enólogos brasileiros. Os encon-

tros, ministrados pelo palestran-
te Giuliano Boni, serão realizados 
nos dias 13 e 14 de fevereiro, na 
Sala A do Dall’Onder Grande Ho-
tel, em Bento Gonçalves.

O curso “Degustação de 

Uvas”, que ocorre das 14h30min 
às 18h30min do dia 13, apresen-
tará uma metodologia que per-
mite a avaliação da qualidade 
enológica das uvas (aromática e 
gustativa) e do seu nível de ma-
turação, diferenciando as ma-
turações tecnológica e fenólica. 
Já o curso “Maturação e Evolu-
ção dos Vinhos”, que será reali-
zado no dia 14, das 18h30min 
às 22h30min, tem o objetivo de 
mostrar as melhores formas de 
conservar os vinhos em tanques 
antes do engarrafamento, buscan-
do melhoria de qualidade, mais 
vida de garrafa e preservação dos 
aspectos frutados da bebida.

 A inscrições para associados da 
ABE, ao preço de R$ 400, devem 
ser feitas até o dia 2 de fevereiro. 
Não-sócios podem se inscrever 
após o dia 2 de fevereiro, pelo va-
lor de R$ 600. Informações pelo 
e-mail abe.adriane@terra.com.br 
ou pelo telefone (54) 3452.6289.
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Caixa Forte: O Valor da Cooperação na Aurora
Cooperativa formada por descendentes de italianos é a maior Vinícola 
do Brasil. Uma história que foi construída por famílias ao longo de 85 anos

Cérgio Ferro, 69 anos comple-
tados na última quarta-feira é agri-
cultor. No município de Monte 
Belo do Sul junto com a esposa 
Ereni, 64 anos e os dois filhos Mi-
chel, 34 anos e César 38 anos, ele 
dá sequência à tradição herdada 
dos pais: produzir uvas. Uma fa-
mília inteira envolvida na produção 
da fruta. Toda a produção da famí-
lia vem diretamente para a coope-
rativa Aurora, empresa que proces-
sa mais 60 toneladas de uvas e tem 
1.100 famílias associadas.

“A Cooperativa Aurora é nos-
sa segunda família. Somos coope-
rados que preservamos o lastro fa-
miliar. Temos orgulho e honra em 
fazer parte da empresa. É uma co-
operativa que une as famílias e va-
loriza os associados. Passamos por 
dificuldades, como tudo na vida” 
resume o produtor.

Cérgio Ferro animado com a safra

Fotos M
arlove Perin

Venha nos visitar
(54) 3451 7227
(54) 3451 6960
vendas@ferrarivalvulas.com.br
www.ferrarivalvulas.com.br
Rua João Baptista Ferrari, 44, 
Cohab II, Bairro Licorsul, 
Bento Gonçalves / RS 

ISO 9001

Cérgio conta que no começo os 
produtores traziam o vinho para a 
Aurora de bigunço.  “Eu tinha um 
caminhão Ford F350, naquela épo-
ca era muito trabalhoso e sofrido”. 
Todo esse trabalho dos nossos an-
tepassados ajudou para que a Au-
rora não se transformasse apenas 
em uma cooperativa, mas se mis-
turasse com a história das pessoas.

Ereni se sente realizada e tem 
orgulho de seus dois filhos seguin-
do e aprendendo com pai. 

O sentimento exposto pela famí-
lia vai muito além da gratidão. As-
sim como ele, muitos agricultores 
sabem que a base da filosofia coo-
perativista está na aliança onde cada 
um faz a sua parte: o agricultor en-
trega a sua produção na cooperati-
va e em troca conta com um canal 
de produtos e assistência técnica.

“O grande desafio da Aurora 

agora é que os jovens continuem 
o que seus antepassados começa-
ram. A maioria dos cooperados 
tem mais de 60 anos de idade. A 
cooperativa é muito forte e tem 
alma, e os jovens precisam amá-la 
tanto quanto os mais velhos. Sabe-
mos que a tentação de ir embora é 
muito grande. Penso que este é o 
momento de recebermos bem es-
ses jovens e mostrarmos para eles 
que não só a qualidade de vida, 
mas o próprio ganho financeiro na 
produção da uva reserva um futu-
ro mais promissor. Por isso quere-
mos valorizar o nosso produtor e 
incentivá-lo a ficar na propriedade 
rural” diz o presidente da Aurora, 
Itacir Pedro Pozza.

Produção
Até o momento, cerca de 20 

mil quilos de uva da variedade Pi-

notage e Riesling foram colhidos. 
A projeção do agricultor é somar, 
até o final da safra, 200 mil quilos 
em 9,5 hectares. “A uva está boa 

este ano” — garante Cergio, que 
terá ajuda de familiares e safristas 
nas próximas semanas para inten-
sificar a colheita.  

César, Cérgio, Ereni e Michel, uma família inteira envolvida na produção de uva na Aurora
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Neusa Demari, esposa de Valmor, na colheita da uva chardonay

A produção de uvas em Monte Belo do Sul é superior a 42 milhões de quilos de uva anualmente

Fotos M
arlove Perin

Os parreirais estão carregados 
com frutos de boa qualidade. A co-
lheita da uva começou em Monte 
Belo. No interior, a produtividade 
e a qualidade da fruta deixam os vi-
ticultores satisfeitos. Ao contrário 
de 2016, a safra da uva 2017 pro-
mete. O comportamento adequa-
do do clima durante todo o ciclo 
vegetativo das videiras compensa-
rá os viticultores que estimam uma 
boa safra de uva no ano que inicia, 
diferente da safra anterior, quan-
do amargaram prejuízos e quebras. 

O preço também melhorou. Foi 
reajustado em 17,95% para os es-
tados das regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste. O novo valor é R$ 0,92/
kg. Em relação à safra 2015/2016, 
o preço mínimo praticado foi de 
R$ 0,78.

 Na propriedade de Valmor De 
Mari, 53 anos, cerca de 40 mil qui-
los de uva da variedade Riesling e 
Chardonnay foram colhidos desde 
o início da colheita, dia 9. A proje-
ção do agricultor é somar, até o fi-
nal da safra, 140 mil quilos em oito 
hectares de produção.  O produtor 
cultiva ainda as variedades bordô, 
siebel e coder.

  
Famílias se unem para 
colher a uva 

 A ordem dos produtores de uva 
para amenizar o prejuízo da quebra 
na safra e os altos cultos é não gas-

tar com a mão de obra. A média da 
diária fica em torno de R$ 120. O 
jeito foi organizar mutirões e partir 
para a colheita.

Funciona assim: duas ou três 
pessoas da mesma família se unem 
para colher a safra de um dos pro-
dutores. São cerca de 10 pessoas 
que, juntas, fazem um mutirão nas 
parreiras. Quando terminam, par-
tem para o parreiral do vizinho.

É assim na propriedade de Va-
lor De Mari, na Linha Fernandes 
Lima, interior de Monte Belo.  Ele 
vai colher 140 toneladas da fruta. 
Com a ajuda dos familiares e vizi-
nhos já colheu parte da safra, em-
bora precise contratar safristas no 
auge da colheita. 

Com chuvas excessivas, 
podridão atinge uvas e 
preocupa viticultores 

As chuvas diárias dos últimos 
dias têm preocupado a maioria 
dos produtores que está com a 
uva pronta para ser colhida. O cli-
ma adverso contribuiu para o apa-
recimento das doenças nas frutas. 
O excesso de umidade, principal-
mente na última semana, tem cau-
sado em pontos isolados a podri-
dão da uva madura – Glomerella. 
O principal sintoma é o apodreci-
mento dos frutos. Sobre as bagas 
aparecem manchas, que posterior-
mente atingem todo o fruto, escu-

recendo-o. O fungo se desenvolve 
em condições de alta temperatura. 
O excesso de nitrogênio favore-
ce a infecção e o desenvolvimen-
to do fungo.

Outra doença é a Botrytis que 
causa podridão do cacho.  A pro-
pagação do fungo é favorecida pela 
umidade folhar, desequilíbrio nu-
tricional e excesso de nitrogênio, 
além do míldio, mais conhecida 
pelos agricultores como “mufa”.

 
 

Safra 2017 deve atingir 600 
milhões de quilos de uva

 As previsões são boas e tudo in-
dica que as condições climáticas e 
o manejo realizado pelos produ-
tores ao longo dos meses ajudarão 
para que safra de uva se normalize 
esse ano. Depois de uma perda de 
57% em 2016 – considerada a maior 
quebra desde 1969 –, a expectativa 
é que a produção no Rio Grande 
do Sul atinja 600 milhões de quilos 
de uva em 2017, cerca de 100% a 
mais se comparado ao ano anterior, 
quando foram colhidos pouco mais 
de 300 milhões de quilos.

De acordo com o vice-presi-
dente do Instituto Brasileiro do 
Vinho (Ibravin) e presidente da 
Federação das Cooperativas Viní-
colas do Rio Grande do Sul (Fe-
covinho/RS), Oscar Ló, as primei-
ras uvas começaram a ser colhidas 
no início de janeiro, com maior 
incremento de volume a partir da 
segunda quinzena do mês. “Esta-
mos muito contentes com a quali-
dade, os vinhedos estão com uma 
boa produção. As condições cli-
máticas estão muito favoráveis nes-
te ano. Tudo indica que teremos 
uma safra normal e, com isso, os 
estoques também deverão voltar 
aos patamares dos anos anteriores, 
alcançando o armazenamento de 
cerca de 150 milhões de litros. A 
quebra do último ano não impac-
tará negativamente na qualidade e 
nem no volume da produção desta 
safra”, avalia Ló.

O coordenador e o vice-coorde-

nador da Comissão Interestadual 
da Uva, Denis Debiasi e Olir Schia-
venin, respectivamente, tiveram as 
mesmas percepções do dirigente 
e acreditam em resultados positi-
vos para essasafra. “Não houve re-
gistros significativos desfavoráveis 
em relação ao clima. Por enquan-
to, está tudo tranquilo. A sanidade 
da uva está boa, os produtores fize-
ram manejos adequados, incluindo 
uma boa adubação. Tudo se enca-
minha para bons resultados”, pon-
tua Schiavenin.

Em relação à qualidade, as viní-
colas do estado do Rio Grande do 
Sul comemoram a sanidade ob-
servada nas variedades até o mo-
mento. Tudo indica também que 
as uvas atingirão uma boa gradua-
ção de açúcar. “Esta safra está com 
uma produção excelente. Noventa 
e nove por cento das regiões não 
apresentaram doenças fúngicas”, 
constata o ex-presidente do Ibra-
vin e atual integrante do Conselho 
Deliberativo da entidade pela Co-
missão Interestadual da Uva, Mo-
acir Mazzarollo.

Ainda segundo Mazzarollo, as 
próximas semanas serão decisivas 
para obtenção desses resultados. 
“A qualidade final se dá no mo-
mento da colheita. Mas as pre-
visões climáticas indicam que os 
próximos meses estarão dentro da 
média ou ainda menor em volume 
de chuva”, explica.

O chefe-geral da Embrapa Uva 
e Vinho, Mauro Zanus, acredita 
que os efeitos do fenômeno La 
Niña ajudarão para que se colham 
as uvas com a maturação adequa-
da. “Os prognósticos meteoroló-
gicos apontam para uma influên-
cia moderada do La Niña, em que 
ocorreria uma incidência de chu-
vas menor que o normal, mas es-
te efeito ainda não se confirmou. 
Tudo indica que essas massas com 
menor umidade venham até feve-
reiro”, observa. “Estamos acompa-
nhando e conversando com técni-
cos e os dados apontam para um 
prognóstico bastante positivo. As 
chuvas de setembro e outubro não 
impactaram negativamente”, ava-
lia Zanus.

Os números das 
últimas safras*    

Ano            Volume (milhões de quilos)

2011             709,6

2012             696,9

2013             611,3

2014             606,1

2015             702,9

2016             300,3

*Uvas para processamento de vinhos, espumantes e derivados. 
Dados referentes ao estado do Rio Grande do Sul, provenientes 
do Cadastro Vitícola, mantido por meio de parceria entre Ibravin 
e Embrapa Uva e Vinho, com recurso do Fundovitis.

Produtividade e qualidade da uva 
animam produtores de Monte Belo



O Coral Municipal e Grupo 
Folclórico Vicentino de Monte 
Belo do Sul participaram no sába-
do dia 14, do tradicional Festival 
da Canção Italiana. O evento, que 
chegou a sua 29ª edição, aconteceu 
no dia 14 para celebrar a cultura, 
na cidade de Coqueiro Baixo, no 
Vale do Taquari, conhecido como 
município da canção italiana.

O Coral Municipal recebeu 
o prêmio de participação dentre 
os oito participantes. Já o Gru-
po Vicentinho foi contemplado 
com o 3º lugar dos grupos dentre 
11 participantes. Os grupos foram  
acompanhados pela  Secretária de 
Educação de Desporto Marinez 
Berselli Zanchet e o Secretário de 
Cultura e Turismo Alvaro Man-
zoni. As atividades contam com o 
apoio da atual Administração.

“A atual gestão, como propos-
to em campanha, tem a visão e o 
intuito de valorizar as pessoas e é 
desta forma que estão iniciando os 
trabalhos. Na cultura e no turismo 
não é diferente, já existe a ideia de 

O evento, que chegou a sua 29ª edição, 
aconteceu no dia 14 para celebrar a cultura Fotos D

ivulgação
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Foto 1 - esquerda para direita: 
 

Foto 2 - esquerda para direita: 

Coral e Grupo Folclórico Vicentino participam 
do Festival da Canção Italiana

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 

Aqui sonhos se 
tornam realidade!

Rua 7 de Setembro, 196  Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS  |  54 99932 5249  |  54 99617 0153

pagnoconstrutora@hotmail.com

facebook.com/Pagno-Construções

continuar alguns projetos que já 
estavam em atividade melhoran-
do-os, mas sem perder o foco do 
que já existia antes, ou seja, valo-
rizar a história, reconhecendo os 
que a iniciaram e deram prosse-
guimento. Exemplo claro disso é 
o Grupo Vicentino que é um dos 
mais antigos da Região que man-
tem viva a chama da cultura local 
através do canto folclórico. O Vi-
centino é um ícone que nunca de-
ve ser esquecido e a municipalida-
de deve dar no mínimo apoio para 
que possam representar o Municí-
pio em eventos em que são chama-
dos. Assim é também o Grupo de 
Danças Ballo D’Italia que a qua-
se 25 anos também vem desenvol-
vendo este trabalho e deve ser va-
lorizado. Já, os novos movimentos 
também necessitam de apoio pois 
dão a oportunidade às pessoas da 
Comunidade de se inserirem cul-
turalmente no contexto. Dentro 
disto é que a Secretaria de Cultura 
e Turismo juntamente com as Se-
cretarias de Educação e Desporto 

e Ação Social desenvolvem traba-
lhos de inclusão mesclando as ge-
rações em projetos como o Monte 
Belo Música, Canto e Dança que 
envolve várias gerações como o 
canto coral adulto e infantil, dan-
ça infanto juvenil, banda, aulas de 
violão e o trabalho com a Melhor 
Idade. Tudo isto é uma soma pa-
ra construirmos o Município de 
maneira saudável e que é rico em 
história” explica Alvaro Manzoni 
Secretario de Cultura e Turismo. 



Em sessão extraordinária re-
alizada na noite desta terça-feira 
(9), a Câmara Municipal de Mon-
te Belo do Sul aprovou o licencia-
mento da Vereadora Ana Bruschi 
(PMDB) que assumiu a partir do 
dia 10, o cargo de Secretária Mu-
nicipal de Saúde. O requerimen-
to teve aprovação unânime. Em 
seu lugar assumiu o vereador La-
demir Moro.

Os Vereadores aprovaram por 
unanimidade de votos, em Vota-
ção Única e em Regime de Ur-
gência, de autoria do Poder Exe-
cutivo, o Projeto de Lei Ordinária 
nº 001/2017 que “Autoriza con-
tratações emergenciais e dá outras 
providências” O Poder Executi-
vo fará a contratação de um pro-
fessores de língua portuguesa, um 
pedagogo, quatro agentes comuni-
tários de saúde, sete merendeiras/
serventes e três auxiliares de servi-
ços de obras.

Mesa Diretora para  2017,  Onecimo Pauleti, 
Nilso Cavaleri e Silvio Cesca

Câmara aprova contratações 
emergenciais no município e 
empossa vereador Lademir Moro

Nilso Cavaleri é o 
novo presidente 
da Câmara

Ana Bruschi pede licenciamento do cargo para assumir Secretaria de Saúde

Lademir Moro assume como vereador 
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Pontos de Coletas do lixo de Monte Belo do Sul
Recolhimento de lixo – Sede do município

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fique ligado nos horário de coleta

Por cinco votos a quatro, Nil-
so Cavaleri (PDT) foi eleito pre-
sidente da Câmara de Vereado-
res de Monte Belo do Sul para o 
ano de 2017.  A eleição da Mesa 
Diretora foi realizada na manhã 
do domingo, dia 1º de janeiro, 
logo após a solenidade de posse 
de prefeito, vice e vereadores. O 
vereador do PDT Adair Cecconi  
(PTB) concorreu ao posto.

Em seu discurso, Cavaleri dis-
se que irá trabalhar igualmente 
para todos independente de par-
tido e pediu a união dos colegas.

O restante da Mesa Diretora 
será composta por vereadores da 
base governista: Onecimo Pauleti 
(PMDB) como vice-presidente e 
Silvio Cesca ( PMDB), como pri-
meiro secretário.



Um jovem de 22 anos ficou fe-
rido em um acidente de trânsito 
na ERS 444, km 16 no Vale dos 
Vinhedos, próximo ao Morro da 
Cruz em Bento Gonçalves.

A colisão envolvendo um ca-
minhão F4000 carregado com uva 
com placas de Monte Belo  do Sul 
e um Uno, placas de Bento Gon-
çalves aconteceu por volta das 11h 
da quarta-feira, dia 11.

O motorista do carro foi socor-
rido pelo Samu e encaminhado ao 
Hospital Tacchini. O condutor do 
caminhão não se feriu.

Intercambio Trentino

Comunicado Prefeitura de Monte 
Belo do Sul

Jovem do carro 
sofreu lesões e foi 
encaminhado 
ao hospital

Acidente entre caminhão carregado com 
uva e carro deixa uma pessoa ferida no 
Vale dos Vinhedos

Fotos Rád
io D

ifusora
D

ivulgação

Colisão envolveu caminhão 
F4000 carregado com erva de 

Monte Belo

Falências e 
recuperações judiciais 

cresceram em 2016

Conrado Dall´Igna  (OAB/RS 62.603)
Advogado da Área de Governança e Recu-
perações de Empresas do escritório Scalzilli.
fmv Advogados e Associados S/S.

Passado o ano de 2016, on-
de a recessão claramente 
exerceu seus efeitos negati-
vos sobre a economia nacio-
nal, diversas empresas, seja 
por má-gestão, por uma si-
tuação específica, por dívi-
das bancárias ou excessiva 
carga de impostos, linhas de 
crédito cada vez mais raras 
ou ausência de capital de 
giro, retração da demanda, 
etc., diversos estabelecimen-
tos se viram diante de dificul-
dades cada vez maiores pa-
ra receber de seus clientes, 
e consequentemente honrar 
seus compromissos assumidos 
junto aos credores bancários 
e fornecedores, fatores estes 
que na maioria das vezes em-
purraram centenas de em-
presas para uma crise sem 
volta, levando-as à falência.

A comprovação fática des-
ta constatação aparece no 
último levantamento efetua-
do pelo Serasa Experian, que 
apontou que 1852 empresas 
pediram falência em 2016, 
contra 1783 ocorrências no 
ano de 2017, ou seja, houve 
um crescimento exponencial 
de 3,9%.

Desse total de 1852 falên-
cias, mais uma vez o micro 
e o pequeno empresário fo-
ram os que mais sentiram os 
nefastos efeitos da recessão, 
liderando o ranking com 994 
pedidos. Imagine, caro lei-
tor, o impacto disto na eco-
nomia.

Em seguida, empresas de 

médio porte foram as segun-
das colocadas, com 426 pe-
didos falimentares, seguidos 
de perto pelas grandes em-
presas, com 412 ocorrências.

Sob outro prisma, analisan-
do os números do Serasa Ex-
perian em relação aos pedi-
dos de recuperação judicial, 
os números também saltam 
aos olhos: foram 1.863 empre-
sas pedindo Recuperação 
Judicial em 2016, aumento 
de 44,8% comparado a 2015, 
que teve 1.287 ocorrências e, 
em 2014, 828.

Mais uma vez houve a triste 
liderança das micro e peque-
nas empresas, com o registro 
de 1134 ajuizamentos de re-
cuperações judiciais em 2016, 
enquanto empresas de médio 
registraram 470 pedidos recu-
peratórios, seguidos por 259 
das grandes empresas.

No mês de Dezembro/2016, 
os pedidos falimentares (134) 
tiveram alta de 18,8%. Se 
compararmos esses dados 
com Dezembro/2015, há uma 
alta de 3,9%.

As recuperações judiciais 
também aumentaram 22,9% 
em Dezembro/2016, com 145 
pedidos, contra as 118 ocor-
rências de Novembro/2016. 
Todavia, se constata uma 
queda de 3,3% comparado 
ao mês de Dezembro/2015.

O que esperar de 2017, on-
de o convulsionante cenário 
político, poderá, novamente, 
ter efeitos ainda mais negati-
vos na economia?
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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.

Quer uma boa oportunidade 
para conhecer as origens e retor-
nar para as terras de seus ante-
passados? Eis que surge uma óti-
ma oportunidade para isso. Estão 
abertas até o dia 28 de fevereiro 
as inscrições para o programa de 
intercâmbio para jovens trentinos, 
que nasceram e vivem no exte-
rior, a fim de oportunizar a troca 
de conhecimentos. Mais informa-
ções podem ser obtidas no Circo-
lo Trentino. O regulamento pode 
ser consultado em: www.mondo-
trentino.net

A Prefeitura de Monte Belo 
do Sul comunica que, excepcio-
nalmente, os boletos para paga-
mento da TAXA DE ALVARÁ 
LOC/SAN E TAXA DE ISS no 
exercício de 2017, estarão dis-

poníveis na agência Lotérica em 
Monte Belo do Sul - RS, a par-
tir do dia 20 de janeiro de 2017. 
O pagamento poderá ser efetua-
do em duas parcelas, vinculadas 
em 27/02/2017 e 31/03/201, nas 

agências Lotéricas ou no Ban-
co Sicredi. 

Qualquer dúvida ligar para 
Prefeitura Municipal de Mon-
te Belo do Sul pelo fone (054) 
3457-2051.



Rosa Filomena Berselli Echer
comemora 100 anos em Monte Belo

Rosa Filomena Berselli Echer 
nasceu no dia 18 de Janeiro de 
1917. Para celebrar o aniversário, 
Rosa reuniu os 11 filhos, 16 netos, 
quatro bisnetos, uma tataraneta, 
amigos, parentes e vizinhos para co-
memorar, em Monte Belo do Sul, 
o aniversário de 100 anos comple-
tados na última quarta-feira. A fes-
ta teve direito a almoço e bolo que 
contou com a presença de mais de 
60 pessoas.

Rosa nasceu na linha 100 da Le-
opoldina, interior do município, fi-
lha de Ernesto Berselli e Santa Bo-

Festa para idosa contou com mais de 60 pessoas  

Fotos D
ivulgação

Da esquerda pra direita, Diva 
Echer Ferronato, Dinar Ferronato 
Furlan,Joana Parisoto, Janaina 
Furlan Prisoto e a sentada a 
aniversariante Rosa Filomena 
Berselli Echer

Rosa Filomena completou 100 anos na última quarta-feira
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Período de 
aluno-aprendiz 

pode ser utilizado para 
a aposentadoria

Francesca Casagrande Luchese
advogada, sócia da Gabardo Advocacia

O tempo de aluno-
-aprendiz pode ser con-
tado como tempo de 
contribuição para fins de 
concessão de aposenta-
doria junto ao INSS. 

Até pouco tempo, a 
contagem desses perío-
dos só era possível atra-
vés de uma ação judicial. 
Mais recentemente, o pró-
prio INSS passou a fazer a 
contagem, desde que o 
pedido seja instruído com 
a documentação ade-
quada.

Podem ser aproveitados 
os períodos de aprendiza-
do profissional realizados 
até 16 de dezembro de 
1998, data da vigência da 
Emenda Constitucional nº 
20, independente do mo-
mento em que o segura-
do implementar os requi-
sitos para a concessão da 
aposentadoria.

Entende-se como perí-
odo de aluno-aprendiz a 
frequência as aulas em 
escolas profissionais man-
tidas por empresas ferro-
viárias, em escolas indus-
triais ou técnicas, ainda 
que mantidas por empre-
sas de iniciativa privada, 
desde que reconhecidas 
e dirigidas a seus empre-
gados aprendizes, como 
por exemplo o Serviço Na-
cional da Indústria - SE-
NAI, ou Serviço Nacional 
do Comércio - SENAC, ou 
instituições por eles reco-

nhecidas, para formação 
profissional metódica de 
ofício ou ocupação do 
trabalhador menor.

Também se enquadra o 
período de frequência em 
cursos de aprendizagem 
ministrados pelos empre-
gadores a seus emprega-
dos em escolas próprias 
para essa finalidade ou 
em qualquer estabeleci-
mento de ensino industrial; 
bem como os períodos 
de frequência em esco-
las e colégios agrícolas, 
da rede de ensino fede-
ral, escolas equiparadas 
ou reconhecidas, desde 
que tenha havido retribui-
ção pecuniária à conta 
do orçamento respectivo 
do Ente Federativo, ainda 
que fornecida de maneira 
indireta ao aluno.

O que caracteriza a re-
muneração indireta é a 
alimentação, fardamen-
to, material escolar, par-
cela de renda auferida 
com a execução de en-
comendas para terceiros, 
o regime de internato, en-
tre outros.

Como há um instituto fe-
deral de educação téc-
nica e agrícola em nossa 
região, a medida certa-
mente é benéfica aos se-
gurados que lá realizaram 
seus estudos, bastando 
que providenciem a do-
cumentação necessária 
para tanto.

nardi, o pai foi o primeiro filho de 
imigrantes Italianos que nasceu em 
Monte Belo, na época linha Zamit. 
Ela foi casado com José Echer (in 
memorian) com quem teve 11 fi-
lhos, Danilo Francisco, Diva Maria, 
Dalva Leonila, Denise Inês, Dalci 
José, Miriam Delurdes, Darci An-
tônio, Valter Alberto, Enio Augus-
to, Giorge Norberto e Gilmar Jo-
sé Echer. 
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