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Depois das perdas da última safra, produtores estão animados com o frio intenso que permite a dormência dos vinhedos.
Vinhedos precisam de, no mínimo, 400 horas de frio abaixo de 7ºC no ano
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Frio lá fora,
quente aqui dentro!
A estação perfeita
para trocar calor!
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Concessão de
auxílio-acidente sem
benefício de auxílio-doença
precedido
Monique Peterle Defendi
advogada, OAB/RS 100.589, integrante
da banca Gabardo Advocacia

para suas atividades laborativas, ou fica nessa condição
por tempo inferior a 15 dias.
Porém, deste acidente resultam sequelas que implicam
em redução de sua capacidade para o trabalho. Para
estes casos o INSS não possuía normativa que autorizava a concessão de auxilio-acidente, sendo necessário
o segurado buscar o beneficio apenas por meio de processo judicial.
Recentemente, em 30 de
maio de 2016, através de Memorando Circular Conjunto nº
24, o INSS normatizou a concessão de auxílio-acidente
previdenciário e acidentário, sem auxílio-doença precedido. Desta forma, agora
é possível a concessão deste beneficio de forma administrativa.
Para requerer o auxílio-acidente não é necessário
agendamento prévio. Basta
realizar requerimento junto
ao INSS, que posteriormente agendará perícia médica
para avaliação da sequela e
da data do acidente.
Na data da perícia médica
o segurado deverá apresentar documentos médicos que
indiquem as sequelas ou limitações de capacidade laborativas que justifiquem o pedido de auxílio-acidente.
Vale lembrar que o beneficio de auxílio-acidente não
pode ser cumulado com
aposentadoria (salvo exceção), então cessará no momento em que o segurado
requerer sua aposentadoria
junto ao INSS.

Programação das missas de julho
Sábado, dia 16
16h – Missa Nossa Senhora
das Graças
17h30min – Missa São José
Domingo, dia 17
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa Santo Isidoro
Quarta-feira, dia 20
19h30min – Missa Santo Antônio

Sábado, dia 23
15h - Festa de Sant’Ana e São
Joaquin

nhora de Caravággio
Quinta-feira, dia 28
19h30min – Missa São Marcos

Domingo, dia 24
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa São Pedro

Sábado, dia 30
16h – Missa Nossa Senhora
da Saúde

Segunda-feira, dia 25
18h – Missa Nossa Senhora
do Rosário

Domingo, dia 31
9h – Missa Matriz
10h3omin – Missa Santa Bárbara

Terça-feira, dia 26
19h30min – Missa Nossa Se-

Nona Lídia Parmegiani festeja
108 anos com memoria invejável
Com uma memória invejável,
Dona Lydia Zaffari Parmegini
completou 108 anos de idade, na
terça-feira dia 21 de junho. Moradora mais antiga da Linha Colussi, interior de Monte Belo do
Sul, ela teve seis filhos, dois ne-

tos e um bisneto. O padre Moacir Pauletti celebrou uma missa
especial para comemorar e abençoar a moradora mais antiga da
comunidade.
Nascida no ano de 1908 à nona
Lídia como gosta de ser chamada

é uma referência de longevidade e
amor pela vida. Viúva a 21 anos,
conta que casou-se com 33 anos
com Pedro Antônio Parmegiane.
“Conheci Pedro em uma festa em
Santa Tereza, namoramos por apenas um ano e casamos”.
Divulgação

Auxílio-acidente é um beneficio concedido ao segurado quando, após consolidadas as lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem em
redução de sua capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia.
Cita-se como exemplo de
sequelas: perda de acuidade visual, perda de audição, perda de segmentos
de membros, encurtamento
de membros, entro outros.
Este benefício é pago como forma de indenização em
função do acidente e, portanto, não impede o cidadão
de continuar trabalhando.
Fazem jus ao beneficio de
auxílio-acidente apenas os
segurados das seguintes categorias: empregados, trabalhadores avulsos, segurados
especiais (agricultores) e empregados domésticos.
Quando o segurado sofre algum acidente que o
incapacita para as atividades laborativas habituais por
mais de 15 dias, faz pedido
de auxílio-doença junto ao
INSS. Posteriormente, quando estiver apto para retornar ao trabalho e receber
alta do beneficio de auxílio-doença, se restarem sequelas, a Autarquia deverá conceder o beneficio de
auxílio-acidente. Caso não
conceda, deve ser requerido pelo segurado.
Existem raros casos em que
o acidente sofrido não gera
direito a auxílio-doença, pois
a pessoa não fica incapaz

Monte Belo do Sul

Ao lado das filhas Umbelinda e Roselina, a nona Lídia comemora 108 anos

Capela São Pedro promove Jantar Dançante
No próximo sábado, 16 de julho
a Capela São Pedro da Linha Alcântara Alta promove jantar dançante de
Expediente
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casais a partir das 20h. No cardápio,
sopa de capeletti, lesso, recheio, maionese, galeto, churrasco, leitão, pão, satobandeira@gmail.com /
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(54) 8116-6668 whatts
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ladas e sobremesa. O valor do ingresso é R$ 40,00 por pessoa. A animação
fica a cargo da Banda Embalo Serrano
Circulação: mensal
A Gazeta de Monte Belo do Sul é
um novo meio de comunicação
que surge para divulgar o trabalho desenvolvido no dia a dia do
município.
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Monte Belo do Sul
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Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul
Restaurante Nonna Metilde
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Frio anima os produtores de uva e pêssego da Serra
Depois das perdas da última safra, produtores estão animados com o frio intenso que permite a dormência dos vinhedos
tre abril e junho o total de 344 HF.
O volume total de chuvas registrado (7 mm) ficou bem abaixo do volume esperado (157 mm), de acordo com as normais climatológicas,
pode-se afirmar que não choveu,
praticamente, nada. De acordo
com os registros da Área de Agrometeorologia da Embrapa Uva e
Vinho, este foi o mês mais seco
em Bento Gonçalves desde 1922,
ou seja, dos últimos 94 anos. Até
então, a menor precipitação tinha
sido registrada em dezembro de
1944, com 11 mm. (Fonte pesquisadora Maria Emília Alves e técnico Adriel Davi Marconatto).

Na Serra as baixas temperaturas são essenciais para a boa produção de algumas culturas

No Rio Grande do Sul as temperaturas despencaram e, os viticultores da Serra brindam o frio
dos últimos meses. Os parreirais
estão praticamente sem folhas. Devem seguir assim pelo menos até
o início da primavera. Nesta época
o frio é essencial. Contribui e muito para este período de dormência
e também ajuda na eliminação de
fungos e insetos instalados nos pomares e vinhedos. Com o frio e a
geada os agricultores têm a garantia de que os parreirais serão submetidos a, no mínimo, 400 horas
de frio abaixo de 7ºC no ano, ideal
para que a planta ganhe vitalidade.
Apesar do clima gelado ser con-

siderado uma bênção, outros fatores impactarão na safra de uva
deste ano que esta em desenvolvimento. O primeiro: como os vinhedos ficaram muito debilitados
na última colheita, em função da
brotação antecipada pelo calor, geada fora de época e granizo, dificilmente se alcançará uma safra cheia
como a de 2012, com cerca de 700
milhões de quilos de frutas colhidas no Estado. O segundo motivo
que vai interferir na quantidade e
qualidade da uva será o comportamento do clima nas próximas fases, durante brotação e formação
das gemas. De qualquer forma, a
safra de uva 2016/2017 não deve

atingir as perdas históricas da última, quando o Estado colheu menos de 350 milhões de quilos da
fruta. Na época, o calor no inverno antecipou a brotação, seguido
por geada em setembro, granizo e
excesso de chuva. Pelo menos, por
enquanto, o clima está agradando
e muito os produtores da região.
Nos pessegueiros em Pinto
Bandeira o momento é de poda.
Apenas quatro municípios concentram quase 30% da produção
nacional da fruta. O frio intenso
das últimas semanas tem favorecido as plantas.
O pesquisador da Embrapa
Uva e Vinho na área de fisiologia
vegetal Henrique Pessoa dos Santos diz que as baixas temperaturas
registradas são fundamentais para o estabelecimento do estado de
dormência, que induz à senescência e queda das folhas, não só da videira, mas da maioria das espécies
caducifólias (que perdem as folhas
no período outono/inverno).
Na análise de frio ocorrido até
o momento, em Bento Gonçalves,
no mês de junho, as temperaturas
médias máxima, mínima e média
se mantiveram abaixo do padrão
normal. Foram registradas 226 horas de frio (HF) abaixo de 7,2 °C,
ao longo do mês, acumulando en-

“As horas de frio necessárias,
de acordo com publicações feitas
por pesquisadores aqui da Embrapa, variam muito para cada variedade de uva. Por exemplo, as variedades Chardonnay, Merlot e
Cabernet Sauvignon necessitam,
respectivamente, de 150, 300 e 400
horas de frio. Entretanto algumas
variedades mais comuns, como
a Isabel, muito cultivada na nossa região, precisam de menos de
100 horas de frio. De uma forma
geral, o ideal é que se tenha acima
de 300 horas de frio” explica a pesquisadora Maria Emília Alves. Veja o quadro complementar abaixo.
Imagem meramente ilustrativa

Loteamento

ENCOSTA DO SOL

LI nº 097/2015

Localizado no Bairro Caravaggio
Rua Arlindo Menegotto
Bento Gonçalves / RS

Toda Infraestrutura
Calçamento
Estação de Tratamento
Caixa d'água
Esgoto Pluvial
Tubulação para Esgoto
Ótima Localização
Empreendimento: Bella Vista
Incorporação de Imóveis

Entrada e
parcelamento

direto

Informações
pelo fone

(54) 3449 - 4444

Agricultor Destaque
A Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul,
convida para a Sessão Solene de Homenagens ao Agricultor Destaque 2016.
Local: Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul
Data: 19 de Julho de 2016 | Terça-feira
Horário: 19 horas
Traje: Esporte ou Social
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Advogadas

Monte Belo do Sul

Classificados

Aqui seu negócio tem mais valor

Dra. Fabiana M. Benedet
OAB-RS 62.047

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

Dra. Simone M. Lunelli
OAB-RS 61.068

Rua Marechal Deodoro, 230, sala 503 - Torre Wall Business Center
(entrada pelo Shopping Bento Gonçalves) - Centro - Bento Gonçalves - RS
Fones: (54) 3055 3939 / 9605 8676 / 9957 8733 | lunellibenedet@ig.com.br

Confor to, segurança
e confiabilidade.

Serviços
Cuida-se de idosos no
hospital ou acompanhante em residências.
Tratar com: Angelina
ou Néia pelos telefones: 54 3451-6570 ou 54
8447-9831 e 8124-9407.
Móveis
Vende-se uma mesa
de jantar com armação de ferro, formato
triangular e base de vidro, com três cadeiras
estofadas em bege e
marrom. E um fogão
marca Brastemp, automático, quatro bocas,
semi-novo. Tratar pelos
telefones: 8447-9831 e
8413-1015.

Classificados
Aqui seu negócio tem mais valor
Gazeta de

Monte Belo do Sul
Capelas São José
Serviços Funerários e Cremação
Rua Marques de Souza, 920 - Bento Gonçalves
3452.1660 - www.lformolo.com.br

BAG

Parcelamento em até 60 vezes.
Planos disponíveis para todas as idades.
Garantia de seguro prestamista
de acordo com a faixa etária.

RECORDARE

CREMAÇÃO PLANEJADA
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Pinto Bandeira
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aqui
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Maior sistema financeiro cooperativo, Sicoob SC/RS,
inaugura sede em Bento Gonçalves
Integrante do maior sistema de
cooperativas de créditos do Brasil, a Sicoob Vale do Vinho abriu
as portas da unidade Bento Gonçalves na quinta-feira, 23 de junho,
em evento para convidados, autoridades e imprensa.
O espaço, localizado na Rua
Marechal Floriano, 161, no bairro centro passa a atender ao público com uma equipe de cinco
colaboradores. Atende pelos fones: (54) 3452 6170 e 3452 6256
ou pelo e-mail: bentogoncalvescentro@sicoobvda.com.br. A cooperativa é integrante do Sicoob,
o maior sistema de cooperativas
de créditos do Brasil, com mais
de 3,4 milhões de associados e
presente em 26 estados e no Distrito Federal.
A unidade Bento Gonçalves é
filiada a central Sicoob SC/RS, que
possui 39 cooperativas singulares,
e forma a segunda maior rede de
atendimento das instituições financeiras do estado. São mais de 360
pontos, presentes em Santa Cata-

rina, Paraná e Rio Grande do Sul.
Na Serra Gaúcha são duas unidades: a de Bento Gonçalves e de
Caxias do Sul. A região deve receber ainda uma terceira unidade em
Farroupilha, no mês de outubro.
O Diretor-presidente do Sicoob, Luiz Vicente Suzin, explicou a atuação do maior sistema financeiro do país e a instalação das
primeiras unidades no Rio Grande
do Sul. Vinda da região do Vale do
Rio do Peixe, em Santa Catarina, a
cooperativa escolheu a Serra Gaúcha pelas suas peculiaridades, pela cultura da uva, fruticultura, horticultura e por ser parecida com a
região onde foi criada.
Luiz Vicente comentou sobre
a importância da cooperativa e as
vantagens de se tornar associado
do Sicoob. Ele ainda falou sobre
os empreendimentos nas cidades
de Bento Gonçalves, inaugurado
dia 23 de junho, em Caxias do Sul
que abriu as portas na sexta, dia 24
e em breve novas unidades estarão
em funcionamento em Farroupilha, Flores da Cunha e em mais
10 cidades do Rio Grande do Sul.
Outros destaques do Diretor-Presidente foram as facilidades de cré-

Jerônimo P. Filho

Em quatro anos serão
instaladas 10 unidades
no estado

Diretoria Executiva e autoridades na abertura da agência em Bento Gonçalves

dito a disposição dos novos clientes da região serrana.
Para Aline Ansiliero Gerente da
agência de Bento Gonçalves as expectativas com a abertura da agência do Sicoob são muitas pelo fato
da cidade ser considerada a capital do Empreendedorismo. “Nós
Sicoob viemos com uma proposta
de atendimento diferenciado, taxas
de juros mais atrativas, e diversos
outros serviços que trazem retorno aos associados, tudo para que
consigamos fomentar o crescimen-

to do agricultor, do comércio e da
indústria. Para que o assalariado, o
aposentado e o empresário tenham
melhores opções para aquisição de
crédito e investimento. Nosso propósito é ser uma opção mais justa
para a comunidade Bento Gonçalvense, transmitindo confiança
e credibilidade com nossa experiência de 28 anos no ramo cooperativista, e disseminando um dos
nossos principais princípios que é
o auxilio no desenvolvimento da
comunidade” diz Aline.

Sobre o Sicoob
O Sicoob é o maior sistema financeiro cooperativo do país, composto por cooperativas financeiras
e empresas de apoio que oferecem
aos associados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio,
seguros, cobrança bancária, entre
outros. A empresa possui todos os
produtos e serviços bancários, mas
não é um banco, e sim uma cooperativa de credito. Mais informações http://www.sicoobsc.com.br/.

Estilos versáteis.
Projetos únicos.

A Pagno Construções oferece diversos serviços para
sua comodidade, contando com equipes qualificadas para:
- 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

Execute sua obra conosco e ganhe o projeto sem
custos!
Comodidade, segurança, confiança total é conosco.

Entregamos sua obra 100% pronta

PAGNO
CONSTRUÇÕES
Rua 7 de Setembro, 196 Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS | 54 9932 5249 | 54 9617 0153
pagnoconstrutora@hotmail.com
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Monte Belo na relação de municípios
com déficit em caixa
Algumas informações tem deixado a população de Monte Belo do
Sul em alerta. Uma delas é a matéria divulgada pela Zero Hora no dia
02 de julho deste ano. Monte Belo
do Sul está em 5º lugar na relação de
municípios com maior déficit em caixa, em relação à receita.
A matéria apresentou a situação financeira dos 497 municípios do Rio
Grande do Sul. A informação resulta do cruzamento de mais de 5 mil
dados contábeis de 2015, disponíveis no portal do Tribunal de Contas
do Estado – TCE. São números sobre a receita, recursos próprios, gastos gerais e com pessoal, investimentos em obras e melhorias e aplicações
em saúde e educação. Para ver os
detalhes, basta acessar o link http://
zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/dados-municipios/ e escolher 1 município
de seu interesse. Fizemos isso com o
município de Monte Belo do Sul, o
resultado está na figura 1.
Em 354 cidades (71%), as receitas foram maiores do que as despesas totais empenhadas, incluindo as
verbas direcionadas às Câmaras e aos
demais órgãos municipais. Embora
o número seja positivo, não significa que as coisas vão bem. Monte Belo do Sul está em 5º lugar na relação
de municípios com maior déficit em
caixa, em relação à receita conforme
matéria do Jornal Zero Hora.
Onde mais sobrou dinheiro em
caixa: *Em relação à receita

• 1 - Barra Funda: 21,5%
• 2 - Garruchos: 21%
• 3 - Maratá: 20,9%
• 4 - Capela de Santana: 20,5%
• 5 - Barra do Rio Azul: 20,1%
Onde mais faltou dinheiro em
caixa: *Em relação à receita

• 497 - Rolante: -34,2%
• 496 - Marcelino Ramos: -33,7%
• 495 - São José das Missões: -32,6%
• 494 - Liberato Salzano: -24,5%
• 493 - Monte Belo do Sul: -21,6%
28,8% dos municípios gaúchos
fecharam as contas no vermelho em 2015, sendo que 70%
deles são pequenas cidades,
com até 10 mil habitantes

A reportagem do jornal entrou em
contato com a Prefeitura de Monte
Belo. Foram feiras as seguintes perguntas: “Estamos acompanhando a
repercussão da publicação do Jornal
Zero Hora sobre o déficit das contas
da prefeitura em R$ 2.916.914.42.
Temos a informação de que é devido
ao não repasse do Governo Federal
de verbas solicitadas” Pedimos: porque está em déficit se as verbas não
entraram? Os valores pretendidos
foram licitados e empenhados? Se
foram empenhados, pedimos o por
que destes empenhos se as verbas
não chegaram. Como a situação está
sendo tratada se as verbas não entrarem até o final do mandato? O Município ficará em prejuízo? As informações foram prestadas pelo assessor
jurídico, Adroaldo Dal Mass e pelo
contador municipal Ernani Steilmann
do município.
“Inicialmente é preciso dizer que a
matéria do Jornal Zero Hora sobre o
“déficit” de gastos das prefeituras gaúchas, como se pode ver pela conclusão a que chegou aquele veículo de
comunicação, é oportunista, desprovida de fundamento e sem qualquer
base real. O que ocorreu é que os jornalistas da Zero Hora, no mínimo,
desconhecedores de como funciona
o sistema financeiro-contábil dos municípios, cometeram erro grosseiro
ao concluir, vendo os dados consolidados do site do TCE, que o município de Monte Belo do Sul estaria com
um “déficit das contas” na ordem de
R$ 2.916.914,42 e, o pior, insinuando que, com tal conclusão, o município teria gastado mais do que arrecada.
Tudo fruto, repita-se, ou da maldade,
ou da incompetência de quem redigiu a matéria” diz Adroaldo Dal Mass.
Por que está em déficit se as
verbas não entraram?

O jornal Zero Hora, para chegar
ao valor da diferença entre o valor da
receita e os valores empenhados em
2015, esqueceu (estranhamente), de
se informar sobre o superávit consolidado do exercício 2014, cujo valor
foi R$2.433.740,43, transportado para o exercício seguinte. Também não
informou os valores de Convênios a
receber contabilizados em créditos a
receber no final do exercício 2015, no

valor total de R$1.815.341,97. Assim,
quando a matéria daquele jornal informa que teria havido mais valor empenhado do que receita, para verificar
o equilíbrio, simplesmente esquece
de analisar os dados como um todo.
Assim, não havia ao final de 2015
(ano que a matéria consolida os dados), qualquer déficit financeiro. Diferentemente é tratar a questão que diz
respeito a “verbas que não entraram”,
também objeto da pergunta. Evidentemente as despesas que foram feitas tinham suporte orçamentário, até
porque trata-se de comportamento
previsto e imposto por lei. O fato conhecido de que o Governo Federal
tem atrasado o repasse de verbas de
convênios e obras relacionadas à sua
aprovação (as chamadas verbas federais) é de conhecimento geral, mas
isso não significa que o município teria gasto mais do que o orçamento.

Figura 1

Balanço das Contas
O gráfico indica em que medida as contas ficaram negativas
ou positivas. Quanto mais abai-

Os valores pretendidos foram
licitados e empenhados?

Se esta pergunta com a expressão
“valores pretendidos” quer se referir
aos credores municipais, a resposta é
sim, por evidente, já que todo e qualquer valor pretendido receber do município por alguém deve estar licitado
e empenhado, tratando-se de obras e
serviços de terceiros.
Se foram empenhados, pedimos o por que destes empenhos se as verbas não chegaram. Como a situação está
sendo tratada e o que acontecerá se as verbas não entrarem
até o final do mandato?

A pergunta está mal formulada, eis
que não se pode cogitar a hipótese “se
foram empenhados”, tratando-se de
despesa pública, já que qualquer delas
deve ter o respectivo empenho que a
anteceda e, portanto, é claro que todas, como determina a legislação, estão empenhadas. Assim, ao perguntar
do “porquê destes empenhos”, a resposta é: por imposição legal, já que,
como antes dito, toda despesa precisa ser antecidade de empenho e, portanto, antecedida do pagamento. É
claro que se o Governo Federal não
manda determinado valor para quitar
determinada despesa (obras ou serviços), como não vem mandando, co-

mo é de conhecimento geral, repita-se, é claro que o que ocorrerá é que a
despesa será paga quando o dinheiro
chegar. Se qualquer verba não entrar
até o final do mandato (e observe-se
que o fim do exercício contábil não
está relacionado ao mandato do gestor), como ocorre com qualquer verba que não seja entregue ao município no momento correto, seja pelo
Estado, seja pela União, e a mesma
estiver destinada ao pagamento de determinada obra ou serviço já contratada, contabilmente ela será colocada
na rubrica prevista em lei, chamada
“restos a pagar”.
O município ficará em prejuízo?

A pergunta é um tanto quanto ininteligível. De qualquer sorte, tentando
entender o que a pergunta quereria saber ou dizer, primeiro é preciso deixar
bem claro: ao contrário do que a matéria da Zero Hora afirmou o município
não gastou mais do que sua receita; se
o governo Federal ou Estadual continuar atrasando seus repasses, quem fi-

Organização
e trabalho em equipe

para a consultoria

que o cliente merece.

xo da linha, maior o déficit orçamentário. Quanto mais acima,
mais positivo o resultado.

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

ca no “prejuízo” temporário é o credor
que trabalhou em obras e serviços e,
pontualmente, poderá ficar com seus
pagamentos em haver, cuja liquidação
se dará tão logo a verba ingresse nos
cofres públicos. Então, não há “prejuízo” ao município, como tal palavra
seria empregada na iniciativa privada.
O município aproveita para deixar
claro aos cidadãos que, ao contrário
do que diz e, mais do que isso, insinua a matéria de Zero Hora sobre o
município de Monte Belo do Sul por
incompetência ou má-fé, o que tem
servido para certas pessoas oportunistas e mal informadas com aquela
matéria em não deixar confusos os
cidadãos, por oportunismo eleitoral
neste momento, nossa cidade não
gasta mais do que arrecada. E, por
isso mesmo, as obras já iniciadas e as
que ainda vão iniciar continuarão sendo projetadas e motivo de orgulho, já
que servem para melhorar a vida de
nossa comunidade, mesmo que isso
deixe alguns, por interesses pessoais,
tristes e desesperados.

Gazeta de

Monte Belo do Sul

Nesse primeiro ano nossa maior
conquista foi a sua confiança!

Adubação,
calagem e
contaminação
ambiental
No próximo dia 11 de agosto,
em Bento Gonaçlves, os principais resultados de pesquisas conduzidas nos últimos 13 anos sobre adubação e manejo do solo
de tradicionais regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina serão apresentadas no 1º Workshop sobre Adubação, calagem e contaminação
ambiental em solos de vinhedos.
O encontro irá acontecer durante todo o dia e as inscrições,
com vagas limitadas, ao valor de
R$ 100,00 podem ser feitas em
https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/wacca/.
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Natália Rasia

Arquiteta Urbanista
CAU A 110844-1

Arquiteto é o profissional que projeta e idealiza os
espaços para os mais diversos usos humanos.
A Arquiteta Natália Rasia atende os requisitos.
O contato por telefone pode ser feito pelo número
(54) 9935 0666 ou por e-mail: arq.nataliarasia@gmail.com

Áreas de atuação:
- Projetos Arquitetônicos;
Residenciais, comerciais e industriais;
- Arquitetura de Interiores;
- Ambientes, mobiliário, decoração, iluminação de
paisagismo;
- Projetos complementares;
- Hidrossanitário, elétrico, estrutural e PPCI (bombeiros);
- Acompanhamento de obras;

Anuncie
aqui!
gazetadepintobandeira@
gmail.com
Gazeta de

Pinto Bandeira

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

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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Etios
X
Hatch & Sedan

mecânico
6 marchas

18xtaxazero
60% entrada

+ipva grátis
PRODUZIDO NA PRIMEIRA ECOFACTORY
DA TOYOTA NO BRASIL.

*Novo painel digital
*Novos motores:
+potência e economia

ISO14001

2017
GLi automático
a partir de

79.990

,00

Fotos ilustrativas.Etios Hatch 1.3 X 16/17 à vista R$ 44.620,00 ou financiado c/Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto
ao Consumidor), pessoa física, c/entrada de R$ 26.772,00(60%) e 18x fixas de R$ 1.101,51. Taxa de juros pré-fixada de 0,00 % ao mês, equivalente a 0,00% ao ano+IOF (Imposto s/Operações Financeiras) de R$ 485,11 e Seguro Vida Prestamista de R$ 229,35. Valor Total a ser
financiado R$ 19.872,30 (IOF+Registro de contrato base RS de R$ 189,84 e Cesta de Serviços de R$ 550,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro p/Início de Relacionamento de R$ 525,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela c/vencimento p/30 dias. Custo Efetivo Total
(CET) de 12,53% ao ano. Valor Total à prazo de R$ 46.599,18. Crédito sujeito à análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo acima. A alteração de qualquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. SAC Banco Toyota (Serviço de Atendimento ao Cliente) 40901255(capitais) e 08000164155 ou envie e-mail para sac@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente
após atendimento pelo ERC): 0800-772-5877. O nome "Seguro Vida Prestamista" é utilizado na oferta de seguros aos clientes Toyota, seguro
que oferece as coberturas de morte, invalidez permanente total por acidente. O presente material possui informações resumidas, p/conhecimento completo das coberturas oferecidas e suas restrições, recomendamos a leitura das Condições Gerais do Seguro disponibilizada no
site www.bancotoyota.com.br ou fale com nossos atendentes. Seguro garantido pela Segurado Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, CNPJ:
03.564.261/0001-08, Processo Susep Nº 15414.001501/2005-31, Estipulantes: Banco Toyota do Brasil S.A. e Toyota Leasing do Brasil S.A.
Arrendamento Mercantil – CNPJ: 03.215.790/0001-10.Corretor de Seguros: AON Affinity do Brasil Serviços e Corretora de Seguros LTDA. CNPJ: 02.143.320/0001-26, Registro SUSEP Nº059726.1.033292-5. "O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
incentivo ou recomendação a sua comercialização." Campanha válida de 01/07/2016 a 31/07/2016. Na categoria de veículos compactos e
médios, o Etios nas versões hatch 1.3 (16V DOHC T-Flex) e 1.5 (16VDOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre
os veículos c/o menor consumo de combustível da categoria em 2015. O Etios hatch 1.3 apresentou o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,3
km/l; gasolina/urbano:12,2km/l; etanol/estrada: 9,1 km/l; gasolina/estrada: 13,3 km/l. O Etios hatch 1.5 apresentou o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano:12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l;gasolina/estrada:13,8 km/l. O Etios sedã 1.5(16V DOHC T-Flex)
possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos c/o menor consumo de combustível da categoria em 2014. O veículo
Etios sedã 1.5 teve o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano:12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada:13,8
km/lOs veículos Toyota Corolla 2.0 16V nas versões Altis e XEi com transmissão Multidrive-S(CVT) de 7 velocidades e 1.8 16V na versão Gli
c/transmissão Multidrive (CVT) de 7 velocidades ou manual de 6 velocidades, possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre
os veículos c/menor consumo de combustível da categoria de veículos grandes em 2015. O veículo Toyota Corolla 2.0 16V apresentou o seguinte consumo-etanol/ciclo urbano:7,2km/l; gasolina/ciclo urbano:10,6km/l; etanol/ciclo rodoviário: 8,8 km/l; gasolina/ciclo rodoviário:

12,6 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 118 (gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8 16V com transmissão Multidrive (CVT) de sete velocidades apresentou o seguinte consumo - etanol/ciclo urbano: 7,8 km/l; gasolina/ciclo urbano: 11,4 km/l; etanol/ciclo rodoviário: 9,2
km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 110(gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8 16V c/transmissão
manual de 6 velocidades apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,3 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,7 km/l; etanol/ ciclo rodoviário: 9,1 km/l; gasolina/ciclo rodoviário:13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 114(gasolina). Valores de referência medidos em
condições-padrão de laboratório conforme NBR7024 e ajustados para simular condições+comuns de utilização, podendo não corresponder
ao consumo verificado p/motorista c/o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do
motorista. .Valores de referência medidos em condições-padrão de laboratório conforme NBR 7024, ajustados para simular condições mais
comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado p/motorista c/o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. P/saber mais, consulte sempre o manual do proprietário e os sites: www.inmetro.
gov.br e www.conpet.gov.br. A Toyota oferece 3 anos de garantia de fábrica, s/limite de km p/uso particular 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.toyota.com.br p/mais informações. As ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas c/isenção de impostos. Promoções não cumulativas
c/outras promoções vigentes. IPVA grátis condicionado à confecção da documentação na própria concessionária.
.

Agende sua revisão

54.2992.9310

erraSol

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
BR470, km 215 - BENTO GONÇALVES

54 3052.0707

www.terrasol-veiculos.com.br
http://www.facebook.com/TerrasolToyota

