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Primeiros vinhos da Indicação 
Geográfica Monte Belo 
chegam ao mercado

Ragazzi dei Monti 
lança DVD em 
comemoração aos 25 anos

114ª Festa em Honra a 
Nossa Senhora de Caravaggio
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Sete rótulos serão apresentados nesta sexta-feira, integrando a 
programação do Dia do Vinho 2016

Evento reuniu mais de mil pessoas na noite da 
sexta-feira, 20 de maio

Fé e devoção marcaram a festa  de Nossa 
Senhora de Caravaggio que reuniu mais de 
1.500 pessoas
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arlove Perin
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Rua Ernesto Gasperin, 325 
Pomarosa |  BG | RS | (54) 3453-5503

Surpreenda 
no Dia dos 
Namorados

Neste dia, 
um mimo 

especial

114ª Festa em Honra a 
Nossa Senhora de Caravaggio 

em Monte Belo do Sul

Gratidão e que Nossa Senhora de
Caravaggio esteja sempre no 

coração de todos!
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Bento Gonçalves será sede da 
39ª edição do Congresso Mundial 
do Vinho de 2016. A informação 
foi divulgada pelo Ministério da 
Agricultura. O evento ocorre en-
tre os dias 23 e 28 de outubro des-
te ano. As inscrições já estão aber-
tas. Os preços variam de US$ 70, 
para estudantes, até US$ 550 para 
participação em toda a programa-
ção do Congresso. Os preços pro-
mocionais estão disponíveis até o 
dia 17 de agosto. A partir deste dia 
até a véspera do evento, o valor fi-
cará entre US$ 95 e US$ 715. Pa-
ra inscrições durante o Congres-
so, as taxas ficarão entre US$ 120 
e US$ 880. Para informações de-
talhadas sobre as diferentes faixas 

No dia 06 de agosto, sábado 
acontecerá o 9º Jantar do Espu-
mante que dará abertura às festi-
vidades em honra a São Francis-
co de Assis, na Sociedade E.C.E. 
24 de Maio às 20 horas. 

No cardápio: picanha, chapéu 

de bispo, filé mignon, leitão, fran-
go, ravióli, risoto de queijos, sa-
ladas, tábua de frios e sobreme-
sas. Água, refrigerante, vinho e 
espumantes liberados das 20h às 
2h30min. À meia-noite será ser-
vido grostoli e café. Após o jan-

tar animação com o Grupo Raga-
zzi dei Monti e Acústicos Band. 
O valor do ingresso é R$ 120,00 
por pessoa, dá direito ao jantar 
com bebida liberada e uma taça. 
Informações na Paróquia. (54) 
3457 1088.

Congresso Mundial do Vinho de 2016 será 
realizado em Bento Gonçalves

Jantar do Espumante dará abertura às festividades 
em homenagem a São Francisco de Assis

A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura

Sábado, dia 7
Sexta-feira, dia 04
17h30min – Missa Santa Rita
19h – Missa Nossa Senhora 
do Rosário

Sábado, dia 05
9h – Matriz Batizados
10h30min – Missa São Paulo

Quarta-feira, dia 
19h30min – Missa Santo Isidoro

Sábado, dia 11

16h – Missa São Miguel
17h30min – Missa Roque

Domingo, dia 12
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa Festa de 
Santo Antônio

Quarta-feira, dia 15
19h30min – Missa Matriz

Domingo, dia 19
9h – Missa Matriz
19h – 10h30min – Missa São 

Pedro

Sábado, dia 25
17h30min – Missa Nossa Se-
nhora da Saúde
19h – Missa Santa Bárbara

Domingo, dia 26
9h – Missa Matriz Festa das 
Capelinhas

Quarta-feira, dia 29
19h30min – Missa Nossa Se-
nhora de Caravaggio

Programação das missas de junho
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Cobranças 
indevidas? Exija a 

devolução!

Roberta Webber Gugel
advogada, OAB/RS 84.747, integrante 
da banca Gabardo Advocacia

Mesmo com a vigência do 
Código de Defesa do Consumi-
dor, infelizmente, ainda somos 
surpreendidos com cobranças 
indevidas nas faturas ou bole-
tos que recebemos para paga-
mento dos mais diversos serviços, 
o que acaba por gerar muitos 
transtornos.

Entre as cobranças indevi-
das mais comuns temos: servi-
ços de telefonia e internet não 
contratados, taxas de serviços 
bancários, débitos automáticos 
não autorizados, taxa de corre-
tagem, cobrança de dívida já 
paga, entre outras.

Não há importância se o valor 
cobrado indevidamente for pe-
queno, caso o consumidor iden-
tifique a cobrança de algum ser-
viço que não solicitou em sua 
fatura de cartão de crédito, ce-
lular, etc., o procedimento cor-
reto é entrar em contato com a 
empresa fornecedora e informar 
acerca do equívoco cometido 
solicitando o cancelamento da 
cobrança ou, em caso de pa-
gamento, a devolução em do-
bro do valor dispendido de for-
ma incorreta.

Caso não haja solução ami-
gável para o impasse, o consu-
midor deve ter em conta que 
seu direito pode ser exigido judi-
cialmente, já que o Código de 

Defesa do Consumidor repudia 
a prática da cobrança indevi-
da em seu artigo 42, que dispõe 
que: “O consumidor cobrado 
em quantia indevida tem direi-
to à repetição do indébito, por 
valor igual ao dobro do que pa-
gou em excesso, acrescido de 
correção monetária e juros le-
gais, salvo hipótese de engano 
justificável”.

Por vezes, quando o valor em 
aberto não é cancelado pela 
empresa fornecedora, a cobran-
ça de serviços não contratados 
pode gerar a inscrição do nome 
consumidor no SPC/Serasa. A in-
serção indevida no “cadastro de 
maus pagadores” é entendida 
pelos Tribunais como dano moral 
passível de ser indenizado, tendo 
em vista toda a dor de cabeça 
que esse tipo de aponte gera.

Ao ser cobrado por um serviço 
que desconhece, a melhor me-
dida é contar com a ajuda de 
um advogado, que estará apto 
a tomar a medida mais eficaz 
para cada caso e, se necessá-
rio, pleiteará além do cancela-
mento da cobrança indevida e 
da devolução do valor pago, a 
indenização por danos morais. 
Não deixe de lutar pelos seus di-
reitos e exigir uma conduta jus-
ta e correta por parte dos pres-
tadores de serviço.

de preços e pacotes, acesse www.
oiv2016.org.br/pt/inscricoes ou en-

vie e-mail para recepcao@aconte-
ceeventos.com.br. 
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Sete rótulos serão apresentados, integrando a programação do Dia do 
Vinho 2016. Certificação é resultado de um trabalho começado em 2004 

No embalo da programação do 
Dia do Vinho 2016, os primeiros 
vinhos da Indicação Geográfica 
(IG) Monte Belo chegam ao mer-
cado. A certificação é resultado de 
um trabalho começado em 2004. 
Sete rótulos de vinícolas que inte-
gram a Associação dos Vitivinicul-
tores da região de Monte Belo do 
Sul (Aprobelo) serão apresentados 
em um evento para convidados na 
tarde desta sexta-feira, dia 3 de ju-
nho, no Il Divino Café, no centro 
de Monte Belo do Sul, envolven-
do as vinícolas Calza, Faé e Fantin. 
Os interessados em degustar e co-
nhecer os vinhos recém lançados 
poderão visitar a tradicional Feira 
Colonial, nos dias 4 e 5 de junho 
no salão paroquial do município 
ou nas vinícolas produtoras.

Os primeiros vinhos certifica-
dos são quatro vinhos tintos, das 
variedades Merlot e Tannat, dois 
vinhos brancos, Riesling e Char-
donnay, e um espumante elabo-
rado pelo método tradicional, no 
corte exclusivo da IG Monte Be-
lo (Riesling Itálico, Pinot Noir e 
Chardonnay).

A saber: Com aproximada-
mente 2,7 mil habitantes, Monte 
Belo do Sul tem a maior produ-
ção de uvas finas per capita de toda 
a América Latina, com 16 tonela-
das ao ano, em média. Agora, além 
de ser reconhecida pela excelente 
qualidade da matéria-prima,  que 
era vendida para elaborar vinhos 
de alta qualidade na Serra Gaúcha, 
a região busca ampliar seu espaço 
no mercado, com vinhos finos de 
qualidade, elaborados por viníco-
las familiares, de pequeno porte, 
na própria região.

“Estamos trabalhando desde 
2004 para termos os vinhos de 

Monte Belo certificados com a In-
dicação Geográfica. Foi um lon-
go caminho que percorremos pa-
ra qualificar a nossa produção, e é 
gratificante chegar nesse momento 
de apresentar nosso produtos para 
os consumidores”, destaca Roque 
Faé, diretor do Conselho Regula-
dor da IG Monte Belo e proprie-
tário da Vinhos Faé.

Além do importante engajamen-
to dos integrantes da Aprobelo, Faé 
reconhece o trabalho conjunto das 
entidades parceiras, como: Embra-
pa Uva e Vinho, Instituto Brasileiro 
do Vinho (Ibravin), Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) e a Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), que auxiliaram 
nesta conquista, orientando no de-
senvolvimento das potencialidades 
vitivinícolas da região. Atualmente 
a Aprobelo reúne 11 vinícolas, das 
quais três já produzem vinhos den-
tro das normas estabelecidas na In-
dicação Geográfica.

Saiba mais sobre a IG de 
Monte Belo

– A área delimitada da IG Re-
gião de Monte Belo tem um total 
de 56,09 km², estando 80% no mu-
nicípio de Monte Belo do Sul e o 
restante nos municípios de Bento 
Gonçalves e Santa Tereza.

– São mais de 600 proprieda-
des vitícolas na área delimitada 
formando um verdadeiro mosai-
co de vinhedos que ocupam 37% 
da área, com alta concentração de 
uvas viníferas de qualidade. A área 
delimitada possui no seu entorno 
um cinturão verde, formado por 
matas onde a declividade é acen-
tuada. A região está diretamente 
exposta ao Vale do Rio das Antas, 
com altitude média de 485 metros 
(altitude mínima de 349 metros e 
máxima de 659 metros).

– O projeto técnico-científico 
de desenvolvimento da IG foi ini-
ciado em 2004, envolvendo diver-
sas instituições, com a coordena-
ção da Embrapa Uva e Vinho, de 
Bento Gonçalves.

100% das uvas utilizada na ela-
boração dos vinhos devem ser pro-
duzidas na área geográfica deli-
mitada.

– Os vinhedos precisam ter con-
trole de qualidade, a maturação 
das uvas para vinificação precisa ter 
padrões diferenciados e os vinhos 
devem ser elaborados apenas com 
as variedades autorizadas e com os 
padrões exclusivos da região.

– Os vinhedos de Monte Be-
lo do Sul são todos georreferen-
ciados, garantindo o rastreamento 
dos produtos.

Calza Vinhos Finos e Espumantes
Linha 80 da Leopoldina, s/nº

Monte Belo do Sul - RS
(54) 3457 1173

 Linha Argemiro S/N - Monte Belo do Sul
(54)3457-1389

Linha Alcântara, s/nº Monte Belo do Sul
Serra Gaúcha - RS - Brasil 

(54) 2105.6015 
vinhosfae@futurusnet.com.br

Primeiros vinhos da 
Indicação Geográfica 

Monte Belo serão 
lançados nesta sexta

03 de Junho 
Sexta-Feria
Lançamentos dos rótulos 
com Indicação Geográfica 
de Monte Belo do Sul
Horário - 16h
Local: Il Divino Café
Abertura oficial do evento 
Amostra do Vinho, Agroin-
dústrias e Artesanato
Horário - 18h
Local: Salão Paroquial

04 de Junho - Sábado 
Exposição e venda de vi-
nhos, produtos colonias e 
artesanato
Horário - 10h
Local: Salão Paroquial
Festival do Vinho e Jantar Dan-
çante
Horário - 10h

Local: Co-
munidade de 
Santo Isidoro

05 de Junho 
Domingo
Exposição e 
venda de vi-
nhos, produ-
tos colonias e artesanato
Horário -10h às 17h
Atividades Culturais com apre-
sentações: Banda Roman Ross; 
Grupo de Danças Ballo D`Italia; 
Projeto “Canto e Dança, Mon-
te Belo Encanta”, com 
Dança Italiana Mirim, Co-
ral Adulto, Invernada Artística 
Mirim e Juvenil e Coral Juvenil; 
Grupo Imagem Show de Ca-
xias do Sul
Local: Praça Padre José Ferlim

Dia do Vinho 
Monte Belo do Sul

Programação
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Nesta sexta-feira, 03 de junho a 
partir das 18h30min todos os pro-
dutores rurais estão convidados a 
participar do primeiro Ciclo de En-
contros com Produtores Rurais da 
Serra Gaúcha. O evento acontece 

no Salão da Comunidade da Ca-
pela das Almas, Linha Leopoldina, 
Vale dos Vinhedos promovido pelo 
Sindicato Rural da Serra Gaúcha e 
envolve municípios de Bento Gon-
çalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, 

Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira 
e Santa Tereza. No total são 11 en-
contros. O primeiro encontro é no 
Salão da Comunidade da Capela das 
Almas, Linha Leopoldina, Vale dos 
Vinhedos, com início às 18h30min.

Classificados
Aqui seu negócio tem mais valor

Projeto Ciclo de Encontros com Produtores Rurais nesta sexta

Rua Marques de Souza, 920 - Bento Gonçalves
3452.1660 - www.lformolo.com.br

ECORDARER
CREMAÇÃO PLANEJADA

Parcelamento em até 60 vezes.
Planos disponíveis para todas as idades.

Garantia de seguro prestamista
de acordo com a faixa etária.

Capelas São José

Serviços Funerários e Cremação

B
A
G

C o n f o r t o , s e g u r a n ç a
e c o n f i a b i l i d a d e .

Gazeta de

Monte Belo do Sul

Classificados

Anuncie
aqui

Aqui seu negócio tem mais valor

Seguro e Ecológico

Anuncie conosco
8128-0279
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O espetáculo de lançamento do 
DVD Ragazzi dei Monti 25 Anni, 
que reuniu importantes nomes da 
música Ítalo-Gaúcha, foi realiza-
do na noite da sexta-feira, dia 20. 
Apesar da chuva e do frio o públi-
co compareceu e lotou o espaço 
coberto junto ao Restaurante Non-
na Matilde em Monte Belo do Sul. 
A festa contou com a participação 
especial do acordeonista Renato 
Borghetti, do músico tradicionalis-

Um dos momentos mais emocionantes da noite se deu durante a recordação das lembranças dos 25 anos contada pelos músicos e irmãos Álvaro Manzoni e Mara Manzoni Uliana

Fotos M
erlo Fotografia

Espetáculo de Lançamento do DVD Ragazzi 
dei Monti em comemoração aos 25 anos

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 / 9605 8676 / 9957 8733

Advogadas
Dra. Fabiana M. Benedet

OAB-RS 62.047

Dra. Simone M. Lunelli
OAB-RS 61.068

Fone: (54) 3454 1042

Saúde!

loja papion
Fone: (54)3457 1590 

Parabéns!!

Honestidade

 R. Joaquim Toniollo, 1261 
São Vendelino II, Bento Gonçalves

(54) 3452-4733

Transportes

ta Délcio Tavares e do padre Eze-
quiel dal Pozzo.

Caroline Rasador, Maria Amé-
lia Arroque Gheller, Italiani in Bra-
sile, Musicale Kremony, Grupo 
Razza, Paloma & Miqüí e o Grupo 
Musicale Partegiani também mar-
caram presença na festa e empol-
garam o público. Foram mais de 
seis horas de música, alegria e ho-
menagens.

Um dos momentos mais emo-

cionantes da noite se deu durante 
a recordação das lembranças dos 
25 anos contada pelos músicos e 
irmãos Álvaro Manzoni e Mara 
Manzoni Uliana. Eles relembra-
ram os momentos difíceis da car-
reira, o apoio dos familiares e ami-
gos e as conquistas nesta trajetória 
que celebra as Bodas de Prata do 
grupo na música.

“O evento foi o encerramen-
to de um projeto iniciado a mais 

de um ano e que teve um de seus 
pontos altos a gravação do DVD na 
Regione Vêneto ao Norte da Itá-
lia” diz o Diretor Alvaro Manzoni.

O dia 20 de maio, dia da imigra-
ção italiana no Rio Grande do Sul 
marcou também o Espetáculo de 

Lançamento do DVDRagazzi dei 
Monti – 25 Anos em Monte Belo.  

O CD no valor de R$ 10,00 e 
DVD no valor de R$ 20,00, pode 
ser adquirido na Loja Papion em 
Monte Belo do Sul. Mais infor-
mações pelo fone (54) 3457 1590.



Dia 28 de maio foi comemora-
do o Dia do Desafio, data reser-
vada para incentivar a prática de 
exercícios físicos. Aproveitando a 
ocasião, a Escola Estadual de 1º 
Grau Pedro Migliorini realizou jo-
gos mistos de futsal, com os alunos 
dos três turnos, coordenados pelo 
professor Nédio Vignatti.

Ainda durante o mês de meio, 
no dia 14 a direção da Escola orga-
nizou um passeio em homenagem 
ao Dia das Mães, a elas foi propor-
cionado um café Colonial em Nova 
Petrópolis, além da visita ao ataca-

do da fábrica de calçados Dakota 
e no Festimalha.

No dia 11 de a Escola recebeu a 
visita da Equipe Vocacional com o 
objetivo de incentivar e esclarecer 
os tipos de vocação e a importante 
missão em servir a Deus.

A Escola convida a todos para 
a Festa Junina, que acontecerá no 
próximo dia 10 de junho no Giná-
sio da Escola. Haverá comes e be-
bes tradicionais, sorteio de muitos 
prêmios e as tradicionais apresen-
tações artísticas dos alunos, inclu-
sive o Casamento Caipira.

Escola Estadual Pedro 
Migliorini participa do 
Dia do Desafio

Fotos D
ivulgação
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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

Parabéns aos alunos aniversariantes, Gabriel de Almeida, Rafaela Zandonai, 
Guilherme Rodrigues, Andressa Junges, Professora Arlete Zaffari, Camila Dallé, 
Brianne Montagna e Felipe CanossaAlunos participaram do Dia do Desafio com jogos mistos de futsal

Eduarda De Conto recebe 
o carinho dos colegas e pro-
fessores pelo aniversário

Parabéns aos alunos Raquel Varnier, Graziele Fantin, Danielle Somacal, Eduardo 
Pauleti e Cristian Rezemini

A aluna Janice da Silva tam-
bém comemora a troca de 
idade



A fé e devoção marcaram a 
114ª  Festa em honra a Nossa Se-
nhora de Caravaggio que ocor-
reu na quinta-feira, 26 de maio 
em Monte Belo do Sul na Linha 
Alcântara Alta, Capela Nossa Se-
nhora de Caravaggio. Os fiéis di-
vidiram a atenção entre a Roma-
ria de Caravaggio e as celebrações 
de Corpus Christi. Havia muito 
tempo que dois grandes feriados 
religiosos não coincidiam.  Te-
ve exposição de tapetes de serra-
gem. Mais de 1.500 fiéis estiveram 
presentes na celebração da missa 
e cerca de 1.100 pessoas estavam 
no almoço.

A programação teve Missa às 
10h celebrada pelo pá roco do mu-
nicípio Vinicius Caberlon, seguida 
de procissão. Após a missa, os fi-
éis receberam a benção e uma pe-
quena procissão até o campo de 
futebol da comunidade ocorreu, 
em comemoração e home nagem a 
Nossa Senhora de Carávaggio. Ao 
meio dia, foi servido almoço com 

Fé e devoção marcam 114ª  
Festa em honra a Nossa 
Senhora de Caravaggio

Justiça indefere recurso 
da D´Itália Contra a 
Prefeitura de Monte Belo

Mais de 1500 pessoas estiverem presentes na Romaria de Caravaggio 
e as celebrações de Corpus Christi

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

Mãe de Misericórdia: Vida, 
Doçura e Esperança nossa, Salve!

114ª Festa em Honra a Nossa Senhora de 
Caravaggio em Monte Belo do Sul

 

Uma homenagem:

cardápio di versificado. E às 15 ho-
ras teve bênção da saúde.

Os festeiros Ivanita e Delair 
Giovanella, Lourdes e Enri Palu-
do e Marinilce e Vanderlei Ferro 
agra decem a toda equipe adminis-
trativa, os colaboradores da co-
zinha, churras queiro, garçons da 
comunidade e de outras comuni-
dades vizinhas e todas as pessoas 
que de alguma forma cola boraram 
para que a festa fosse um su cesso. 
Também aproveitaram o momen-
to para divulgar o nome dos festei-
ros para 2012, que são: Roque e 

A empresa D´Itália Móveis in-
gressou com um mandado de segu-
rança (recurso) contra a Prefeitura 
de Monte Belo do Sul, a Secreta-
ria Municipal da Fazenda, buscan-
do a liberação de cerca de R$ 1,7 
milhão, valor que o Poder Públi-
co teria de liberar conforme Lei de 
Incentivo Fiscal. A decisão do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul foi de indeferir o pedido.

O fato ganhou evidência quan-
do o empresário Noemir Capoani 
foi parar na Delegacia de Polícia 
por ameaça ao procurador jurídi-
co da Prefeitura, Adroaldo Dal 
Mass, no dia 4 de maio.

O impasse se dá, pois a em-
presa não estaria em dia com im-
postos, que lhe dariam direito de 

receber uma indenização como 
forma de incentivo.

A decisão diz que ocorre “au-
sência de comprovação de pa-
gamentos de parcelamento da 
empresa e não havendo demons-
tração de que os requisitos exi-
gidos pela Lei Municipal foram 
atendidos, não é possível deter-
minar a liberação dos valores de 
incentivo fiscal”.

O apontamento do Judiciário 
é o mesmo posicionamento da 
Prefeitura, alegando que faltaria 
quitar débitos dos impostos com 
a Administração, para o repas-
se de um valor retido. O prefei-
to Lírio Turri chegou a divulgar 
uma nota oficial no começo do 
mês de maio.Nádia Faé, Cleimar e Elis Registo, 

Sergio e Rosa Dal Castel. 

Os festeiros 2016 Ivanita e Delair Giovanella, Lourdes e 
Enri Paludo e Marinilce e Vanderlei Ferro responsáveis 
pelo sucesso da festa

Após a missa, os fiéis receberam a benção e uma 
pequena procissão até o campo de futebol

114ª Festa em Honra a 
Nossa Senhora de Caravaggio 

em Monte Belo do Sul

Uma homenagem
Câmara de Vereadores de

Monte Belo do Sul

A fé é o maior símbolo 
da humanidade



A campanha de vacinação con-
tra a febre aftosa no Rio Grande 
do Sul será prorrogada até o pró-
ximo dia 17 de junho, conforme 
solicitação feita pela Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Irrigação 
ao Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento.

Para que recebam as doses, os 

produtores precisam estar enqua-
drados no Programa Nacional 
de apoio à Agricultura Familiar 
(Pronaf) ou no Programa Estadu-
al de Desenvolvimento da Pecu-
ária de Corte Familiar (Pecfam) 
e possuírem até 10 bovinos e/ou 
bubalinos no seu rebanho, por 
núcleo familiar.

O Rio Grande do Sul é o úni-
co estado brasileiro a doar vaci-
nas contra a febre aftosa. Há 14 
anos, o RS é livre da doença. O 
último foco foi registrado em 
2001. Maiores informações na 
Inspetoria Veterinária de Ben-
to Gonçalves, pelo telefone (54) 
3452 2131.

A ordenação diaconal dos semi-
naristas Daniel D’Agnoluzzo Zatti, 
Elton Marcelo Aristides e Mateus 
Boldori coordenado pelo bispo 
Diocesano de Caxias do Sul, Dom 
Alessandro Ruffinoni, com partici-
pação de padres reuniu aproxima-
damente 1.500 pessoas, na tarde 
de domingo, 15 de maio, na Pa-
róquia São Francisco de Assis, em 
Monte Belo do Sul.

Os diáconos permanecerão 
em suas atuais paróquias para 
a continuidade do Ano Pasto-
ral: Daniel D’Agnoluzzo Zatti na 
Paróquia São Roque, em Bento 
Gonçalves; Elton Marcelo Aristi-
des, na Paróquia Santos Apósto-
los, em Caxias do Sul; e Mateus 
Boldori, Paróquia Santa Fé, em 

Vacinação contra a febre aftosa será 
prorrogada no Rio Grande do Sul até dia 17

Paróquia São Francisco de Assis 
ordena três jovens diáconos

3.685 novos eleitores na 
8ª Zona Eleitoral

Os três jovens Daniel D’Agnoluzzo Zatti, Elton Marcelo Aristides 
e Mateus Boldori  foram ordenados diáconos

Em Monte Belo são 2.957 eleitores e 
Pinto Bandeira 2.298

Ivo A
d

am
atti
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Casa quentinha 
sem quebra quebra!

Natália Rasia
Arquiteta Urbanista
CAU A 110844-1

A nossa dica de hoje é espe-
cial para o inverno que se aproxi-
ma. Nessa época cresce a procu-
ra por sistemas de aquecimento 
para as casas e uma das opções 
mais elegantes e eficientes é a 
lareira. Porém para quem não 
tem o ambiente planejado pa-
ra receber esse equipamento, 
ou que mora em apartamento, 
a falta da chaminé é fundamen-
tal para optar por outro sistema. 
Mas já existe uma solução: as la-
reiras a álcool (etanol) ou lareiras 
ecológicas, como são conheci-
das, chegaram ao mercado pa-
ra acabar com esse problema.

O grande diferencial desse ti-
po de lareira é que não produz fu-
maça nem cheiro, o que permite 
que ela seja utilizada em ambien-
tes externos e internos, até mesmo 
em dormitórios . Outra vantagem, 

é que dispensada a utilização da 
chaminé, todo calor emitido per-
manece no ambiente, tornando-a 
assim mais eficiente que as lareiras 
convencionais. O consumo médio 
do álcool é de aproximadamen-
te 1 litro para cada 2 a 3 horas de 
queima, variando de acordo com 
a abertura do queimador.

O barato das lareiras ecológi-
cas está na liberdade uso, po-
dendo estar no móvel próximo 
a televisão na sala de estar, na 
mesa de centro, ou até mesmo 
numa mesinha com rodízios, o 
que permite levar ela por todos 
os cantos da casa. 

O arquiteto é o profissional ide-
al para indicar qual o melhor ti-
po de lareira e instalação para 
o seu ambiente, além de garan-
tir a segurança do projeto. Con-
sulte-nos!

A 8ª Zona Eleitoral – que 
abrange Bento Gonçalves, Mon-
te Belo do Sul, Santa Tereza e 
Pinto Bandeira – ganhou 3.685 
novos eleitores para as eleições 
2016. Os dados foram divulga-
dos pelo TRE-RS - Tribunal Re-
gional Eleitoral. 

Em Bento Gonçalves são 
87.304 eleitores, com 42.096 
homens e 45.208 mulheres (em 
2014 o número era de 84.072 

no total); em Monte Belo do 
Sul são 2.957 eleitores, com 
1488 homens e 1469 mulheres 
(no último pleito o número era 
de 2.690); em Pinto Bandeira 
são 2.298, com 1.184 homens e 
1.114 mulheres (no último plei-
to o número era 2.137) e Santa 
Tereza o número total é de 1.662 
eleitores, com 861 homens e 801 
mulheres (em 2014 o número 
era de 1637 eleitores).

Caxias do Sul.
O Diaconato é a primeira eta-

pa para no final do ano serem de-

finitivamente padres. Atualmente 
em Caxias do Sul são 74 paróquias 
com 108 padres.
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