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Informação e cultura para você.

Clima desfavorável marca o ano na Viticultura
Foto: Marlove Perin

A previsão do Instituto Brasileiro do Vinho é de que na safra 2016 serão colhidos cerca de 350 milhões de quilos de uva, o que
representa 50% em relação a 2014/2015 e 40% em relação à média dos últimos cinco períodos. Nas vinícolas, os relatos são de
uvas com boa sanidade e cor
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PPCI – O que é?
Para que serve?
Quem pode fazer?
Natália Rasia

Arquiteta Urbanista
CAU A 110844-1

cas indicando as saídas de emergência) e portas com dimensões
adequadas para saída dem caso de emergência. É muito importante estar em dia com o PPCI,
não apenas por uma exigência
legal e do Corpo de Bombeiros,
mas principalmente, para neutralizar o efeito devastador do fogo.
A elaboração de um projeto
PPCI requer um profissional devidamente registrado nos conselhos CAU ou CREA, ou seja,
qualquer arquiteto ou engenheiro que exerça legalmente a profissão, pois esses profissionais serão capazes de definir, através
da lei, quais os mecanismos de
proteção, rotas de fuga e assim
por diante serão necessários para o seu cado. Está no projeto,
que será submetido ao Corpo
de Bombeiros, a chave para um
sistema de proteção eficiente e
eficaz na preservação de vidas.
Em última análise, o PPCI deve
ser considerado um investimento
na preservação da vida das pessoas e não apenas um custo sistemático desde sua implantação.
É essa mentalidade que “economiza” vidas e dinheiro

Programação das missas de março
Sábado, dia 19

17h - Capela Nossa Senhora da Saúde - Ramos
18h30min - Capela Nossa Senhora das Graças –
Ramos

Domingo, dia 20

9h – Matriz - Ramos
10h30min - Capela Nossa Senhora de Caravággio
- Ramos

Quinta-feira, dia 24
20h - Matriz – Celebração de Lava Pés

Sexta-feira, dia 25

15h - Matriz – Paixão do Senhor – Coleta Terra
Santa

Sábado, dia 26
20h - Matriz – Vigília Pascal

Domingo, dia 27
9h - Matriz - Páscoa

Curso de bolachas e salgados caseiros em
parceria com o SENAR e Prefeitura
A Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul através da Secretaria Municipal de Assistência Social
Trabalho e Habitação em parceria
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está promovendo, entre os dias 30 e 31 de
março o curso de produção de bolachas e salgados caseiros. As inscrições custam R$ 15,00 e devem
ser realizadas na Prefeitura até o dia
24 de março.

Divulgação/Prefeitura de Guarapuava

Desde o trágico acidente na
Boate Kiss, em Santa Maria que
vitimou 242 jovens, se tem ouvido falar constantemente no PPCI, mas nem todo mundo sabe
exatamente do que se trata ou
para que serve.
O PPCI (plano de prevenção e
proteção contra incêndio) se trata
de um plano criado pelo Corpo de
Bombeiros, que é exigido pelos órgãos públicos para qualquer imóvel de uso coletivo e/ou público,
a fim de proteger a vida dos ocupantes das edificações através de
estratégias que facilitem a saída
da edificação ou que impeçam a
propagação do foco de incêndio.
Dependendo do tipo da edificação, de seu uso e de sua área,
o plano estabelece diferentes
soluções. Edificações com até
750m², que não utilizem materiais que propagam fogo ou que
sejam combustíveis, são servidas
pelo PSPCI, que nada mais é que
o plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndio. Essas edificações passam por
adaptações simples, como instalação de extintores de incêndio,
sinalização de emergência (pla-

Monte Belo do Sul

Prefeitura promove evento em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher no sábado
A prefeitura de Monte Belo do
sul, realiza no sábado, dia 19 de
março, um dia especial às mulheres
do município. O evento será no Ginásio da Escola Estadual Pedro Migliorini a partir das 13h30min com
várias atividades.
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Drone para aplicação de
defensivos é lançado
durante a Expodireto

Inventário extrajudicial:
procedimento rápido e
econômico

Francesca Casagrande Luchese

Tecnologia desenvolvida pela Skydrones estará disponível em
maio a um custo de R$ 150 mil
Divulgação

A empresa SkyDrone lançou na
Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS), um modelo de drone capaz de aplicar defensivos em
lavouras. O equipamento, batizado
de Pelicano, carrega 10 quilos do
produto e tem capacidade para percorrer 180 hectares por dia, debaixo
de sol ou de chuva e até 15 hectares
por voo. Esse equipamento tem um
diâmetro de 2 metros e as hastes de
pulverização estão em torno de três
metros e seis bicos aspersores que
dispersam o produto químico.
O Pelicano não atua sozinho. O
drone Zangão, que já está disponível no mercado, faz o mapeamento da lavoura através de uma câmera acoplada, para então o Pelicano
entrar em ação.
Através dessas informações, o fabricante afirma ser possível economizar até 60% de defensivos, pois
o equipamento só aplica onde há
necessidade. Fruto de um ano de
desenvolvimento pela SkyDrones,
o Pelicano está em fase final de
testes e deve estar no mercado em
dois meses.

advogada, sócia da Gabardo Advocacia

O equipamento, batizado de Pelicano, carrega 10 quilos do produto e tem capacidade para percorrer 180 hectares por dia, debaixo de sol ou de chuva

O drone Pelicano aguarda autorização da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) para levantar
voo. O valor é de R$ 150 mil.
Outra tecnologia que também
foi apresentada aos produtores é o
drone Zika Killer, que é o mesmo
equipamento voltado para agricul-

tura, mas com uma câmera acoplada. Desenvolvido para aplicação de
larvicidas que combatem o mosquito transmissor da dengue, o equipamento funciona através de orientações de um operador que decide
em tempo real pela aplicação ou
não do produto.

Perder um ente querido certamente traz muito sofrimento à família, além de implicar
em uma série de procedimentos burocráticos. Um deles é o
inventário, onde se apuram os
bens, direitos e dívidas do falecido para chegar à herança,
que é o que de fato será transmitido aos herdeiros.
Desde 2007 é possível fazer
todo esse procedimento em
cartório, por escritura pública,
uma forma muito mais rápida
do que o processo judicial.
Para fazer o inventário nessa modalidade é necessário haver total consenso entre os herdeiros. O inventário
extrajudicial também só se
aplica se não houver interessados incapazes (menores ou interditados) e se o
falecido não tiver deixado
testamento.
Mesmo sendo realizado em
cartório é obrigatória a contra-

tação de um advogado, que
pode ser comum ou individual
para cada herdeiro.
Após a apuração da herança, a divisão de bens deve ser
acordada entre os herdeiros.
Diversos documentos, como
certidões negativas, devem ser
providenciadas e para finalizar o procedimento é preciso
pagar o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações
(ITCMD).
Com todos esses elementos
será elaborada uma minuta e
lavrada a escritura de inventário e partilha.
Feito o inventário os bens
passam a ser dos herdeiros,
que deverão ir aos respectivos
cartórios registrar a propriedade. Assim, a escritura do inventário deverá ser apresentada
ao Detran para a transferência de veículos e ao Registro
para transferência de imóveis,
por exemplo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE BELO DO SUL,
convida para Sessão Solene de:
Outorga do Título de Cidadão de Monte Belo do Sul
ao Reverendo Padre Loris Cortese.

A Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo.
Façamos desta data a eterna
renovação de nossas atitudes, iluminando
nossas vidas com amor e paz.

Feliz Páscoa
São os votos da Câmara Municipal
de Vereadores de Monte Belo do Sul

Outorga da Medalha de Honra ao Mérito Padre
José Ferlin ao Grupo de Danças Ballo D´Itália.
Outorga de Portarias de Louvor e Agradecimento
aos integrantes do Grupo de Danças Ballo D'Itália:
Dançarinos, Coordenadores e Instrutores, desde
a formação até os dias atuais.
Local: Igreja Matriz São Francisco de Assis.
Data: 22 de março de 2016 / Horário 19h30min / Traje: Esporte ou Social
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Viticultura

Com clima desfavorável, Safra 2016 e
Diminuição em relação à colheita passada foi motivada pela instabilidade climática e passa dos 50%. Nas vinícolas, os relatos são de uvas com boa sanidade e cor
A safra de uva 2016 encerra com
produção abaixo do esperado. A colheita de uva, em muitas propriedades encerrou com quebra de mais de
50%. Tanto que autoridades do setor
afirmam que esta foi uma das safras
mais complicadas dos últimos anos.
A previsão do Instituto Brasileiro
do Vinho é de que na safra 2016 serão colhidos cerca de 350 milhões de
quilos de uva, o que representa 50%
em relação a 2014/2015 e 40% em
relação à média dos últimos cinco
períodos. Já a Emater divulgou que
a redução da produtividade chega a
65% em relação a safra anterior, o
que representa cerca de 550 mil toneladas a menos da fruta no mercado, e a 56% a menos comparando
com a média histórica.
Em Monte Belo do Sul, a estimativa realizada pela Emater, Secretaria
Municipal de Agricultura e Conselho
Municipal de Desenvolvimento Ru-

ral, é de quebra em torno de 50%,
com uma produção para esta safra
de aproximadamente 20 a 25 mil toneladas. Vários produtores tiveram
grandes perdas, porém outros tiveram uma safra quase que normal,
disse wo técnico da Emater/RS, Ascar Paulo Capoani.
Na propriedade dos viticultores
Nilso e Nelcir Canossa em Monte
Belo do Sul as perdas na viticultura
chegaram em 30% de quebra nos 11
hectares de área plantada. Em 2015
os produtores colheram 300 toneladas da fruta. “Apesar de todas as dificuldades, do ano difícil e da chuva
em excesso estou feliz com o resultado da colheita. Perdemos pouco em
comparação a outros produtores” avalia Nilso Canossa.
Paul Capoani orienta os viticultores a realizem aplicações de produtos à base de cobre e a fazerem as
pulverizações pós colheita, para uma

boa maturação dos galhos e para que
as folhas permanecem por um tempo
maior no vinhedo, permitindo assim
uma boa nutrição e formação das gemas para a próxima colheita. Outra
pratica importante é a realização de
análises químicas dos solos, a fim de
manter o vinhedo com uma adubação equilibrada.
Para o enólogo da Vinícola Don
Giovanni, Luciano Vian a safra 2016
vai ficar na história como o ano onde o setor vitivinícola amargou a
maior perda de produção já registrada. “Nunca tivemos um fator climático tão amplo, que se apresentou em
praticamente toda região sul. Em anos
anteriores presenciamos diminuição
do volume de uvas em uma determinada região ou área, mas nunca comprometendo um todo” avalia.
Em termos de quantidade a Vinícola Don Giovani recebeu entre 40%
e 50% menos uvas que 2015. “Qua-

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

litativamente temos uma vindima uniforme, os teores de açúcares das uvas
estão dentro da normalidade, a acidez
está equilibrada e as uvas estão com boa
sanidade”, explica o enólogo Luciano.
“Fomos muito prejudicados com a geada de setembro, os vinhedos já estavam
com brotação adiantada, galhos com
mais de 40 cm, já era possível de se ver
os pequenos cachos se formando” explicou o enólogo.
Outra vinícola da região, a Cave
Geisse também registrou grandes perdas. A quebra da quantidade de uva
nas variedades precoces chegou a 90%.
Porém alguns vinhedos foram mais afetados que outros, registrando uma diminuição em percentual médio de 65%.
“As uvas apresentaram qualidade e sanidade excelente para espumantes. Para a próxima safra com a diminuição
da influência do evento El Niño, espera-se ter uma ótima colheita” explica
Carlos Abarzua, diretor técnico da Vi-

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

nícola Geisse.
“Em 36 anos nunca tivemos um
ano tão complicado para a agricultura” resume o enólogo e proprietário
Silvério Salvati da Cantina Cantina
Salvati & Sirena. “Em um panorama geral da safra 2016 estamos estimando perdas de 75% de acordo
com a variedade de uva e seu período de colheita. A combinação desastrosa de granizo, geada e excesso
de chuvas, determinado pelo fenômeno climático El Niño, causou
uma perda significativa em todos
os vinhedos” explicou Salvati. Seus
vinhedos ocupam seis hectares, entre as variedades tintas estão Barbera Piemonte, Cabernet Sauvignon,
Merlot e Tannat. E entre as brancas a Peverella, Goethe e Moscato
Branco. Apesar da safra reduzida a
qualidade da uvas se manteve excelente, com aromas e, os tintos com
coloração intensa.

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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encerra com quebra
Ibravin divulga dados de
vendas de produtos vitivinícolas em 2015
O Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin) divulgou o resultado de
comercialização de vinhos, sucos
e espumantes e outros produtos vitivinícolas em 2015. O setor apresentou crescimento de 6,9% em volume de produtos derivados da uva
e do vinho. Nos vinhos tranquilos,
o resultado foi de crescimento de
2,6% nos finos e a estabilidade na
comercialização dos vinhos de mesa. O destaque positivo, mais uma
vez, fica por conta dos espumantes, com crescimento de 11,9%,
e dos sucos de uva prontos para
consumo, índice 30,5% maior em
relação a 2014. Mesmo não tendo
crescimento em volume, nos vinhos
de mesa a comercialização de produtos engarrafados cresceu 6,2%,

“Em 36 anos nunca tivemos um ano tão complicado para a agricultura” resume o enólogo Sivério Salvati da
Cantina Salvatoi & Sirena

Para o presidente da Federação das
Cooperativas Vinícolas do Rio Grande
do Sul (Fecovinho) e vice-presidente do
Ibravin, Oscar Ló, os estoques, que passam dos 300 milhões de litros, deverão
ajudar no abastecimento de mercado.
“Considerando as vendas registradas em
2015 e até uma certa diminuição no volume que deve ser comercializado, certamente teremos produtos para atender
à demanda do consumidor”, acredita.
As vendas referidas por Ló foram
de 390 milhões de litros até o mês de
novembro, incluindo todos os produtos vitivinícolas: vinhos tranquilos, sucos, espumantes, vinagres, mosto, entre outros.

Vendo

Camionete Nissan
Frontier Cabine
Dupla 2.8 Turbo
Diesel SE 4x2 2.8
ONE - 2003
Valor a Combinar
Tratar pelo fone
(54) 3457 1015

Feliz Páscoa!
a todos os amigos e clientes

compensando a queda na comercialização deste produto a granel e
em garrafões.
O presidente do Ibravin, Dirceu
Scottá, ao contextualizar os dados
registrados em 2015 pelas vinícolas gaúchas, alerta para as dificuldades que o setor vem enfrentando em 2016. Scottá adianta que o
resultado não deve se repetir em
função do aumento dos custos de
produção, da redução no volume
da safra e das mudanças na tributação, com o aumento do IPI e do
ICMS. “O cenário é preocupante
porque todos esses fatores encarecem os produtos no ponto de venda. Isso, aliado à diminuição do
poder de compra do consumidor
devido ao momento de retração na
economia, faz com que tenhamos
uma perspectiva de diminuição nas
vendas neste ano”, prevê.
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Fotos Divulgação

Os alunos Leonardo Celso e Pablo Eduardo Protto comemoram
aniversário neste mês

Quem também esteve de aniversário foram os alunos Ismael Procedi, Marcos Vinícius Balbinot, Renata Turri, Suéllen Rossetti, Thainá Cesca, Tatiane Panizzi e Vinícius
Augusto Fantin

Margarete e Onecimo comemoraram 25 anos de casados

Os alunos Giovanna Bombassaro,
Milena Grafitti, Laiane Bragagnollo e Thainá Cesca estiveram
de aniversário

Guilherme Ceriotti recebeu o
carinho pela troca de idade
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Almanaque
utilidades - culinária - diversão

Dicas domésticas: aprenda
truques para facilitar o dia a dia
Fotos Divulgação

Amaciante, pra que te
quero?
Além de deixar a roupa
bem cheirosinha, o amaciante pode ser um grande aliado
na limpeza da casa!
Utilize-o como lustra móveis. ele tem uma ação antiestática que mantém o pó longe
por mais tempo.
Misture um pouquinho
também na água de lavar o
chão. O brilho e garantido
e ajuda a secar mais rápido.
O amaciante também é
um ótimo produto para deixar os vidros e espelhos mais
limpos, sem manchas e repelindo o pó por dias. Para fazer a limpeza, é preciso misturar o amaciante em ½ litro
de água e, se preferir, complementar com um pouco de
álcool. Borrife a mistura sobre o vidro ou espelho e em
seguida passe um pano macio que não solte fiapos, fazendo sempre movimentos
circulares.

Batata assada
recheada

Para acompanhar esse prato, prepare
filé grelhado com cebolas refogadas
Ingredientes
- 6 batatas médias
- 1/2 vidro de requeijão cremoso (catupiry)
- Queijo parmesão ralado a gosto.
- Sal a gosto
Modo de fazer
Lave as batatas e, com um garfo, faça alguns furos ao redor. Coloque-as em um recipiente com tampa e leve ao micro-ondas por aproximadamente 20 minutos ou até as batatas ficarem macias. Abra-as ao meio,
fazendo uma cavidade com uma colher. Misture o requeijão e o parmesão e tempere com sal. Coloque dentro das batatas. Leve ao forno
preaquecido a 180ºC, por aproximadamente 15 minutos. Retire e sirva.

Sapato apertado nunca mais!
O sapato ficou apertado?! É facinho laceá-lo. Encha um saco
plástico com água e coloque-o dentro do sapato de forma que a
água fique toda na área que precisa ser alargada. Depois embrulhe
o sapato e coloque-o no congelador. A água vai congelar e servirá
como uma forma para alargar o sapato.

Deixe os ambientes sempre
aromatizados:
Para sua casa estar sempre cheirosinha basta borrifar algumas gostas de perfume nas lâmpadas apagadas. Quando você acendê-las o
calor da lâmpada vai fazer o perfume evaporar e aromatizar todo o
ambiente.

Meias Branquinhas:
Para desencardir as meias deixe-as de molho em água quente com
suco de limão.

Como tirar mau cheiro e
ácaros do colchão
Quer um truque fácil e rápido
para acabar com o mau cheiro e os
ácaros do seu colchão? Basta misturar água, álcool, vinagre branco
e desinfetante e borrifar o líquido
no colchão.

Organização
e trabalho em equipe

para a consultoria

que o cliente merece.

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

Seguro que oferece mais tranquilidade para você e sua família
A modalidade assegura renda em caso de internação por acidente ou doença.
Para saber mais detalhes, consulte a Pasqualotto Corretora de Seguros
Se você se preocupa com a sua
saúde e de sua família e não tem
um plano de saúde, esse assunto
irá lhe interessar. A Caixa Seguradora está trazendo para você um
seguro importante e barato que
oferece a tranquilidade que você
busca: seguro de Dária por Internação Hospitalar.
De todas as despesas que temos
com saúde, a internação em hospi-

tal é a maior delas. Por isso a Caixa Seguradora criou o seguro que
pagar as diárias de internação hospitalar, que reembolsa o valor das
diárias, independente do hospital
ou tipo de internação usado.
Use o seguro para internação
pelo SUS ou particular, use para escolher um quarto privado ou
para escolher um tratamento diferente, enfim, tenha toda a liberda-

de para usar o dinheiro do seguro
no que achar mais importante e pague muito pouco por isso.
Um exemplo para explicar melhor o produto:
Para ter garantida a diária de
R$ 300,00, uma pessoa entre 45 e
49 anos pagará R$39,52 por mês.
Se você ficar internado por 15
dias, receberá de indenização R$
4.200,00 (R$ 4.500,00 de indenização – franquia de 1 dia R$ 300,00
= indenização de $R 4.200,00).
O pagamento da indenização é
simples e comprovado pelo prontuário do hospital, que informará
os dias que o paciente ficou internado, tanto por acidente, quanto
por doença.
Para contratar esta solução ou
saber mais detalhes, consulte hoje informações com Fabiane Casagrande na Pasqualotto Corretora de Seguros pelo telefone (54)
8123.7078.
A Pedido
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VENHA ATÉ A FLORAUTO E FAÇA UM TECNO DRIVE
BENTO GONÇALVES: R. DOMINGOS RUBECHINI, 126

54 3455.5000

CAXIAS DO SUL
GRAMADO
NOVO HAMBURGO

SÃO LEOPOLDO
TAQUARA
SAPIRANGA

SEMINOVOS E FROTISTA:
NH - 51 3133.7300 - Av. Nações Unidas, 3355
CX SEMINOVOS - 54 3215.1595 - R. João Nichele, 2275

www.florauto.com.br
facebook.com/GrupoFlorauto

FAÇA REVISÕES EM SEU
VEÍCULO REGULARMENTE.

Ofertas anunciadas com validade até 16/03/2016 ou enquanto durarem os estoques no distribuidor e/ou as condições. Novo Ka SE 1.0L FLEX 2016 (Cat. KCG6) de R$ 41.590,00 por R$ 38.900,00 à vista ou na condição de financiamento 68% de entrada e saldo em 30 parcelas com taxa zero. Ecosport SE
1.6L AT 2016 (Cat. ECJ6) de R$ 72.900,00 por R$ 69.900,00 à vista ou financiado com taxa zero, a partir de 60% de entrada e saldo em 36 parcelas. Linha Ranger Flex 2015 com preço de nota fiscal de fábrica, financiado com taxa zero, a partir de 65% de entrada e saldo em 30 parcelas. As ofertas
anunciadas não são válidas para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachantes, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. As condições de financiamentos Ford Credit
são operacionalizadas pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.

