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Informação e cultura para você.
Foto: Marlove Perin

Chuva constante
preocupa viticultores

Um brinde ao
prazer com
Espuma de Prata
Peterlongo
Preço super especial!
Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa | BG | RS
(54) 3453-5503

Os agricultores estão preocupados, pois há o risco de grande parte da colheita se perder por causa do míldio. Com isso
os produtores gastam o dobro com tratamento fitossanitário. Prejuízos provocados por temporais nas lavouras chega
em torno de R$ 700 milhões
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Capela Nossa Senhora da Saúde em festa
Marlove Perin

No sábado, 21 de novembro, a
Capela Nossa Senhora da Saúde,
da Linha Santa Bárbara promove festa em homenagem a sua padroeira - Nossa Senhora da Saúde,
em homenagem aos 120 anos de
fé e devoção.
A programação inicia na segunda-feira, dia nove de novembro com a missa de abertura da
novena e segue até a próxima terça, dia 17. Haverá participação de
comunidades convidadas durante o período. No dia festivo, às
19h haverá missa celebrada pelo
pároco Lóris Cortese e pelo bispo Diocesano Dom Alessandro
Rufinoni, seguida de procissão
luminosa e benção da saúde. Cada fiel deverá trazer uma vela. Às
20h30min jantar dançante no salão comunitário com o tradicional cardápio da região, com sopa

Comunidade Nossa Senhora da Saúde, recebe fiéis para a festa
do Sábado, dia 21

de capeletti, lesso, recheio, maionese, galeto, churrasco, pão, saladas e
sobremesa. Ingresso individual R$

Segunda-feira, dia 09

Quinta-feira, dia 12

Abertura da novena com
missa celebrada pelo Padre Lóris Cortese, às 20h;

Capelas São Marcos e Santa Rita, às 20h45min;

Terça-feira, dia 10

Capelas Bom Conselho e
São José, às 20h45min;

Quarta-feira, dia 11

Capelas Nossa Senhora do
Rosário e Nossa Senhora
das Graças, às 20h45min;

Sexta-feira, dia 13

Sábado, dia 14

Capelas São Miguel e Santa Lúcia (Santa Tereza), às
20h45min;
Domingo, dia 15

Paróquia São Francisco de

Sábado, dia 07
16h – Missa Capela Santo
Isidoro;
17h30min – Missa Capela
Santa Lúcia;

40,00. Contatos pelos fones: (54)
3457-1654/1655/1617 com a Equipe Administrativa.

munidade, seguido de procissão
com benção dos olhos, das rosas e
aos doentes. Ao meio dia, tradicional almoço. No cardápio tem sopa
de capeletti, lesso, recheio, saladas,
churrasco, galeto e o bom vinho da
região.

Assis e Capela Santo Isidoro, às 20h45min;
Segunda-feira, dia 16

Capelas Santa Bárbara e
Sagrado Coração de Jesus (Santa Tereza), às
20h45min;
Terça-feira, dia 17
Capelas Nossa Senhora das
Dores, São Valentim e N.
Sra. Das Graças de Santa
Tereza, às 20h45min.

Terça-feira, dia 24
20h30min – Missa Capela
São Miguel;
Quarta-feira, dia 25
20h30min – Missa Capela
Santa Bárbara;
Quinta-feira, dia 26
20h – Missa Capela Nossa
Senhora de Caravággio;

Segunda-feira, dia 9
20h – Missa Capela Nossa
Senhora da Saúde;
Sábado, dia 28
17h30min – Missa Capela
Sábado, dia 14
São Paulo
17h30min – Missa Capela 19h – Missa Capela São
São Roque;
Marcos;
19h – Missa Capela Santo
Antônio;
Domingo, dia 29
9h – Missa Matriz
Domingo, dia 15
10h30min – Missa Capela
9h – Missa Matriz
Santa Rita
10h30min - Missa e Festa
Capela Nossa Senhora das Dezembro
Graças;
Terça-feira, dia 1º
20h30min – Missa Capela
Sábado, dia 21
N. Senhora de Fátima – Ce17h – Missa Capela São Jo- lebração Penitencial;
sé;
Quarta-feira, dia 2
Domingo, dia 22
20h30min – Missa Capela
9h – Missa Matriz
Nossa Senhora do Rosário;
10h30min - Missa Capela
São Pedro;
Domingo, dia 06
9h – Missa Matriz;
Divulgação

Santa Lúcia homenageia
padroeira
No domingo, 13 de dezembro a Comunidade da Linha Santa Lúcia, promove festa em honra a sua padroeira, Santa Lucia.
Às 10h30min haverá missa celebrada pelo padre Lóris Cortese e cantada pelo Coral da Co-

Programação das missas de novembro

Domingo, dia 08
9h – Missa Matriz – Entrega
da Bíblia – 1ª Etapa;

Programação

Grupo de Oração Caminhando com Maria de Bento Gonçalves, às 20h45min;

Monte Belo do Sul

Festival
do Chopp
acontece em
Santo Isidoro
A Sociedade Cruzeiro,
Santo Isidoro de Monte Belo do Sul promove o 17 º tradicional Festival do Chopp de
Casais no sábado, 21 de novembro a partir das 22h.
No cardápio tem frango,
salsichão, salame, copa, queijo, risolis, azeitona, pepino,
grostoli, batata frita, pão, refrigerante, chopp branco e escuro, e à vontade. O valor do
ingresso é R$ 150,00 ao casal
e dá direito a duas canecas. A
animação fica a cargo da banda Arte Livre.
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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.

Monte Belo do Sul não para
A Prefeitura faz. Sua vida muda.
Pavimentação asfáltica na Rua Sagrada Família, 615 metros. O valor
da obra é de R$ 1.149.125,14. A obra iniciou em maio de 2015 e esta
prevista para o início de 2016. Os recursos são provenientes da
Prefeitura de Monte Belo do Sul e do Ministério das Cidades.

Pavimentação asfáltica na Comunidade da Linha Santa Bárbara,
2,652 km. Total da obra com recursos municipais, 1ª etapa
R$ 789,996,36, 2º etapa R$ 1.328,161, no total de
R$ 2.118,3157 de recursos municipais.

Pavimentação na Rua Oreste
Franzoni, aproximadamente 200 metros,
ao lado do Campo de Futebol da Sede do
município, rua que dá acesso a escola
Estadual Pedro Migliorini. O valor da obra
é de R$ 248.195,18. Os recursos são
provenientes da Prefeitura de Monte Belo
do Sul e do Ministério das Cidades. A obra
iniciou em outubro de 2015 e está prevista
para ser entregue no final de janeiro de
2016.

Construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestuário
na Comunidade da Linha Santa Bárbara, ao lado da Escola
Roman Ross, interior do município de Monte Belo do Sul. O
valor da obra é de R$ 560.549,96. As obras tiveram inicio em
abril de 2014 com previsão de entregue para janeiro de 2016.
Os recursos são provenientes do Governo Federal e da
Prefeitura de Monte Belo do Sul.

Construção de uma Escola de Series iniciais com seis salas no
centro de Monte Belo do Sul. O valor da obra é de
R$ 1.018.483,70. Os recursos são provenientes do Governo
Federal e da Prefeitura de Monte Belo do Sul. A obra iniciou
em abril de 2015 e está prevista para ser entregue no final
de janeiro de 2016.
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Cristian Bruschi
Cirurgião Dentista CRORS 20678
Costumamos ir ao dentista apenas
em casos de extrema dor ou para resolver algum problema estético. Nestes
casos deparamos com maiores problemas, onde a solução as vezes não
é tão simples e pesam no bolso.
Pensando nisso, colocarei alguns
tópicos de prioridades para o paciente continuar indo ao dentista mesmo
que seu tratamento tenha terminado.
Prevenir: com exame clinico e radiográfico, e, orientações do profissional de como realmente devemos usar
a escova e o fio dental ,que por mais
simples que pareça ser , muitas pessoas ainda não usam corretamente;
Manutenção da higiene e mantes os dentes brancos: mesmo tendo uma higiene satisfatória, usando escova, fio dental e anti séptico,
muitas vezes temos a formação de
tártaros , que é um dos principais fatores que desenvolvem a doença
periodontal, onde “o paciente rela-

ta que o dente está ficando frouxo”. O dentista orientar qual tratamento devemos fazer, que vai
desde raspagem e polimento até
uso de laser para clareamanto;
Não ter dor de dente: fazendo
visitas periódicas, evitar-se problemas que são resolvidos com mais
faciliade;
Mau hálito, como eveitar: na
maioria das vezes o mau hálito
vem da cavidade bucal, provinda de cáries e inflamações;
Câncer de boca: fazendo exames de rotina periódicos , pode-se
detectar pequenas lesões que tratadas evitam algum tipo de câncer;
Manter a saúde do seu corpo: saúde começa pela boca.
Uma mordida cruzada ou mesmo uma má mastigação pode
ocasionar problemas como dor
de cabeça, de estomago, e até
algum problema estético no alinhamento dentário;
Problemas Cardíacos: muitas
pessoa não sabem, más existe algumas bactérias presentes na boca que podem atingir o coração.
A endocardite bacteriana, é um
problema cardíaco provindo de
processos infecciosos, que pode
ter origem na boca, por isso visite
seu dentista;
Auto estima: manter seu sorriso harmônico e brilhoso é um
ótima maneira de estar de bem
consigo mesmo;
Novidades: atualmente com
a mídia nos bombardeando com
informações as vezes podem
chegar aos nossos ouvidos distorcido. Por exemplo como os
implantes podem nos favorecer
no dia a dia , aparelhos dentários
e seus mitos, clareamento dental
e seus benefícios, devemos consultar o Dentista para esclarecer
nossas duvidas.

Prefeito de Monte Belo
faz balanço da administração
Na tarde da quinta-feira, 29 de outubro, em entrevista ao Jornal Gazeta de Monte Belo do Sul, o Prefeito
do município Lírio Turri fez um balanço da administração nestes quase
três anos de gestão.
1 – A crise econômica atingiu a
arrecadação de impostos no município?
Sim, a crise econômica reflete diretamente na arrecadação de impostos, principalmente o FPM (Fundo
de Participação dos Municípios) e o
ICMS, que são as principais fontes de
receita de Monte Belo do Sul. Essas
duas fontes de arrecadação representam mais de 70% da receita corrente do Município, cuja projeção para
2015, sofrerá uma queda de aproximadamente 3 % para o FPM e de
4,5% para o ICMS, em relação à previsão orçamentária.
2 – Em relação a repasse dos governos federal e o desequilíbrio financeiro do Estado, Monte Belo do
Sul tem valores em atraso a receber?
Em relação aos repasses do governo federal existe atraso em relação à liberação de parcelas vinculadas
a receitas de capital que são aquelas
oriundas de emendas de deputados
e dos Ministérios da União e destinadas ao Município com a finalidade de execução de obras ou aquisição de máquinas e equipamentos.
Os valores não repassados pelo governo federal ao município somam
R$2.020.000,00. Já o desequilíbrio
das contas do Governo do Estado
afetou o repasse de recursos vinculados ao Fundo Estadual de Saúde e
a manutenção do transporte escolar.
Os valores em atraso de responsabilidade do Governo do Estado somam
mais de R$40.000,00.
3 – Muitas prefeituras gaúchas estão adotando medida como parcelamento de salários e turno único. O
senhor já adotou ou pretende adotar
alguma medida de redução de custo?
As medidas de redução de custos
vêm sendo tomadas desde o início da
minha gestão, lá nos primeiros dias
de 2013 já tive que me organizar para trabalhar com poucos recursos, então juntamente com minha equipe de
trabalho traçamos uma linha de ações
de governo voltadas a modernização
da gestão pública e a redução de gastos. Desde então, todos os gastos são
estritamente realizados dentro do que
possuímos no orçamento, antes de
executar, se verifica se tem o recurso. Além de, sempre usar o dinheiro
público com responsabilidade. Quan-

to ao turno único, no momento não
será necessário. E, parcelamento de
salários é uma ação que com certeza
não faz parte nem dos meus pensamentos. O servidor público é nosso
patrimônio, sem ele, a administração
não consegue realizar suas atividades,
e, quem trabalha corretamente merece receber seu salário em dia.
4 – O Município está bancando alguns serviços que seriam de responsabilidade do Governo do Estado?
Sim, o transporte escolar relativo
aos alunos da rede pública estadual
é realizado pelo Município, mediante compensação financeira pelo Governo do Estado através de convênio.
Os repasses do Governo do Estado
estão dois meses atrasados, no entanto o transporte escolar está sendo
realizado e “bancado” com recursos
próprios do Município.
5 - Como a Prefeitura vai fechar
as contas no final deste ano?
O Município de Monte Belo do
Sul irá atender o disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, quanto ao
equilíbrio das contas públicas, obrigatório a todas as esferas de governo
(Federal, Estadual e Municipal), que
consiste em não gastar mais do que
se arrecada.
6 – Apesar da contingência de
recursos, quais foram as principais
obras realizadas neste ano?
Apesar do contingenciamento de
recursos o Município realizou e está
realizando as seguintes obras:
- Pavimentação asfáltica de 1.552
m, entre as Comunidades Santa Rita
(Linha Argemiro) e Nossa Senhora
da Saúde (Linha 2ª Secção de Santa Bárbara);
- Ginásio da Escola Roman Ross;
- Pavimentação da Rua Orestes
Franzoni;
- Pavimentação da Rua Sagrada
Família, sentido Pederneira;
- Construção da Escola Nova;
- Realização do Leilão dos bens
inservíveis, e com o recurso aquisição
de 03 veículos Doblô e 01 camionete
gabine dupla;
7 – Quais os projetos previstos
para 2016?
Nosso objetivo é dar continuidade ao que já vem sendo desenvolvido, manter todas as ações nas diversas
áreas da administração e , amplia-las.
Nosso foco principal desde o início
da gestão é a manutenção de nossas
estradas, além de desenvolver obras
de pavimentação (asfalto) das vias de
acesso às comunidades. Levar ao o

Foto: Divulgação

Saiba a
importância
de ir ao
dentista!

Monte Belo do Sul

Lírio Turri, Prefeito de Monte
Belo do Sul
nosso agricultor, conforto para se deslocar e para transportar sua produção
é nosso objetivo. Acredito ser esse o
maior patrimônio que uma boa administração poder oferecer boas estradas ao nosso homem do interior,
que é o responsável pelo crescimento e desenvolvimento do nosso Município;
8 – Um balanço de 2015
O ano de 2015 está exigindo dos
administradores públicos um rigoroso planejamento das contas públicas, face à crise econômica e a consequente queda na arrecadação, para
que ao final de 2015 o Município não
se encontre com insuficiência financeira para honrar seus compromissos
(restos a pagar). Monte Belo do Sul,
por sua vez, está buscando esse equilíbrio financeiro e apesar das dificuldades encontradas, está sendo possível a realização de vários projetos que
visam a melhoria da qualidade de vida da população;
9 – Sobre o jornal Gazeta de Monte Belo, qual a importância para o
Município?
Muito importante! Além de importante, necessário, nossos munícipes precisam de um meio de comunicação que seja transparente e que
tenha isenção partidária para levar as
informações e fatos de nosso Munícipio de um modo transparente. Além
de ser um excelente meio de divulgação das riquezas e potenciais do povo
montebelense, responsável pela produção de mais de 40 milhões de Kg
de uvas, exemplo de povo ordeiro e
trabalhador o qual deveria ser visto
como modelo pelo Estado e Brasil.
Nos colocamos a disposição e desejamos sucesso e prosperidade a Gazeta de Monte Belo do Sul!
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Agricultura

Míldio afeta vinhedos na região
Com danos irreversíveis provocados por problemas climáticos agricultores gastam o dobro com tratamento fitossanitário a fim
de evitar o míldio. Prejuízos provocados por temporais nas lavouras chega em torno de R$ 700 milhões
peraturas altas facilita o surgimento
de doenças, que nessas alturas o produtor não consegue mais dar conta
com os tratamentos fitossanitários.
Quem sabe muito bem disso é Onecimo Pauleti viticultor da Linha Argemiro de Monte Belo do Sul, que tem
feito até três tratamentos fitossanitários em uma única semana. E não é
somente o volume a ser colhido que
deverá ser reduzido, mas a qualidade da fruta também. Em 2014 o produtor colheu 90 toneladas em quatro hectares. Para este ano ele prevê
uma quebra de 50% até o momento, devido ao míldio, também conhecido como mofo ou mufa que
atingiu sua plantação. “As perdas são
irreversíveis. Há produtores que não
irão nem colher, já deixaram de tratar os vinhedos. A situação é preocupante e grave” lamenta o produtor,

Câmara Municipal de
Vereadores de Monte Belo do
Sul promove fórum de Debate
Principais dificuldades da cadeia produtiva da
uva e alternativas de enfrentamento dos problemas será tema da conferência
A Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul
promove fórum de Debate sobre
as “Principais dificuldades da cadeia produtiva da uva e alternativas de enfrentamento dos problemas”, na sexta-feira, dia 13 de
novembro, das 13h às 18h no Ginásio da Escola Estadual Pedro
Migliorini. A proposta é do Vere-

ador Onécimo Pauleti – PMDB.
Segundo o parlamentar o objetivo da ação é debater sobre as
dificuldades que o setor vinícola vem enfrentando. “Como produtor precisamos buscar incentivo para a agricultura e fazer com
que os jovens permanecem na atividade. Hoje temos pouco incentivo” diz Pauleti.

Inicia segunda etapa da campanha
de vacinação contra a febre aftosa
no Estado
Inicia de primeiro a 30 de novembro a segunda etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no Rio Grande do Sul.
Animais de zero a 24 meses devem
receber a chamada dose de reforço.
Ao todo, cinco milhões de terneiros
deverão ser imunizados.

Produtores enquadrados nos critérios do Programa Nacional de
Agricultura Familiar (Pronaf) e Programa Estadual de Pecuária Familiar (PecFam) e que possuam até 30
animais, têm direito às doses gratuitas, doadas pela Secretaria da Agricultura.

Eventos em novembro
Monte Belo do Sul
- Final do Campeonato de Bochas,
masculino e feminino, na Comunidade
de São José, dia 14 de novembro. As
competições terão início às 13h, e à noite
haverá janta com entrega da premiação;
- II Encontro de Bandas, 14 de
novembro, com início às 8h, na Praça Padre José Ferlin;
- Comemoração ao dia do Ido-

so, 21 de novembro, com início às
13h30min, no Ginásio da Escola Pedro Migliorini;
- Juramento a Bandeira, dia 21 de
novembro, início às 11h, no ginásio
da Escola Pedro Migliorini.
- II Encontro de Carros Antigos,
29 de novembro, a partir das 10h na
Praça Padre José Ferlin.

que, neste ano, teve custos de 30% a
40% maiores em relação ao ano passado de produtos para o tratamento
dos parreirais.
O sentimento também é de frustação na propriedade do agricultor
Leandro Bassani da Silva, 35 anos,
da Linha Jacinto de Pinto Bandeira.
Em 2014 o produtor colheu 204 mil
quilos de uva e para este ano, ele já
prevê uma perda de mais de 50% na
produtividade. “Estou praticamente
em baixo dos parreirais, trato as plantações três ou mais vezes por semana
e gasto R$ 2 mil reais em cada tratamento. Já gastei mais que o dobro em
comparação ao ano passado” afirma
Leandro. Com isso o produtor prevê que os prejuízos são irreversíveis.
A cada novo dia de chuva, produtores recalculam as perdas nas lavouras e
os gastos pelo excesso de umidade. A

situação que já preocupava devido a
uma forte geada em setembro é agrava-

da agora com precipitações às vésperas
da colheita e as chuvas diárias.
Foto: Divulgação

Nem o agricultor mais pessimista
poderia prever um segundo semestre
de combinações climáticas tão desastrosas na região. Sob influência do fenômeno El Niño, um dos mais fortes
da história, chuvaradas constantes e
quedas de granizo deixaram rastros
de destruição em 115 mil propriedades do Estado, que correspondem a
25% do total, segundo levantamento
divulgado pela Emater.
Só nas lavouras de trigo, as estimativas iniciais dão conta de prejuízos de
R$ 590 milhões. Nas plantações de
fumo, os estragos causados pela chuva de pedra somam mais de R$ 90
milhões em 130 cidades. Os danos
da fúria do tempo se multiplicam na
produção de frutas, hortaliças e leite
e afetam, ainda, o calendário de plantio da safra de verão.
A combinação de umidade e tem-

Onécimo Pauleti calcula uma quebra de 50% da produção de uvas devido ao
míldio que afetou suas platações
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Aniversariantes
Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Secretaria de
Assistência Social recebe
doação de alimentos

Monte Belo do Sul

A Secretaria de Assistência Social de Monte Belo do
Sul recebeu na tarde da quinta-feira, 29 de outubro alimentos arrecadados durante o 3º Monte Belo Car Fest,
que aconteceu no domingo, 25. Os alimentos serão repassados a famílias carentes cadastradas na Secretaria.
Diretor de turismo, Luciano Benvenutti, Lauri
Nhoatto, proprietário Kiko Som e a Secretária social
Cláudia Spagnollo

A Escola Estadual Pedro Migliorini parabeniza os alunos do turno da
manhã, Lucas Uliana, Darlan Devilla, Eduarda Canossa, Ana Shaista Berti e
Simone Ambrozi que comemoram aniversário esse mês

A Escola Estadual Romam Ross parabeniza os alunos Raíssa Pasquali, Érik
Chenet Razador e Erik Dinon que fazem aniversário esse mês

Alunos do 3º ao 8º ano nas apresentações das obras literárias que aconteceram na noite de terça-feira dia 03 de novembro na Escola MEF Roman Ross para os pais. Trabalho que vem sendo
desenvolvido no decorrer do ano letivo dentro do Projeto da escola “MOTIVAR PARA APRENDER.´

A Escola Municipal Caminhos do Aprender parabeniza os alunos
Rafael de Bortoli, Lorenzo Fiorin e a professora Marinez Zanchet que estão
aniversariando

Quem tmbém recebe o cainho pelo troca de idade são os alunos da Escola Municipal Roman Ross: Luíza Tonett, Luana Tonett, Gustavo Ceriotti, Giovana Maria Fiorin e Bruno Hamerski
As alunas Paola Faé
e Juliane Fantin
receem o caarinho
pelo aniversário
Quem também comemora a troca de idade na
Escola Municipal Caminhos do Aprender é a
professora Elis Regina Reginato, Henrique Cesca,
Nadine Brun, Mayara Frederico, Breno Moro, Aloysio
Garcia, Vitória Cristina Carra e Natália Carra

(54) 9956 3830
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Final do Campeonato de Bochas,
masculino e feminino acontece na
Comunidade de São José

Plano de saúde.
Cuidados básicos
Baruffi, Fianco & Piccoli Advogados Associados
Rua Marechal Floriano, nº 121 sala 16 - Bento Gonçalves / RS
(54) 3452-3360

A final do Campeonato de Bochas, masculino e feminino acontece no sábado, dia 14 de novembro na Comunidade de São José.
As competições terão início às 13h
e a noite haverá jantar e entrega da
premiação. Participam 13 equipes
masculinas e 10 femininas. A rodada do campeonato masculino será
hoje em Santa Bárbara e as do campeonato feminino no domingo na
Comunidade São Paulo e Colussi.

Anuncie aqui:
gazetadepintobandeira@
gmail.com

Gazeta de

Pinto Bandeira

Definidos os semifinalistas do Campeonato
Municipal de Futebol de Monte Belo
Os semifinalistas do 20º
Campeonato Municipal de Futebol de Monte Belo do Sul já
foram definidos. Os jogos de ida
ocorrem no próximo domingo,
dia 08 de novembro em Santa
Bárbara. As equipes classificadas foram Santa Bárbara, Cruzeiro, 24 de Maio e São José.
Na primeira partida da tarde,
às 14h45min, o Cruzeiro enfrenta a equipe do 24 de maio. Em
seguida, às 16h45min Santa Bárbara joga com São José.
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Classificação | Chave A
CLUBE
1º Santa Bárbara
2º 24 de Maio
3º Grêmio Caravaggio
4º Universitários
5º São Paulo

P
12
7
7
3
0

J
4
4
4
4
4

V
4
2
2
1
0

E
0
1
1
0
0

D
0
1
1
3
4

Chave A
1º Cruzeiro
2º São José
3º Nacional
4º Rosário

P
6
6
4
1

J
3
3
3
3

V
2
2
1
0

E
0
0
1
1

D
1
1
1
2

Uma das nossas maiores
preocupação hoje em dia é
a saúde, e isso nos leva, cada vez mais, a contratarmos
planos de saúde particulares.
Contudo, existem muitas coisas por trás desses contratos de
adesão que devemos saber:
Se o seu plano de saúde foi
contratado antes de 02 de janeiro de 1999, o reajuste da
mensalidade segue o que estiver estipulado no contrato. Se
foi contratado após essa data, o reajuste deve respeitar
as regras da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)
que dispõe de tabelas com as
faixas etárias em que o beneficiário se encontra.
Com o Estatuto do Idoso (de
janeiro de 2004), o reajuste por
mudança de faixa etária ficou
proibido, e mesmo que este
conste em contrato, a Justiça
tem, em muitos casos, negado sua aplicação. As operadoras também não poderão criar
barreiras de idade para a contratação dos planos de saúde.
Com a promulgação do Estatuto do Idoso, a ANS determinou também que o valor fixado para a última faixa etária
(59 anos ou mais) não pode

ser superior a seis vezes o valor
da primeira faixa (0 a 18 anos).
Alguns cuidados que devem
ser tomados ao contratar um
plano de saúde:
Verificar se a operadora tem
registro na ANS;
Pesquisar no site www.ans.
gov.br ou pelo telefone 0800
701 9656 se a operadora de
saúde tem problemas administrativos e/ou financeiros;
Ler o contrato antes de assinar e exigir uma cópia e a lista atualizada dos prestadores
credenciados (médicos, hospitais e laboratórios);
Contrate um plano que seja
adequado às suas necessidades e às de sua família. Considere a cobertura assistencial;
a abrangência geográfica; e
a rede credenciada/referenciada;
Verifique os prazos de carência;
Compare preços e verifique
a forma dos reajustes, inclusive se eles são feitos por faixa etária;
Leve em conta que os serviços oferecidos estão ligados
ao plano contratado: referencial, ambulatorial, hospitalar
ou hospitalar com obstetrícia.
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