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Pesquisa Embrapa
Fotos Marlove Perin

Época de Poda
Verde nas videiras

Aprobelo participa
de experimento de
clones de variedades
viníferas

Prática deve ser adotada nos parreirais para obter uvas de
boa qualidade

Página 3

960 mudas de videiras foram plantadas numa
área de terras que pertence à Vinícola Calza,
de Monte Belo, pertencente ao experimento “Seleção e Avaliação de Clones de Variedades Viníferas”, que iniciou em julho de 2016,
com mudas importadas da Itália
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As melhores ofertas de
pneus estão aqui!
Pneu aro 14”

Pneu aro 13”
a partir de

R$

Pneu aro 15”

a partir de

145,00

R$

165,00

a partir de

R$

185,00

Montado e balanceado

54

3454-2467

Rua Presidente João Goulart, 740 | BG, RS
www.icrodas.com.br | icrdodas@ibest.com.br

PLANTÃO 24H

(54) 3453 1411

Rua Ernesto Sandrin, 325
Pomarosa | BG | RS | (54) 3453-5503

Sua Vida
com mais prazer...

Jantar
baile marca
formatura
de curso de
dança
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Auxílio-acidente: quem
tem direito?

Monte Belo do Sul

Bingo de Integração encerra
festividades da 127° Festa em
Honra a São Francisco de Assis

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório regulado pela Lei 8.213/91, que trata dos
benefícios da previdência social. De acordo com o art. 86
da referida lei, terá direito a este benefício o segurado que
desenvolver alguma sequela
permanente que reduza sua
capacidade laborativa, em decorrência de acidente de trabalho ou acidente de qualquer
natureza.
Tem direito a este benefício
o empregado (urbano ou rural), o segurado especial (agricultor em regime de economia
familiar) e o trabalhador avulso.
As recentes alterações legais
passaram a permitir a concessão do benefício também ao
empregado doméstico, desde
que o acidente tenha ocorrido
a partir de 01/06/2015. Não têm
direito ao benefício o contribuinte individual e o facultativo.
Este benefício é desprovido de carência, logo, o procedimento para encaminhá-lo
ocorre através do agendamento de um auxílio-doença, tendo em vista que a plataforma

de agendamentos do INSS não
possui a opção auxilio-acidente. É realizada uma perícia médica e, se forem preenchidos
os requisitos, o benefício de auxilio-acidente será concedido.
Salienta-se que para justificar
o pedido, como em qualquer
outra perícia, o segurado deve
apresentar todos os documentos médicos necessários à comprovação das sequelas e limitações laborativas, além de seus
documentos pessoais.
Por fim, destaca-se o fato
de que o auxílio-acidente não
é concedido apenas nos casos de acidente do trabalho,
mas também nos acidentes
de qualquer natureza, desde
que resultem em uma sequela
permanente que reduza a capacidade para trabalhar na atividade que o segurado exercia
anteriormente. Preenchido esses requisitos o benefício será
concedido, lembrando que essa prestação se encerra quando o requerente se aposenta ou
solicita uma Certidão de Tempo de Contribuição para utilizar no Regime Próprio de Previdência Social.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
DE NOTA FISCAL
Roque Luiz Viccari, brasileiro, maior, casado,
produtor rural da Linha Pederneira de Monte Belo
do Sul, portador do CPF 380.258.250/00, comunica
que foi extraviado a Nota Fiscal 047 170921,
não sabendo informar seu paradeiro e não se
responsabeliza pela indevida utilização do mesma.

Fotos: Marlove Perin

Fabiane dos Santos Dalcin
advogada integrante da Gabardo Advocacia

Paulo e Eclair Capoani, Cristiane e Ademir Ferronato, Andreia e Norberto Faccin, Viviane e Marcelo
Schenatto, Margô Perin, Tânia e Pedro Razador

Mais de 600 pessoas participaram do Bingo de Integração que
encerrou as festividades da 127°
Festa em Honra a São Francisco
de Assis na noite do sábado, 12,
no Clube 24 de Maio em Monte
Belo do Sul.
Foram cerca de 250 brindes
sorteados, além do prêmio de R$
1 mil para cartela cheia. Todo o
recurso arrecadado é destinado a
Paróquia São Francisco de Assis.
A noite do sábado teve ainda a
despedida da equipe de festeiros
e a apresentação dos novos, que
iniciarão o trabalho para a edição
de 2017. A nova equipe é formada por: Roberto e Janete Rasia,
Márcio e Rosane Benatti, Antônio Faccin e Alzira Stail, Eder Zafari e Karine Gentilini, Valdemar
e Lurdes Faccin Ivo de Costa e
Expediente
Editora: Marlove Perin
Design Gráfico: AB Design Gráfico
Jornalista Responsável: Marlove Perin MTB Nº 0017304/RS
Redação/Comercial: gazetadepin-

Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos
autores e não representam,
necessariamente, o ponto de
vista da Gazeta de Monte Belo do Sul.

Nadia Rasia.
“ A todos que colaboraram, de
todas as formas, seja com trabalho, com doações ou participando
dos eventos. Foi com o apoio de
todos que a festa foi coroada de
pleno êxito, e a nós, só resta agra-

decer! Foi uma experiência única
e gratificante, certamente o trabalho realizado foi compensado pela
alegria do dever cumprido e pela
benção que é poder trabalhar em
comunidade” agradece a equipe
de festeiros deste ano.

Novos Festeiros: Roberto e Janete Rasia, Márcio e Rosane Benatti, Antônio Faccin e Alzira Stail, Eder Zafari e Karine Gentilini, Valdemar e Lurdes
Faccin Ivo de Costa e Nadia Rasia

tobandeira@gmail.com /
(54) 9998 7836
(54) 8116-6668 whatts
Facebook: GazetadePintoBandeira/
GazetadeMonteBelodoSul

Assinatura
Edições: 12
R$ 100,00
Via correio: R$ 115,00

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.
Postos de distribuição
Monte Belo do Sul
Posto Cacique
Mercado Panizzi
Comercial Alimentos Stringhini
Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul
Restaurante Nonna Metilde
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Poda Verde: prática ajuda a incrementar a
qualidade enológica da uva
Fotos: Marlove Perin

No período de floração, a plan
ta precisa de sol. A umidade é a
principal aliada das doenças, em
especial o míldio, conhecido por
“mufa”. Uma das práticas utiliza
das para evitar o aparecimento das
doenças fúngicas é a poda verde.
Prática que possui algumas ‘varian
tes’ (desbaste de brotos, amarra
ção, desponte de ramos e desfo
lha), sendo recomendável tanto
para variedades Vitis vinífera co
mo para híbridas ou americanas,
visando à obtenção de uva de qua
lidade no futuro próximo.
“A prática consiste em se obter
bons ramos produtivos e uvas de
boa qualidade. A desbrota é uma
modalidade de poda verde onde
são retirados brotos fracos, mal po
sicionados ou em excesso, quando
os brotos estiverem com cerca de
15 cm a 20 cm de comprimento. A
desfolha é retirada de folhas opos
tas aos cachos, quando as bagas
estiverem no estádio de ‘ervilha’.
Também é aconselhado retirar
gavinhas e fazer o desbaste de ca
chos quando em excesso” explica
Aldacir Pancoto, técnico da Ema
ter. Com isso apoda verde melhora

Pedro Razador adota a prática de poda verde nos 5,5 hectares de videiras

a aeração e a insolação nos ramos,
e, também a eficácia dos tratamen
tos fitossanitários na formação da

planta e em todos os ciclos da vi
deira, desde a brotação até o ama
durecimento do fruto.

A poda verde melhora a secagem, aumenta a entrada de luz e sol, favorecendo a maturação do cacho

Mais qualidade à uva
Pedro Razador, agricultor da
Capela Santa Bárbara adotou a
prática de poda verde. Com aju
da do filho o trabalho não para
“Estamos dividindo os trabalhos
em várias funções: poda verde,
desponte e tratamentos fitossani
tários. O trabalho de poda ver
de traz várias vantagens, a plan
ta absorve melhor o tratamento,
o galho que fica produz mais,
os cachos recebem mais luz e
sol, fazendo com que a uva fi
que mais sadia, além de dimi
nuir o trabalho na poda de in
verno” explica.
O produtor têm 5,5 hectares de
vinhedos. A expectativa é colher 70
mil quilos de uvas, 20 mil quilos a
mais da safra passada. “ Se tudo
correr bem e o tempo colaborar
esperamos uma safra normal. Em
2015 tivemos uma brotação despa
relha” disse Pedro.

Jantar baile
marca formatura
do curso de
dança
Um baile com jantar mar
cará a formatura da turma
do curso de danças de sa
lão. O evento está marcado
para o sábado, dia 03 de de
zembro, no Salão da Socie
dade Cruzeiro – Santo Isido
ro em Monte Belo do Sul.
A animação fica a cargo do
Conjunto Gaúcho, Estirpe
Campeira.
No cardápio tem massa
bolonhesa, churrasco, fran
go, porco, saladas diversas,
pão e sobremesa. O valor
do ingresso é R$ 45,00. In
formações e reservas pelo fo
ne (54) 99646 4649.
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Monte Belo do Sul

Classificados

Aqui seu negócio tem mais valor
Classificados
Aqui seu negócio tem mais valor
Gazeta de

Monte Belo do Sul
Gazeta de

Pinto Bandeira

Anuncie
aqui

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

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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Aprobelo participa do experimento de novos clones de variedades viníferas
960 mudas de videiras foram plantadas numa área de terras que pertence á Vinícola Calza. A implantação dos
experimentos iniciou em julho de 2016, com mudas importadas da Itália
de variedades viníferas”.
Antoninho Calza proprietário
da vinícola explicou a redação do
Jornal de Monte Belo que em sua
propriedade estão sendo experimentados oito clones das cultivares Cabernet Franc, quatro clones
de Riesling Itálico e quatro clones
de Pinot Noir. Segundo Calza a
expectativa é colher 120 quilos de
uvas, dois quilos por pé. “Tudo vai
depender da adaptação da variedade do clone na região. Pesquisas
têm mostrado que o ambiente afeta o desempenho relativo dos diferentes clones de videira. Por isso,
a importância de fazer os experimentos para ver qual melhor clone
se adapta a cada ambiente” explica.
“Nós participamos apenas com
a cedência do terreno e a mão
de obra, mas quem vai analisar e
acompanhar o desenvolvimento
das mudas, fazer a microvinivicação das uvas e avaliação final do vinho é a Embrapa. Nós vitivinicultores vamos receber a avaliação e
decidir qual o tipo de vinífera/clone mais se adapta ao nosso microclima e que tipo de vinho que nós
queremos fazer. Pretendemos co-

lher a primeira safra em 2018” finaliza o empresário.
A implantação dos experimentos iniciou em julho de 2016, com
mudas importadas da Itália. O objetivo é realizar a avaliação agronômica e as vinificações dos clones
importados.
Fazem parte do projeto a Aprovale, no Vale dos Vinhedos, com
cultivares selecionadas de Merlot
e Chardonnay com experimento instalado na Casa Valduga. A
Asprovinho, em Pinto Bandeira,
com as cultivares Chardonnay e
Pinot Noir, onde o experimento
está instalado na Vinícola Aurora
. Apromontes na Cidade de Flores
da Cunha, com as cultivares Cabernet Franc e Merlot, experimento
instalado na vinícola Luiz Argenta Vinhos Finos. Em Monte Belo,
através da Aprobelo, com cultivares Riesling Itálico, Pinot Noir e
Cabernet Franc com experimentos na Vinícola Calza. A Embrapa
também esta com experimentos
na região da Campanha na sede.
O objetivo final, que deverá ser
alcançado em torno de 2020, é
apresentar para o produtor as ca-

Destaque das gôndolas

Carrinho Agas 2016 premia os melhores do ano
35 empresas e personalidades receberão troféu no
dia 28 de novembro, na Casa NTX
Com um consumidor cada vez
mais exigente e em busca da melhor relação custo-benefício em suas compras, o varejo e a indústria
buscam diariamente formas de fidelizar o cliente e de garantir o
atendimento completo das necessidades dos mais diferentes nichos
de públicos. Para reconhecer o trabalho, a inovação, o relacionamento e a qualidade dos produtos e
serviços oferecidos pelos fornecedores do setor, a Associação Gaúcha de Supermercados promoverá
o tradicional Carrinho Agas 2016,
no dia 28 de novembro, em cerimônia marcada para as 20 horas
na Casa NTX (Av. das Indústrias,
1395), em Porto Alegre, em encontro que deverá congregar mais de
900 convidados da cadeia do abastecimento.
O processo de eleição dos premiados desenvolveu-se nos últimos
três meses, e contou com a supervisão do Instituto Segmento Pesquisas. Pela primeira vez em 32
anos da premiação, a escolha dos
campeões de cada categoria ocorreu de forma espontânea pelos 255
supermercadistas ouvidos – todos
integrantes do Ranking Gaúcho de
Supermercados da Agas. “Até o

ano passado, a metodologia de escolha dos premiados era via pesquisa estimulada, já que os varejistas votavam a partir de uma lista
apresentada pela Associação levando em conta a participação de
mercado em cada categoria. Neste
ano, a pesquisa foi espontânea para
oportunizar que empresas menores sejam lembradas e homenageadas por seus esforços”, sublinha
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Os 35 vencedores foram escolhidos a partir de critérios como a qualidade do produto
ou serviço, relacionamento com o
varejo, índices de ruptura, capacidade de inovação e cumprimento
de prazos.
Atualizado anualmente a partir
das variações de consumo identificadas nas gôndolas e das mudanças
nos hábitos de compras dos consumidores, o Carrinho Agas recebeu
quatro novas categorias em 2016:
Melhor fornecedor de Água Mineral; Melhor fornecedor de Carne
de Frango; Melhor fornecedor de
Hortifrúti; e Melhor Fornecedor
de Rações Pet. “São categorias que
registraram alta nas vendas, por
diferentes motivos, e o Carrinho
Agas tradicionalmente acompanha

estas oscilações de mercado”, comenta o presidente da Associação.
Cresce participação de gaúchos
entre os agraciados – Dos 35 troféus a serem entregues na noite
do dia 28 de novembro, 74% são
destinados a companhias e personagens gaúchos – no ano passado,
58% dos premiados eram do RS.
“Esta é uma prova de que o setor
supermercadista gaúcho aposta e
privilegia a indústria local. Entendemos que uma economia só pode ser forte quando sua indústria
for pujante, por isso somos defensores intransigentes da indústria regional”, destaca Longo.
Remodelados para a edição deste ano, os troféus Carrinho Agas
2016 foram produzidos pela artista plástica gaúcho Ana Simone, e
simbolizam os três elos da cadeia
de abastecimento – varejista, fornecedor e consumidor – envolvidos
por um carrinho de supermercado.
Cinco estreantes recebem o prêmio pela primeira vez – Cinco empresas são estreantes entre as agraciadas e receberão pela primeira
vez o Carrinho Agas nesta 32ª edição do evento: na categoria Melhor
fornecedor de Erva-Mate, a Barão,
da cidade gaúcha de Barão de Co-

racterísticas finais de cada clone,
quanto à produção por pé, sanidade, resistência à doenças, aroma
e açúcar, e assim o agricultor po-

derá escolher qual clone se adapta melhor a região para produzir,
resultando assim na característica
de cada IG.
Viviane Zanella

O desenvolvimento de indicações geográficas de vinhos finos no
Brasil representa um novo estágio
de organização da produção vitivinícola em áreas delimitadas, com
impactos na qualidade e identidade dos produtos e no reconhecimento dos vinhos junto aos mercados consumidores. A seleção
clonal, que busca identificar plantas mais produtivas, com valores
de açúcares redutores totais mais
elevados e com característica agronômica desejável, é muito utilizada em variedades de uvas para vinhos finos.
Sob a supervisão do Pesquisador da Embrapa Uva e Vinho,
Adeliano Cargnin, que é Agrônomo com mestrado e doutorado
em genética e melhoramentos de
plantas está execução desde abril
de 2016 o projeto “Seleção e avaliação de clones de variedades viníferas visando maior qualidade dos
vinhos de indicações geográficas”.
Em Monte belo do Sul, 960
mudas de videira foram plantadas
numa área de terras que pertence
á Vinícola Calza para o experimento de “Seleção e avalição de clones

Pesquisador Adeliano Cargnin e do produtor Antoninho Calza durante o
plantio de clones. A Vinícola Calza participa dos experimentos da Embrapa através da Aprobelo

Confira a lista dos premiados
CATEGORIAS				GANHADOR
Melhor fornecedor de Água Mineral		
Água da Pedra
Melhor fornecedor de Amaciantes		
Girando Sol
Melhor fornecedor de art. de Higiene e Beleza
Unilever
Melhor fornecedor de Balas e Doces		
Florestal
Melhor fornecedor de Bazar			
Tramontina
Melhor fornecedor de Biscoitos			
Isabela
Melhor fornecedor de Cafés			
Nescafé
Melhor fornecedor de Carne Bovina		
Best Beef
Melhor fornecedor de Carne de Frango		
Languiru
Melhor fornecedor de Cereal e Cereal Funcional
Ritter
Melhor fornecedor de Cervejas			
Ambev
Melhor fornecedor de Chocolates		
Neugebauer
Melhor fornecedor de Conservas		
Oderich
Melhor fornecedor de Erva Mate		
Barão
Melhor fornecedor de Equipamentos		
Eletrofrio
Melhor fornecedor de Espumantes		
Vinícola Garibaldi
Melhor fornecedor de Fraldas e Descartáveis
P&G
Melhor fornecedor de Iogurtes			
Cooperativa Piá
Melhor fornecedor de Hortifrúti			
Silvestrin
Melhor fornecedor de Massas			
Orquídea
Melhor fornecedor de Pães Congelados		
Superpan
Melhor fornecedor de Papéis			
Mili
Melhor fornecedor de Queijos			
Cooperativa Santa Clara
Melhor fornecedor de Rações Pet		
Supra
Melhor Fornecedor de Refrigerantes		
Coca-Cola
Melhor Fornecedor de Serviços e Tecnologia
Sysmo
Melhor Fornecedor de Sucos Prontos		
Suvalan
Melhor Fornecedor de Vinhos			
Vinícola Aurora
Lançamento de Produto do Ano
Massa Sem Glúten - Mosmann
Distribuidor do Ano				Oniz
Gerente Destaque do Ano			
Eloir Chemin - Parati
Reconhecimento Agas			
Julio Mottin - Panvel
Destaque Agas Jovem			
Vanderlei Micheletto - Mili
Empresário do Ano			
Camile Bertolini - Gota Limpa
Personalidade Pública do Ano			
Ernani Polo

tegipe; na recém-criada categoria
de Carne de Frango, a Cooperativa Languiru, de Teutônia; no quesito Rações Pet, a Supra, de São
Leopoldo; em Serviços e Tecnologia, a catarinense Sysmo Sistemas; e na categoria Empresário
do Ano, a jovem gestora Camile

Bertolini Di Giglio, da Gota Limpa, de Imigrante, dá à empresa seu
primeiro troféu.
A maior campeã da história do
Carrinho Agas segue sendo a Nestlé, que chega ao 31º título com a
vitória na categoria Melhor fornecedor de Cafés.
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Monte Belo do Sul
Fotos: Divulgação

Social | Aniversariantes

Mônica Stringhini esteve
de aniversário no dia 10

Parabéns ao Severino Splendor que completou
57 anos recebendo o carinho da esposa Helena,
da filha Daniela e do genro Marcelo

Clóvis Boscato comemorou aniversário ao lado da esposa Luisa, do
neto Caetano, amigos e familiares em um lindo almoço no Mama Gema,
Vale dos Vinhedos

Parabéns aos gatinhos Willian Piovesana, Stefani Rebelato
e Eduardo Giovanela

Lediane Scotá comemorou aniverário dia 17

Mateus De Mari esteve de aniversário
no dia 19, recebeu o carinho de amigos,
familiares e da namorada Lisi Devilla

Quem também comemora a troca de idade são os alunos Rafael De Bortoli, Nadine Brun,
Maiara Fedrigo e Natália Carra

Pedro Henrique
Miranda,
Henrique Cesca
e Gustavo
Pereira
comemoram
aniversário

Parabéns aos alunos Aloísio Garcia, Lorenzo Fiorin e Daniela Teles
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Duca Leindecker no Natal
Mágico Peterlongo

Troféu Empreendedor Sindilojas Jovem
2016 destaca Vinícola Calza Júnior

O Natal Mágico Peterlongo vai
ser embalado por muitas atrações.
A programação inicia com cinema
a céu aberto entre os vinhedos, trazendo um filme alusivo ao Natal.
Também está programada a festa
de Natal da vinícola com show de
Duca Leindecker, food trucks e
espetáculo pirotécnico. Ingressos
para ambos os eventos já estão à
venda no varejo da Vinícola Peterlongo, em Garibaldi (RS).
A experiência única reserva,
além de poder sentar num gramado sob uma centenária nogueira
e entre vinhedos, momentos para
degustar espumantes, vinhos e suco de uva, assistindo ao filme em
uma tela que tem o centro da cidade como pano de fundo. Trufas, pipoca, algodão doce, balas e
amendoim compõem o mix de
produtos. A vivência é limitada a
100 pessoas. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos a R$
25 no varejo da vinícola, e na hora, sujeito à disponibilidade, R$
30, dando direito a uma taça personalizada com uma dose de espumante, vinho ou suco de uva.
Crianças até 12 anos não pagam,
mas devem estar acompanhadas
dos pais ou responsáveis. A cor-

No dia 20 de Outubro o Sindilojas Jovem Regional Bento realizou a 9ª Edição do Troféu Empreendedor no Dall’onder Hotéis, em
Bento Gonçalves. Foram agraciadas 13 empresas/empreendedores
de Bento e da região, entre elas a
Calza Júnior Indústria e Comércio de Vinhos Ltda. A empresa
foi agraciada com o Troféu Empreendedor do Sindilojas Jovem
2016, representando o município
de Monte Belo do Sul, indicada
pelo prefeito municipal Lírio Turri e pelo Diretor Delegado Mauro
Mesacaza. Tem se destacado na
elaboração de vinhos finos e espumantes com reconhecimento regional, estadual e nacional.
Uma das homenagens mais
emocionantes e que arrancou
aplausos demorados, foi à loja Armarinhos Benedetti, que há 70
anos atua. As três irmãs proprietárias e que ainda estão à frente do
balcão da loja, localizada à rua Saldanha Marinho, em Bento Gonçalves, estiveram presentes à solenidade. São elas Zelma, Alzira e
Zermelide Benedetti.
As empresas homenageadas foram: Empreendedora de Garibaldi

- CTC Indústria Metalúrgica Ltda,
Carlos Barbosa - Casa Basílico Comércio de bebidas e Alimentos,
Monte Belo do Sul - Calza Júnior
Indústria e Comércio de Vinhos
Ltda, Santa Tereza - Supermercado Remus Ltda, Boa Vista do
Sul - Fermi Comércio de Paletes

Ltda, São Pedro da Serra - São Pedro Concretos e Construções Ltda,
Barão - Mangueplast Indústria de
Mangueiras Ltda, São Valentim do
Sul - Net One Comércio e Serviços
Ltda. Parabéns aos Destaques dos
Municípios da Base Territorial do
Sindilojas Regional Bento.
Sindilojas Jovem Bento Gonçalves

tesia deve ser retirada antecipadamente. Em caso de chuva ou mau
tempo o evento será cancelado.
A programação do Natal Mágico Peterlongo segue no dia 11
de dezembro, a partir das 14h,
com festa especial. A grande atração, programada para às 18h, é o
show do Duca Leindecker, que
pisará no palco tocando diversos
instrumentos como guitarra, baixo, piano, violão e bombo. Mas a
festa segue a tarde toda com food
trucks. Hamburguer, choripan,
risotos, doces artesanais, sorvetes, pipoca e algodão doce já estão confirmados para o cardápio,
além, é claro, de muito espumante, vinhos e suco de uva. Os ingressos antecipados podem ser
adquiridos a R$ 20 no varejo da
vinícola e na Foto Pavan (Bento
Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha e Carlos Barbosa) e na
hora, R$ 30 (sujeito à disponibilidade) ou no site www.sympla.
com.br.
Tanto para o Wine Movie Peterlongo quanto para o show do
Duca Leindecker e Food Trucks
as pessoas podem levar almofadas
e cadeiras para desfrutar das atrações com maior conforto.

Prefeito Lírio Turri e Júnior Calza

Construtora Pagno: obras personalizadas
para realizar todos os seus sonhos.
A Pagno Construções oferece diversos serviços para
sua comodidade, contando com equipes qualificadas para:
- Projetos arquitetônicos - Reformas residenciais e industriais
- Projetos estruturais
- Pinturas internas e externas
- Projeto Elétrico
- Acabamentos
- Projeto Hidráulico
- Elétrica
- Projeto de jardim
- Hidráulica
- Construções residenciais,- Fornecimento dos materiais necessários
prediais e industriais
- Execução de todas as etapas

Execute sua obra conosco !
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
facebook.com/Pagno-Construções
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36x

Etios X Hatch
1.3 Flex 98cv

câmbio manual 6 marchas
À vista R$ 45.320,00
Frete incluso
Taxa 1,29%
Entrada R$ 21.950,00
+parcela residual de
R$ 18.128,00
OU SEU USADO COMO
ENTRADA NUM TOYOTA OKM

PRODUZIDO NA PRIMEIRA ECOFACTORY
DA TOYOTA NO BRASIL.

* o seu usado como entrada
* recompra garantida
* parcelas reduzidas
* sempre novo e na garantia
www.ofertastoyota.com.br

895

36x

Corolla GLi 1.8 16v
automático
À vista R$ 84.900,00
Frete incluso
Taxa 1,54%
Entrada R$ 43.850,00
+parcela residual de
R$ 33.960,00
OU SEU USADO COMO
ENTRADA NUM TOYOTA OKM

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

ISO14001

Toyota ETIOS X HATCH 1.3 FLEX MEC 16/17 à vista R$ 45.320,00 ou financiado c/Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC(Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, c/entrada de R$ 21.950,00 (48,43%) e 36x fixas de R$ 498,70, +1 prestação residual no valor de R$
18.128,00, c/vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. Primeira prestação fixa c/vencimento p/30 dias do fechamento
do financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 1,29% ao mês, equivalente a 16,63% ao ano+IOF (Imposto s/Operações Financeiras) no valor de R$
786,20 + Seguro Vida Prestamista no valor de R$ 265,92 + Registro de contrato base RS no valor de R$ 189,84+Cesta de Serviços sugerida base
RS no valor de R$ 525,00 + Tarifa de Confecção de Cadastro p/Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00. Total Financiado correspondente a
R$ 25.716,66. Valor Total a prazo de R$ 58.031,20. Custo Efetivo Total (CET) de 21,33% ao ano. COROLLA GLI A/T 16/17 à vista R$ 84.900,00 ou
financiado c/Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, c/entrada de R$ 43.850,00
(51,65%) e 36x fixas de R$ 894,29, +1 prestação residual de R$ 33.960,00, c/vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento.
Primeira prestação fixa c/vencimento para 30 dias do fechamento do financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 1,54% ao mês, equivalente a 20,12%
ao ano+IOF (Imposto s/Operações Financeiras) no valor de R$ 1.345,48 + Seguro Vida Prestamista no valor de R$ 507,78+Registro de contrato base RS de R$ 189,84+Cesta de Serviços sugerida base RS de R$ 525,00+Tarifa de Confecção de Cadastro p/Início de Relacionamento no valor de R$
550,00. Total Financiado =R$ 44.168,60. Valor Total a prazo de R$ 110.004,44. Custo Efetivo Total (CET) de 23,67% ao ano. Crédito sujeito à análise
e aprovação. Os CET’s apresentados são aplicáveis aos exemplos sugeridos. Campanha vinculada à validade do Programa Ciclo Toyota.A alteração do modelo do veículo ou de qqr. das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. SAC Banco Toyota 4090 1255 (capitais e
regiões metropolitanas) e 0800 0164155 (demais localidades) ou pelo contato@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após
atendimento p/SAC): 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 em www.bancotoyota.com.br ou
fale c/nossos atendentes. Seguro garantido p/Seguradora Cardif 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. Arrnto. 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,Reg. SUSEP Nº059726.1.033292-5.
“O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.” Ofertas válidas enquanto
durar o estoque de 8 unidades ou até 30/11/2016. Na categoria 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: 8,3km/l; gasolina/urbano:12,2km/l; etanol/estrada: 9,1 km/l; gas./estrada:
13,3 km/l. O Etios hatch 1.5 apresentou o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,5 km/l; gas./urbano:12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l;gas./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:

Venha experimentar.
9,5 km/l; gasolina/estrada:13,8km/l. Os Corolla 2.0 16V nas versões Altis e XEi c/transmissão Multidrive-S(CVT) 7 velocidades e 1.8 16V na versão
Gli c/transmissão Multidrive (CVT) 7 velocidades ou manual 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 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
(gas.). O Toyota Corolla 1.8 16V com transmissão Multidrive (CVT) de 7 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 r odoviário: 9,1 km/l; gasolina/ciclo r odoviário:13,2 km/l; CO2 fóssil não r enovável (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 p/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. 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, nem são cumulativas c/outras promoções vigentes .
.

Agende sua revisão

54.2992.9310

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

erraSol

Rubem Bento Alves, 680 CAXIAS DO SUL
BR470, km 215 - BENTO GONÇALVES

54 2992.9300
54 3052.0707

Aberta
sábado até
as cinco.

