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Dallé eleito prefeito de Monte Belo
Marlove Perin

Dos 2.957 votantes, 1.342 elegeram Adenir José Dallé. Lírio
Turri pedeu por uma diferença de 120 votos
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dia 12 de novembro
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Seguro Agrícola: O que
fazer quando a seguradora
nega a indenização?

O seguro agrícola é uma
das ferramentas utilizadas pelos agricultores a fim de garantir que todo o seu investimento
na safra não seja perdido em
razão de eventos inesperados, tais como geadas, temporais, secas, etc.
A indenização paga pelo
seguro possibilita que o agricultor dê continuidade e realize investimentos em sua
lavoura, mesmo diante de
uma safra perdida. Ainda,
propicia que o produtor rural
quite sua dívida perante as
instituições financeiras que
concedem crédito rural, evitando que o nome do agricultor fique “sujo” por não ter
condições de arcar com suas obrigações.
Portanto, o seguro é uma
forma de proteção contra
perdas de produção causadas por fenômenos climáticos
adversos, tão comuns em nossa região, que indeniza o produtor até o limite máximo contratado com a seguradora.
Ocorre que, em determinadas situações, as seguradoras

negam de maneira injustificada a indenização cabida ao
produtor. Por outras vezes, pagam a indenização, mas em
valor menor à perda sofrida,
fazendo com que o segurado tenha que arcar sozinho
com a maior parte dos prejuízos e prejudicando a vida
no campo.
Nesses casos, quando o seguro não é pago corretamente e a seguradora nega-se a
resolver a questão amigavelmente, há possibilidade de
discutir o valor pago quando de perda parcial ou integral da colheita no Poder Judiciário.
Para evitar esse tipo de conduta indevida das seguradoras e seguindo as decisões judiciais mais recentes sobre o
tema, a Gabardo Advocacia
vem propondo ações exitosas
no sentido de cobrar a indenização aos agricultores.
Não deixe de ver seu direito reconhecido! Procure um
advogado de confiança para tratar de questões securitárias e veja sua safra garantida.

Monte Belo do Sul
Quero agradecer aos meus eleitores, à minha
família e amigos que confiaram seu voto a mim.
Me comprometo em tornar o nosso Município
ainda melhor. Obrigada a todos!

Família Tasca
reúne-se em
Monte Belo
Arquivo Pessoal

Roberta Webber Gugel
advogada integrante da Gabardo Advocacia

Monte Belo do Sul

Fotografia tirada um ano
após a chegada ao Brasil foi
mandada para os familiares
que ficaram na Europa

Vereadora
Nelsa Berselli
Cecconi

Vereador

Adair Cecconi

Os descendentes de Giuseppe
e Antônio Tasca se reuniram pela oitava vez no domingo, 16 de
outubro na localidade de Santo
Isidoro, no município de Monte
Belo do Sul. A história da família
remete a 1882, quando os primeiros imigrantes da família saíram de
Marostica, na Itália, e estabeleceram-se no Rio Grande do Sul, em
cidades como Montenegro, Bento Gonçalves, Erechim e Sarandi.
A foto acima, tirada um ano
após a chegada ao Brasil, foi mandada para os familiares que ficaram na Europa. Giuseppe segura
uma melancia para comprovar que
por aqui existiam frutas “gigantes”,
já que na época não havia melancia na Itália.
O encontro teve início às 10h,
com a celebração de uma missa,
seguido de almoço e confraternização.

Após chuva, estrada
que liga Monte Belo a
Linha Alcântara sofre
desmoronamento

Muito obrigado pela confiança!
Obrigado Eleitores!
Quero agradecer a
confiança em mim
depositada e prometo
trabalhar em prol dos
interesses do povo
montebelense. Meu trabalho
começa agora, agradecendo
os 164 votos que recebi
nas urnas para trabalhar
por uma cidade melhor.

Vereador Nilso Cavaleri

Agradeço a minha família, amigos e todas as pessoas que
abraçaram as propostas da minha campanha e me deram a
honra e a oportunidade de representá-los
no parlamento municipal!

190 votos
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A chuva forte que caiu nos
últimos dias tem causado estragos em vários lugares da região. Um dos casos é o trecho
que liga Monte Belo do Sul
a Linha Alcântara de Bento
Gonçalves com desmoronamento de terra e pedras. Há
riscos para quem passar no local, especialmente com veículos pesados.

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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Bingo encerrará festividades da Festa
em Honra a São Francisco de Assis
No dia 12 de novembro, a partir
das 19h, na Sociedade 24 de Maio
em Monte Belo do Sul acontecerá
o bingo de integração que encerrará as festividades em honra ao padroeiro deste ano.
A equipe de festeiros convida
toda a comunidade para participar deste momento de descontração. O custo do ingresso é de R$
10,00, que dará direito a dez rodadas. Haverá também uma rodada
extra, com premiação em dinheiro. Haverá diversos prêmios, vale
a pena conferir.
Na mesma oportunidade em
que deixam o convite para o bin-

go também a equipe de festeiros,
a equipe administrativa e o Pároco Pe. Vinícius Fedrizzi Caberlon
agradecem a todos que, de uma
forma ou de outra, contribuíram
para a realização ou participaram

Muito Obrigado!

Quero agradecer ao povo de Monte Belo do Sul.
Mulheres, homens, jovens, idosos a todos aqueles que
confiaram seu voto em mim e aos que trabalharam de
forma incansável para chegarmos a esse objetivo.
Foram 173 votos sinceros e com a colaboração de
todos exercerei meu 3º mandato com zelo e dedicação
em prol dos montelenses!

do 9º Jantar do Espumante e da
127ª Festa em Honra a São Francisco de Assis. A festa aconteceu
no dia 25 de setembro, participaram do almoço aproximadamente
800 pessoas.

Vereador Silvio Cesca
Agradeço a cada um que me
recebeu e acreditou no meu
projeto de trabalho. Obrigado
aos 125 votos de conﬁança.
Agradeço a minha família,
amigos e a todas as pessoas que
abraçaram as propostas da
minha campanha e me deram a
honra de representá-los na
Câmara de Vereadores.

Anuncie
aqui!

125 votos
Muito Obrigado!

gazetadepintobandeira@
gmail.com
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Gazeta de

Monte Belo
do Sul
Pinto
Bandeira

Vereador Onecimo Pauleti
Eleito o vereador mais votado do PMDB

VOCÊ ESCOLHE:

FEIRÃO
IMBATÍVEL

FORD KA SEL 1.0
UPGRADE: + R$

399

(Cat. KEB6)

TAXA
ZERO 30X R$
ENTRADA+

30,00 na parcela, leve:

FORD KA 1.5 SEL (Cat. KIB6)

PAGAMOS
03 PARCELAS

APENAS DE

20 A 23

OU

DE OUTUBRO.

03 ANOS DE
REVISÕES

NEW FIESTA HATCH SE 1.6
TAXA
ZERO 24X R$
ENTRADA+

80

499

(Cat. RCA7)

UPGRADE: + R$
,00 na parcela, leve:
NEW FIESTA HATCH SE 1.6 AUTOMÁTICO (Cat. RCD6)
BENTO GONÇALVES: R. DOMINGOS RUBECHINI, 126

54 3455.5000

CAXIAS DO SUL
SÃO LEOPOLDO
NOVO HAMBURGO
TAQUARA

LOJAS DA SERRA ABERTAS
DOMINGO, DAS 13H ÀS 18H.

ECOSPORT FREESTYLE 1.6
TAXA
ZERO 24X R$
ENTRADA+

40

699

(Cat. EFA7)

UPGRADE: + R$
,00 na parcela, leve:
ECOSPORT FREESTYLE 1.6 AUTOMÁTICO (Cat. EFS7)
SEMINOVOS:

CAXIAS DO SUL: 54 3215.1595
R. João Nichele, 2275

FOCUS HATCH SE PLUS AT 2.0
TAXA
ZERO 24X R$
ENTRADA+

769

(Cat. QDJ6)

,00 na parcela, leve:
150
FOCUS HATCH 2.0 AT TITANIUM PLUS

UPGRADE: + R$

www.florauto.com.br

facebook.com/GrupoFlorauto

(Cat. QEK6)

FAÇA REVISÕES EM SEU
VEÍCULO REGULARMENTE.

Ofertas anunciadas com validade de 20/10/16 a 23/10/16 ou enquanto durarem os estoques e/ou as condições. Pagamento de parcelas pela Florauto apenas nas condições do anúncio ou conforme condições e chassis participantes disponíveis em www.florauto.com.br. Pagamento de 3 anos de revisões através do
Ford Protect. Ford Ka SEL 1.0 2016 (Cat. KEB6) a partir de R$ 48.890,00 com entrada de R$ 38.378,65 e saldo em 30 parcelas de R$ 399,00 com taxa zero. Custo Efetivo Total (CET): 0,84% a.m; 10,60% a.a. Taxa de juros de 0,00% a.m. Valor total financiado: R$ 11.938,49. Upgrade para Ford Ka SEL 1.5 (Cat. KIB6) a
partir de R$ 52.990,00, com entrada de R$ 41.597,15 e saldo em 30 parcelas de R$ 429,00 com taxa zero. Custo Efetivo Total (CET): 0,81% a.m.; 10,17% a.a. Taxa de juros de 0,00% a.m. Valor total financiado: R$ 12.887,14. New Fiesta SE 1.6 Flex (Cat. RCA7) a partir de R$ 48.990,00, com entrada de R$ 38.488,02
e saldo em 24 parcelas de R$ 499,00. Custo Efetivo Total (CET): 1,04% a.m.; 13,16% a.a. Taxa de juros de 0,00% a.m. Valor total financiado: R$ 11.911,80. Upgrade para New Fiesta SE 1.6 AT (Cat. RCD6) a partir de R$ 60.290,00 com entrada de R$ 47.930,00 e saldo em 24 parcelas de 579,00. Custo Efetivo Total
(CET): 0,96% a.m.; 12,10% a.a. Taxa de juros de 0,00% a.m. Valor total financiado: R$ 13.887,51. Ecosport Freestyle 1.6 Flex 2017 (Cat. EFA7) a partir de R$ 71.300,00 com entrada de R$ 56.225,00 e saldo em 24 parcelas de R$ 699,00. Custo efetivo Total (CET): 0,88% a.m.; 11,02% a.a. Taxa de juros de 0,00% a.m.
Valor total financiado: R$ 16.774,47. Upgrade para Ecosport Freestyle SE 1.6 AT 2017 (Cat. EFS7) a partir de R$ 80.000,00 com entrada de R$ 64.000,00 e saldo em 24 parcelas de R$ 739,00. Custo Efetivo Total (CET): 0,85% a.m; 10,74% a.a. Valor total financiado: R$ 17.758,05. Focus Hatch SE Plus 2.0 AT 2016 (Cat.
QDJ6) a partir de R$ 82.890,00 com entrada de R$ 66.237,39 e saldo em 24 parcelas de R$ 769,00. Custo Efetivo Total (CET): 0,84% a.m; 10,56% a.a. Taxa de juros de 0,00% a.m. Valor total financiado: R$ 18.452,01. Upgrade para Focus Hatch Titanium Plus 2.0 (Cat. QEK6) a partir de R$ 99.990,00 com entrada de
R$ 79.942,00 e saldo em 24 parcelas de R$ 919,00. Custo Efetivo Total (CET): 0,78% a.m; 9,81% a.a. taxa de juros de 0,00% a.m. Valor total financiado: R$ 22.062,45. 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.
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Classificados

Aqui seu negócio tem mais valor
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Aqui seu negócio tem mais valor
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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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Adenir Dallé é eleito o novo
prefeito de Monte Belo do Sul
A eleição em Monte Belo do sul
foi disputada voto a voto, com os
candidatos a prefeito e vice, Adenir José Dallé e Jorge Benvenutti,
saindo vitoriosos com o total de
1.342 votos. Lírio Turri candidato
a reeleição somou 1.222 votos válidos. A diferença foi de 120 votos.
Os três candidatos que disputaram
o cargo do Poder Executivo foram
Adenir José Dallé (PMDB), Giorge Echer (PSB) e Lírio Turri (PTB).
O município possui 2.957 eleitores, 1.487 homens, 1.470 mulheres, 28 analfabetos e 44 menores.
Em entrevista ao Jornal de Monte Belo do Sul o prefeito eleito Adenir Dallé falou sobre o plano de Governo. “Iremos tentar atrair mais
empreendimentos através da Lei
de Incentivo e dar uma atenção especial aos empreendimentos familiares/micro e pequenas empresas,
aos produtores rurais que não deixam de ser também micro e pequenas empresas e que representam
70% da população do município.
Estender o horário de atendimento na Unidade Básica de Saúde,
bem como disponibilizar de modo contínuo a distribuição de medicamentos e manter convênios para realização de cirurgias eletivas.
Na segurança pública auxiliar com
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Gilnei Fior eleito prefeito
em Santa Tereza
Com 100 votos de diferença,
Gilnei Fior (PMDB) foi eleito em
Santa Tereza, vencendo o pleito contra o candidato Dênis Acco
(PSD). Fior fez 805 votos, contra
705 de Acco.
O município tem 1.662 eleitores, 862 homens e 800 mulheres,
19 analfabetos e 18 menores.
A maioria dos candidatos eleitos
em Santa Tereza ao Legislativo fazem parte da base de apoio ao governo. Dos nove ocupantes de cadeiras no parlamento cinco foram
eleitos pelos partidos coligados da
chapa “Por Uma Santa Tereza Ain-

aporte financeiro a polícia militar
e civil. Na educação, oferecer, gradativamente, turno integral para o
Ensino Fundamental e na Educação Infantil manter a creche aberta durante as férias para atender as
crianças e qualificar continuamente
os profissionais ligados a essa área.
Incentivar todas as modalidades esportivas, retomando o campeonato
de futebol de campo, promover um
campeonato de futebol de salão para aproveitar os espaços disponíveis
nos salões comunitários, voleibol,
atletismo, ciclismo (criar um rota
turística aproveitando as nossas belezas naturais), motocross e trilhas,

Vereadores eleitos
Candidato 			

Partido

Lauro Ricieri Bazzanella
Adair Cecconi
Onécimo Pauleti
		
Aristides Fantin
Nilso Cavaleri
Norberto Possamai
Nelsa Berselli Cecconi
Silvio Cesca
Marinez Zanchet
		

PTB 		
PTB 		
PMDB 		
PMDB 		
PDT 		
PTB 		
PTB		
PMDB 		
PMDB 		

Votação
201
190
173
169
164
160
142
125
120

campeonato de bochas masculino
e feminino, jipeiros, gaioleiros. Dar
continuidade ao projeto de asfaltamento iniciado em minha administração anterior, dando ênfase na
elaboração de projetos para captação de recursos federais. Manutenção constante das estradas propiciando uma melhor trafegabilidade,
principalmente no escoamento da
produção. Retomar o programa de
máquinas com base na lei para todos que demonstrarem interesse,
com a finalidade da melhoria das
propriedades e para agregar valor
à produção, revertendo os índices
do ICMS. Programa de calcário.
Manter o convênio com a Emater
e a parceria com os sindicatos” diz.

Depois da vitória, a gratidão.
Meu abraço aos 120 eleitores que confiaram
em minhas propostas e ideiais. Tenham uma certeza,
honrarei cada compromisso assumido
para fazer o melhor por nosso município.
Muito obrigada!

120 votos
Vereadora
Marinez Zanchet

Gilnei Fior

Vereadores eleitos
Candidato

Partido

Votação

Gisele Caumo 		
PSD 		
154
Riboldi 			PDT 		153
Marcio Pilatti 		
PMDB 		
140
Ivaldo Pissetti 		
PMDB 		
133
Flavio 			PMDB 		106
Ademir De Conto
PSD 		
88
Cristiano Casagrande
PSDB 		
84
Loiri Baldissera 		
PDT 		
78
Egídio Lava 		
PMDB 		
72

Anuncie aqui!

gazetadepintobandeira@gmail.com

Chegamos ao fim de uma caminhada em que tantas mãos se estenderam a nós e
nos deram a oportunidade de administrar o nosso Monte Belo do Sul, como prefeito
e vice-prefeito. É hora de agradecer aos candidatos a vereador, à equipe de
coordenação, à juventude aguerrida, a toda a população e dizer que queremos ser
o prefeito e o vice de TODOS. Queremos construir um trabalho de paz, ouvindo os
anseios da população, governar com o povo e para o povo. Precisamos das ideias
e do trabalho de todos para se somarem ao trabalho com visão de futuro que
pretendemos realizar, tendo a pessoa como centro das ações. Um grande abraço e
muito obrigado a toda a população montebelense, maior riqueza de nossa terra e
base do nosso lema de campanha: "O valor da nossa gente".

Coligação Monte Belo Melhor

Obrigada Monte Belo do Sul!

da Melhor”, do PSDB e PMDB.

Prefeito Adenir José Dallé
Vice Jorge Benvenutti
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O auxílio acidente para o
agricultor no desempenho de
suas atividades

Monte Belo do Sul

Eleitora de 108 anos de idade dá exemplo
de cidadania em Monte Belo do Sul

Dra. Fabiana M. Benedet OAB-RS 62.047
Dra. Simone M. Lunelli OAB-RS 61.068
advogadas

O auxílio acidente é um
benefício de caráter indenizatório pago ao trabalhador que sofre acidente e fica
com sequelas permanentes
que diminuem sua capacidade de trabalho.
Quatro são os requisitos
para a concessão do benefício: a qualidade de segurado; a superveniência de acidente no desempenho do
trabalho; a redução parcial
e definitiva da capacidade
para o trabalho habitual, e
o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade.
É assegurado ao agricultor, segurado especial, a
concessão de auxílio acidente independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias,
basta provar que desempenha atividades na agricultura.
O auxílio acidente será pago mensalmente e corresponderá a 50% do salário de
benefício a que o agricultor
teria direito no caso de uma
aposentadoria ou auxílio doença, e, será devido até a
véspera de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito do segurado.
O recebimento de salário ou a concessão de outro
benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará
a continuidade do recebimento do auxílio acidente.
Seu valor poderá ser inferior ao salário mínimo, uma
vez que não se trata de benefício substitutivo do salá-

rio de contribuição, mas sim
indenizatório a fim de compensar o segurado pela redução de sua capacidade
laborativa.
Exemplo prático: Imaginemos a situação de um
agricultor que durante o
desempenho de seu trabalho venha acidentalmente
a decepar dois dedos da
mão. Nos primeiros dias ou
até meses após o acidente, o agricultor vai estar totalmente impossibilitado de
trabalhar, desse modo fará
jus ao auxílio doença.
Após a consolidação das
sequelas a lesão será definitiva (amputação do dedo)
impactando na vida laboral
do segurado.
Constatada na perícia
médica a redução da capacidade laborativa será
devido o auxílio acidente,
uma vez que o desempenho
da profissão de agricultor
depende das mãos, de modo que haverá um aumento do grau de dificuldade ou
de esforço para desempenhar o mesmo trabalho que
o segurado exercia antes do
acidente.
Assim, desde que o segurado, em razão de acidente de qualquer natureza, venha a sofrer uma redução
definitiva da capacidade laboral, deve ser concedido o
auxílio acidente, como indenização, como uma forma
de compensar ou reforçar
os rendimentos obtidos com
a capacidade laborativa remanescente.

Acompanhada da filha Roselina, Lydia exerceu o papel de eleitora

Mesmo sem a obrigatoriedade
de votar há 38 anos, Lydia Zaffari Parmegini exerceu seu papel de
eleitora no domingo, 2, e fez questão de cumprir com o seu dever
de cidadão.
Por volta das 10h, acompanhada da filha Roselina a aposentada

Outubro
Rosa
Mês de
Conscientização sobre
o Câncer de Mama.
Cuidar da Saúde é um
gesto de amor à vida.

Advogadas
Dra. Fabiana M. Benedet
OAB-RS 62.047

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

Dra. Simone M. Lunelli
OAB-RS 61.068

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

Câmara de Vereadores
de Monte Belo do Sul

de 108 registou seu voto na Linha
Colussi, interior de Monte Belo.
Ela informou que seu voto foi
depositado no candidato Adenir
José Dallé (PMDB), prefeito eleito, que visitou a idosa também na
tarde da segunda-feira, 03 acompanhado do vereador eleito, Onéci-

mo Pauleti (PMDB).
Mais que um exemplo para a
terceira idade, a simpática e lúcida
senhora ensina os jovens a importância do voto: “É importante votar na pessoa que merece seu voto,
o título tem seu valor. Enquanto
eu estiver viva, irei votar” diz.

Gazeta de

Monte Belo do Sul

Justiça permite multar motoristas por farol
desligado em rodovias sinalizadas

Multas subirão mais de
50% em novembro
Algumas infrações, como falar ao celular
tornam-se mais graves
A partir do próximo mês, ser
mau motorista vai pesar mais no
bolso. Entram em vigor no dia 1º
alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que mudam
a categoria de algumas infrações,
tornando-as mais graves, e elevam
em mais de 50% o valor das multas. Além disso, o processo de suspensão do direito de dirigir ganha
celeridade.
Publicada em 5 de maio no Diário Oficial da União, a Lei 13.281
altera 28 artigos e inclui seis novos
dispositivos no código, em vigência desde 1997.
As multas leves terão reajuste
de 66,1%. As médias e graves, de
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52,9%, enquanto as gravíssimas
serão majoradas em 53,2%. Os
valores não eram alterados desde a extinção da Unidade Fiscal
de Referência (Ufir), em 2000.

Órgãos de trânsito de todo o
país estão autorizados a retomar
a aplicação de multas para motoristas que trafegarem por rodovias
com o farol desligado, nas estradas
em que houver sinalização clara sobre o assunto.
No estado, o Daer, responsável

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro –
PMDB de Monte Belo do Sul agradece o empenho de
todos os filiados e partidos coligados, coordenadores
da campanha, candidatos e vereadores e a toda à
população do município pelo apoio prestado aos
nossos candidatos: prefeito, vice e vereadores.

Obrigado a todos!
Diretório do Partido do
PMDB de Monte Belo do Sul

pela sinalização das rodovias estaduais, informou que ainda prepara um
plano para atualizar as placas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirma
que a maior parte das estradas federais já contam com a sinalização devida — que indica que o motorista está
trafegando em uma rodovia — e que

irá fiscalizar e multar os condutores
que andarem com farol desligado.
O descumprimento é considerado infração média, com 4 pontos
na carteira de habilitação e multa
de R$ 85,13. Em novembro, com o
aumento dos valores, a multa deve
subir para para R$ 130,16.

Obrigado às 169 pessoas que
depositaram sua confiança no
nosso trabalho! Tenham a certeza
que vou representa-los da melhor
forma! Agradeço ao povo
montebelense que confiaram a
mim o futuro de nossa cidade
superando as expectativas na
Câmara de Vereadores nos
próximos 4 anos.
Grande abraço a todos, contem
comigo sempre!

Vereador
Aristides Fantin

A Pagno Construções oferece diversos serviços para
sua comodidade, contando com equipes qualificadas para:
- Projetos arquitetônicos
- Projetos estruturais
- Projeto Elétrico
- Projeto Hidráulico
- Projeto de jardim
- Construções residenciais, prediais e industriais
- Reformas residenciais e industriais
- Pinturas internas e externas
- Acabamentos
- Elétrica
- Hidráulica
- Fornecimento dos materiais necessários
- Execução de todas as etapas
Execute sua obra conosco e ganhe o
projeto sem custos!
Comodidade, segurança, confiança
total é conosco.

Entregamos sua obra
100% pronta

PAGNO
CONSTRUÇÕES
Rua 7 de Setembro, 196 Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS | 54 9932 5249 | 54 9617 0153
pagnoconstrutora@hotmail.com

Estilos versáteis.
Projetos únicos.
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499
36x

Monte Belo do Sul

PRODUZIDO NA PRIMEIRA ECOFACTORY
DA TOYOTA NO BRASIL.

Etios X Hatch
1.3 Flex 98cv

câmbio manual 6 marchas
À vista R$ 45.320,00
Frete incluso
Taxa 0,99%
Entrada R$ 20.000,00
+parcela residual de
R$ 18.128,00
OU SEU USADO COMO
ENTRADA NUM TOYOTA OKM

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

945

36x

Corolla GLi Upper 1.8 16v
automático
À vista R$ 84.580,00
Frete incluso
Taxa 1,64%
Entrada R$ 42.290,00
+parcela residual de
R$ 33.832,00
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), p.f., c/entrada de R$ 20.000,00 (44,13%) e 36X fixas de R$ 498,76, +1 prestação residual de R$ 18.128,00,
c/vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. 1ª prestação fixa c/vencimento p/30 dias do fechamento do financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 0,99% ao mês, = a 12,55% ao ano+IOF (Imposto s/Operações Financeiras), R$ 854,02+e Seguro Vida
Prestamista,R$ 319,02+Registro de contrato base RS, R$ 189,84+Cesta de Serviços sugerida base RS, R$ 525,00+Tarifa de Confecção de
Cadastro p/iníciode Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado correspondente a R$ 27.757,88. Valor Total à prazo
de R$ 56.083,36. Custo Efetivo Total (CET) de 16,80% ao ano. Crédito sujeito à análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo
acima. Corolla Gli Upper 1.8 Flex 16V Aut. 16/17 à vista R$ 84.580,00 ou financiado c/Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições:
CDC(Crédito Direto/Consumidor), p.f., c/entrada de R$ 42.290,00(50,00%) e 36X fixas de R$ 944,18,+1 prestação residual= R$ 33.832,00,
c/vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. 1ª prestação fixa c/vencimento p/30 dias do fech. do financiamento.
Taxa de juros pré-fixada de1,54% a.m., equivalente a 20,19% a.a.+IOF (Imposto s/Operações Financeiras), R$ 1.382,04+Seguro Vida Prestamista, R$ 522,66+Registro de contrato base RS, R$ 189,84+Cesta de Serviços sugerida base RS, R$ 525,00+Tarifa de Confecção de Cadastro p/início de Relacionamento, R$ 550,00 inclusos no Total Financiado correspondente a R$ 45.459,54. Valor Total à prazo R$ 110.112,48.
Custo Efetivo Total (CET) 23,65% a.a. Crédito sujeito à análise e aprovação. 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 31/10/2016. 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

Sábado
até 17h
Domingo
14h/17h

