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

Sua vida com 
mais prazer...

VENHA CONHECER 
NOSSOS 

NOVOS APARTAMENTOS - LUXO

Festa em Honra 
ao Padroeiro 
São Francisco 
de Assis

Monte Belo recebe os fiéis para a festa do dia 25 de setembro, próximo domingo

CNPJ: 25587862/0001-93  Valor R$ 800,00
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Oração à São 
Francisco de Assis

Senhor, fazei-me instru-
mento de vossa paz. On-
de houver ódio, que eu leve 
amor; Onde houver ofensa, 
que eu leve perdão; Onde 
hou ver discórdia, que eu le-
ve união; Onde houver dú-
vida, que eu leve a fé; Onde 
houver erro, que eu leve a 
verdade; Onde houver deses-
pero, que eu leve a esperan-
ça; Onde houver tristeza, que 
eu leve a alegria; Onde hou-
ver trevas, que eu leve a luz. 
Ò Mes tre fazei que eu procu-
re mais consolar, que ser con-
solado, compreender, que ser 
compreendido, amar, que ser 
amado. Pois, é dando que se 
recebe, é perdo ando que se 
é perdoado, e é morrendo 
que se vive para a vida eter-
na. Amém.

Expediente
Editora: Marlove Perin
Design Gráfico: AB Design Gráfico
Jornalista Responsável: Marlove Pe-
rin MTB Nº 0017304/RS
Redação/Comercial: gazetadepin-

tobandeira@gmail.com /

(54) 9998 7836 
(54) 8116-6668 whatts
Facebook: GazetadePintoBandeira/
GazetadeMonteBelodoSul

Circulação: mensal
A Gazeta de Monte Belo do Sul é 
um novo meio de comunicação 
que surge para divulgar o traba-
lho desenvolvido no dia a dia do 
município. 

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

Assinatura

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

Postos de distribuição
Monte Belo do Sul
Posto Cacique
Mercado Panizzi
Comercial Alimentos Stringhini
Prefeitura Municipal de Monte Be-
lo do Sul
Restaurante Nonna Metilde

O auxílio acidente para o 
agricultor no desempenho de 

suas atividades 

Fabiana M. Benedet
advogada

O auxílio acidente é um be-
nefício de caráter indenizatório 
pago ao trabalhador que so-
fre acidente e fica com seque-
las permanentes que diminuem 
sua capacidade de trabalho.  

Quatro são os requisitos pa-
ra a concessão do benefício: a 
qualidade de segurado; a su-
perveniência de acidente no 
desempenho do trabalho; a re-
dução parcial e definitiva da 
capacidade para o trabalho 
habitual, e o nexo causal entre 
o acidente a redução da ca-
pacidade.  

É assegurado ao agricul-
tor, segurado especial, a con-
cessão de auxílio acidente 
independentemente do reco-
lhimento de contribuições pre-
videnciárias, 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 devi-
do até a véspera de qualquer 
aposentadoria ou até a data 
do óbito do segurado. 

O recebimento de salário ou 
a concessão de outro benefí-
cio, exceto de aposentadoria, 
não prejudicará a continuida-
de do recebimento do auxílio 
acidente.  

 Seu valor poderá ser inferior 
ao salário mínimo, uma vez que 
não se trata de benefício subs-

titutivo do salário de contribui-
ção, mas sim indenizatório a fim 
de compensar o segurado pe-
la 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 impossibili-
tado de trabalhar, desse modo 
fará jus ao auxílio doença. 

 Após a consolidação das 
sequelas a lesão será definiti-
va (amputação do dedo) im-
pactando na vida laboral do 
segurado.  

Constatada na perícia médi-
ca a redução da capacidade 
laborativa será devido o auxílio 
acidente, uma vez que o de-
sempenho da profissão de agri-
cultor depende das mãos, de 
modo que haverá um aumen-
to do grau de dificuldade ou 
de esforço para desempenhar 
o mesmo trabalho que o segu-
rado exercia antes do acidente. 

Assim, desde que o segura-
do, em razão de acidente de 
qualquer natureza, venha a so-
frer uma redução definitiva da 
capacidade laboral, deve ser 
concedido o auxílio acidente, 
como indenização, como uma 
forma de compensar ou refor-
çar os rendimentos obtidos com 
a capacidade laborativa rema-
nescente.

Rua Atílio Pompermayer nº 164 - B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS - B. Botafogo

Fone: (54) 3055.3848
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Advogadas

127ª Festa em Honra ao Padroeiro 
São Francisco de Assis
Monte Belo recebe os fiéis para a festa do dia 25 de setembro

No domingo, 25 de setem bro 
em Monte Belo do sul acontece a 
127ª Festa em Honra ao Padroeiro 
São Francisco de Assis.  A progra-
mação inicia às 10h com missa fes-
tiva seguida de procissão. Ao meio 
dia car dápio diversificado com so-
pa de capeletti, lesso, recheio, lei-
tão, galeto, churrasco, pão, maio-
nese, saladas, sobremesa, vinho, 
re frigerante garrafa e água duran-
te o almoço. O valor do ingresso 
é R$ 50,00 por pessoa.
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Um veículo foi encontra-
do incendiado na tarde da se-
gunda-feira, 12, na Linha Co-
lussi interior de Monte Belo 
do Sul. A Brigada Militar foi 
chamada até o local por vol-
ta das 17h15min, e encontrou 
um Chevrolet Onix, com pla-
cas de Caxias do Sul com-
pletamente destruídos pelas 
chamas. Após consulta ao sis-
tema, não foi constatado re-
gistro de roubo ou furto do 
automóvel. O proprietário in-
formou ter vendido o c a ter-
ceiros, O carro foi recolhido 
ao depósito do Detran. 

Banco é assaltado pela segunda vez no ano
Cinco pessoas foram feitas reféns

Foi o segundo assalto do ano 
na agência da cidade

Quatro criminosos armados as-
saltaram uma agência do Banco 
do Brasil no final da manhã da 
quinta-feira do dia 25 de agosto 
em Monte Belo do Sul. De acor-
do com informações do Coman-
do Regional de Policiamento Os-
tensivo da Serra (CRPO/Serra), 

por volta das 12h15min, os ho-
mens entraram na agência, que-
braram a porta de vidro com um 
machado e fizeram cinco pesso-
as reféns.

Após o assalto, os bandidos fu-
giram em uma caminhonete prata 
com placas de Caxias do Sul. O 
veículo foi abandonado minutos 
depois na saída da cidade.

A Brigada Militar faz buscas 
pelo interior da cidade e também 
de Bento Gonçalves e ninguém 
foi preso. A quantia levada pela 
quadrilha não foi divulgada.

Foi o segundo assalto do ano 

na agência da cidade. Em janeiro, 
três homens armados entraram no 
local, por volta das 14h30min, e 
quebraram o vidro com um ma-
chado. Os ladrões fugiram com 
dinheiro do cofre e de dois termi-
nais eletrônicos. Uma refém foi li-
berada logo depois. Entre roubos 
e furtos com arrombamento, este 
é o 41º ataque a estabelecimen-
tos bancários na Serra neste ano.Carro Incendiado

Ofertas anunciadas com validade de 22/09/6 a 25/09/16 ou enquanto durarem os estoques e/ou as condições. Avaliação de até 100% da FIPE para veículos que se enquadrem no regulamento disponível em www.�orauto.com.br. Linha Ka 2016 com preço de nota �scal de 
fábrica, com entrada de 68% e saldo em 30 parcelas com taxa zero. Consulte condições com o Consultor de Vendas Florauto. New Fiesta SE 1.6 (Cat. RCA7) a partir de R$ 48.990,00 à vista ou na condição de �nanciamento com 60% de entrada e saldo em 24 parcelas com 
taxa zero. Ecosport Freestyle 2017 (Cat. EFA7) a partir de R$ 69.990,00 à vista ou na condição de �nanciamento com 60% de entrada e saldo em 24 parcelas com taxa zero. Linha Focus Hatch 2016 com preço de nota �scal de fábrica, para pagamento à vista. Válido para 
os chassis 390699, 383359, 391001, 405701, 390769, 408143 402016, 405574, 391190, 404781, 411725, 407095, 407150, 396259, 407150. Consulte condições com o Consultor de Vendas Florauto. 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 �nanciamentos Ford Credit são operacionalizadas 
pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.

FAÇA REVISÕES EM SEU
VEÍCULO REGULARMENTE.

www.�orauto.com.br
 facebook.com/GrupoFlorauto

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

CAXIAS DO SUL

TAQUARA

BENTO GONÇALVES: R. DOMINGOS RUBECHINI, 126

54 3455.5000 NOVO HAMBURGO
SÃO LEOPOLDO

POR:

R$ 48.990,00
 à vista

100
PAGAMOS ATÉ

NO SEU USADO
DA TABELA FIPE

FEIRÃO
IMBATÍVEL

APENAS DE
22 A 25

DE SETEMBRO.
LOJAS DA SERRA ABERTAS

DOMINGO, DAS 13H ÀS 18H.

KA 2016 COM PREÇO
DE NOTA FISCAL
DE FÁBRICA

LINHA FOCUS 2016 COM
PREÇO DE NOTA FISCAL

DE FÁBRICA
NEW FIESTA 1.6
SE HATCH FLEX 2017 (Cat. RCA7)
DE: R$51.990

TAXA
ZERO

24X
ENTRADA+

POR:

R$ 69.990,00
 à vista

ECOSPORT
1.6 FREESTYLE 2017 (Cat. EFA7)
DE: R$75.690

TAXA
ZERO

24X
ENTRADA+

TAXA
ZERO

30X
ENTRADA+

O MAIOR DISTRIBUIDOR FORD DO ESTADO
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1) Por que o Senhor quer ser prefei-
to de Monte Belo do Sul?
Para restabelecer a paz e a confiança aos mu-
nícipes, devolvendo a oportunidade de em-
prego e oferecendo infraestrutura ao nosso 
homem do interior, para que permaneçam 
em suas propriedades. Proporcionar segu-
rança à população auxiliando com aporte fi-
nanceiro a Brigada Militar e a Polícia Civil. 
Incentivar todas as modalidades de esportes 
e eventos através da aquisição de um espaço. 
Estender o horário de atendimento na Uni-
dade Básica de Saúde, bem como disponi-
bilizar de modo contínuo a distribuição de 
medicamentos e manter convênios para re-
alização de cirurgias eletivas. Na educação, 
oferecer, gradativamente, turno integral pa-
ra o Ensino Fundamental e na Educação 
Infantil manter a creche aberta durante as 

Os 2.957 eleitores aptos a votar em 
Monte Belo do Sul têm três can didatos 
que disputam a prefeitura da cidade nas 
eleições deste ano, segun do o Tribunal Re-

gional Eleitoral – RS. A coligação União 
Democrática e Pro gressista por Monte 
Belo do ex-prefei to Adenir José Dallé, 52 
anos. Na oposição Giorge Noberto Ec-

cher, 60 anos, do PSB e Lírio Tutti (PTB), 
60 anos, que busca à reeleição. 

Confira a abaixo entrevistas como os 
três postulantes à de Monte Belo do Sul.

Um deles será prefeito de Monte Belo
Adenir José Dallé (PMDB), Giorge Norberto Eccher (PSB) e Lírrio Turri (PTB) disputam a prefeitura do município

Divulgação

Adenir José Dallé

Idade: 52 anos

Vice-prefeito: Jorge Benvenutti

Partido: PMDB

Coligação: PMDB/PDT - Monte Be-
lo Melhor

Estado Civil: Casado

Nascido: Bento Gonçalves

Profissão: Representante Comercial

férias para atender as crianças e qualificar 
continuamente os profissionais ligados a 
essa área. Na área da habitação desenvol-
ver um programa habitacional (loteamen-
to popular), para dar possibilidades àquelas 
famílias que tem o sonho de construir a sua 
casa própria em nosso município.

2- Quais os quatro pontos positivos 
de Monte Belo do Sul?
Povo trabalhador; Uma agricultura for-
te; Belezas naturais; Cultura preservada e 
grande religiosidade.

3- E o que não é bom e deve ser 
melhorado?
A administração pública deve ser feita 
para toda a comunidade e não apenas 
para alguns. É preciso retomar as ações 

para atrair empresas, proporcionando 
emprego e renda aos jovens e a popula-
ção em geral.

4- Quais os principais desafios de 
governar Monte Belo do Sul. Den-
tro de seu plano de governo, qual 
você considera a medida de maior 
impacto que pretende implementar 
para buscar maior desenvolvimento 
para o nosso Município?
É urgente e necessária a recuperação da 
economia do município, a qual buscare-
mos incrementar através de programas vol-
tados à agricultura e incentivos às indústrias, 
agroindústrias, comércio e serviços.

5- Quais as prioridades de investimento 
do Município?
 Retomar os incentivos a instalação de no-
vas indústrias e manter as que já estão em 
nosso município, dar prosseguimento ao 
programa de pavimentação asfáltica para 
o interior e dotar o município da infraes-
trutura necessária para o desenvolvimen-
to do turismo.

6 - Como foi o trabalho para fechar 
a coligação partidária?
 Sempre houve um bom entendimen-
to entre os partidos buscando o objetivo 
maior que é o bem do município.

7- O senhor acha importante o Po-
der Legislativo? Quais os critérios 

para a escolha dos candidatos a Ve-
reador?
Com certeza, pois é ele que aprova as leis, 
fiscaliza as ações do Executivo e que leva ao 
Executivo as principais reinvindicações da 
comunidade. Em vista disso que escolhe-
mos nossos candidatos, pessoas diretamen-
te ligadas aos diversos segmentos da socie-
dade e que nos auxiliarão na administração, 
são todos comprometidos com o crescimen-
to e desenvolvimento do nosso município. 

8- Uma das reivindicações dos agri-
cultores é melhoria nas estradas do 
interior. Qual seu projeto para me-
lhoria das vias?
Manutenção do projeto de pavimentação 
a todas as comunidades do interior, de 
forma igualitária e recapeamento e ma-
nutenção constante das demais, separan-
do obras e agricultura em duas secretarias 
distintas, inclusive dando ênfase ao traba-
lho de manutenção das estradas que dão 
acesso às propriedades rurais.

9- Está em andamento o asfalta-
mento das estradas que dão aces-
so as capelas. Irá dar continuida-
de as obras?
Esse projeto foi iniciado nas minhas admi-
nistrações anteriores e com certeza dare-
mos continuidade, todas as nossas comu-
nidades foram beneficiadas e continuarão 
sendo de forma igualitária, através de re-
cursos próprios e com a busca de recur-
sos a níveis federal e estadual.

10 - Outro fator que preocupa os 
moradores é a segurança, principal-
mente no interior, devido aos assal-
tos ocorridos. Além do contingente 

de policiais locados no Município, 
quais seus planos para segurança 
no município?
Instalar câmeras de monitoramento nos 
acessos principais da cidade, dar aporte 
financeiro ao Conselho Municipal de Se-
gurança e trazer mais policiais para o nos-
so município; através da contrapartida do 
município, oferecendo subsídio com mo-
radia e infraestrutura adequada ao funcio-
namento das forças policiais.

11- Qual a medida de médio e lon-
go prazo pretende implementar pa-
ra manter o transporte escolar gra-
tuito para todos os níveis de ensino?
- Criar programas buscando a diversifica-
ção da produção;
- Criar novas oportunidades de trabalho 
através da Lei de Incentivo às indústrias, 
criada na nossa administração e que vinha 
dando certo, com o objetivo de criar em-
prego e renda a nossa população;
- Incentivar todas as modalidades espor-
tivas e culturais.

12 - Quais medidas mais imediatas 
pretende desenvolver, com base no 
orçamento, para a saúde, educação, 
segurança e emprego?
Saúde: Ampliação do horário de aten-
dimento da Unidade Básica de Saúde;
Educação: Creche aberta o ano todo e 
implantação gradativa do turno integral;
Segurança: Aumento do efetivo dos po-
liciais e instalação de câmeras de monito-
ramento nos acessos a cidade;
Emprego: Buscar soluções aos impasses 
criados com as empresas instaladas no mu-
nicípio e criar uma Lei de Incentivo para 
os Micro e Pequenos Empreendedores.

PAGNO 
CONSTRUÇÕES

Rua 7 de Setembro, 196  Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS  |  54 9932 5249  |  54 9617 0153

pagnoconstrutora@hotmail.com

- 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

A Pagno Construções oferece diversos serviços para 
sua comodidade, contando com equipes quali�cadas para:

Execute sua obra conosco e ganhe o projeto sem 
custos!

Comodidade, segurança, confiança total é conosco.

Entregamos sua obra 100% pronta 

Você sonha, a Pagno realiza.



Nome: Giorge Norberto Eccher

Idade: 60 anos

Vice-prefeita: Paula Roberta Weber

Partido: PSB/PT

Coligação: Um Novo Tempo para 
Monte Belo Do Sul

Estado civil: casado Clacir Perin Eccher

Nascido: Monte Belo do Sul

Profissão: Técnico em eletricidade.

1. Por que o Senhor quer ser 
prefeito de Monte Belo do Sul? 
Para continuar trabalhando pelo 
bem estar e crescimento de nos-
sa cidade.

2. Quais os quatro pontos po-
sitivos de Monte Belo do Sul? 
Nosso povo maravilhoso, as belezas 
naturais, a religiosidade e a tranqui-
lidade de nossa cidade

3. E o que não é bom e deve ser 
melhorado? 
Na verdade não vejo nada de ruim 
em nossa cidade, temos pontos a me-
lhorar, como por exemplo , explorar 
melhor o turismo, estamos em um 
dos lugares mais lindos do Rio Gran-
de do Sul, podemos aproveitar ain-
da mais esse potencial. Mas, não ve-
jo nada que “não é bom “ .

4. Quais os principais desafios 
de governar Monte Belo do Sul. 
Dentro de seu plano de gover-
no, qual você considera a medi-

1) Por que o Senhor quer ser 
prefeito de Monte Belo do Sul?
Acima de tudo porque sou cidadão 
montebelense, é o meu dever con-
tribuir com o desenvolvimento do 
nosso Município, buscando novas 
ideias e alternativas para propor-
cionar emprego e renda para nos-
sos jovens. É preciso cuidar do 
bem-estar da nossa gente, através 
de melhorias nos serviços presta-
dos aos cidadãos.

2) Quais os quatro pontos po-
sitivos de Monte Belo do Sul?
Somos privilegiados geograficamen-
te, pois fazemos parte do Vale dos 
Vinhedos, e temos um grande poten-
cial turístico a ser explorado.
Somos o maior produtor de uva per 
capita no Rio Grande do Sul, com 
um potencial agrícola muito grande. 
Nossa terra possui os quatro climas 
tropicais o que nos possibilita diver-

Divulgação
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sificar a agricultura e dar mais inde-
pendência aos nossos agricultores, 
inclusive fomentando a agroindús-
tria familiar.
Nossa gente é, por excelência, um 
povo trabalhador, simples e religio-
so, que encanta a quem aqui vem. 

3) E o que não é bom e deve ser 
melhorado?
Infraestrutura, ouvimos muitas quei-
xas inclusive quanto a iluminação 
pública; infelizmente muitos de nós 
precisam sair de Monte Belo do Sul 
para trabalhar, pois não há emprego 
aqui; e principalmente, nossa agricul-
tura e nossa saúde pública, que estão 
sendo tratados com descaso!

4) Quais os principais desafios 
de governar Monte Belo do Sul. 
Dentro de seu plano de gover-
no, qual você considera a medi-
da de maior impacto que pre-

tende implementar para buscar 
maior desenvolvimento para o 
nosso Município?
É imprescindível que se organize 
uma secretaria de agricultura forte 
e capaz de auxiliar o agricultor sem-
pre, os doze meses do ano. Aliado a 
isso, precisamos instalar um distrito 
industrial para incentivarmos novas 
empresas para que venham aqui de 
forma permanente. 

5) Quais as prioridades de in-
vestimento do Município?
Investir em saúde, agricultura, turis-
mo, educação e segurança.

6) Como foi o trabalho para fe-
char a coligação partidária?
Trabalhamos muito para formar 
uma equipe de qualidade, com pes-
soas competentes e capazes de de-
senvolver uma gestão transparente 
e comprometida com o povo mon-
tebelense. Inclusive realizamos di-
versas reuniões a fim de preparar e 
qualificar um grupo novo, com ideias 
novas para trazer um novo tempo a 
esta cidade. 

7) O senhor acha importante o 
Poder Legislativo? Quais os cri-
térios para a escolha dos candi-
datos a Vereador?
Sim muito importante, nós enten-
demos que os critérios básicos são: 
ter conhecimento legal e ter conhe-
cimento do nosso município num 
todo, além de garra e compromis-

so. Um legislativo qualificado é qua-
se tão importante quanto um gestor 
e ambos precisam estar em sintonia.

8) Uma das reivindicações dos 
agricultores é melhoria nas es-
tradas do interior. Qual seu 
projeto para melhoria das vias?
Separar a Secretaria da Agricultura 
da Secretaria de Obras e equipá-la 
com parque de máquinas, a fim de 
que ela possa dar o atendimento ne-
cessário aos agricultores.

9) Está em andamento o asfal-
tamento das estradas que dão 
acesso as capelas. Irá dar con-
tinuidade as obras?
Este programa não pode parar, em-
bora sendo lento estamos construin-
do basicamente 2km de asfalto por 
gestão. Precisamos acelerar o seu an-
damento porque entendemos que se 
trata de uma das necessidades bási-
cas do município.

10 Outro fator que preocupa os 
moradores é a segurança, prin-
cipalmente no interior, devido 
aos assaltos ocorridos. Além do 
contingente de policiais loca-
dos no Município, quais seus 
planos para segurança no mu-
nicípio?
Além de buscarmos maior contin-
gente policial e darmos condições 
reais para que possam trabalhar, pre-
cisamos instalar câmaras de monito-
ramento interligadas em rede. Para 

tanto contamos com o serviço profis-
sional da nossa candidata a vice-pre-
feita, Paula Weber, que irá organizar 
junto com a Brigada Militar todo o 
serviço de segurança.

11) Qual a medida de médio e 
longo prazo pretende imple-
mentar para reverter a tendên-
cia de os jovens abandonarem 
sua propriedade?
Além de cuidarmos do comércio e 
das indústrias já existentes em nosso 
município, pretendemos com a ins-
talação do distrito industrial buscar 
novas empresas para proporcionar 
emprego e renda a todos, sem nos 
esquecermos de investir maciçamen-
te na agricultura e no turismo.

12) Quais medidas mais ime-
diatas pretende desenvolver, 
com base no orçamento, para 
a saúde, educação, segurança 
e emprego?
Primeiramente rever as despesas do 
município para reestruturar os gastos 
e redistribuir nas necessidades bási-
cas. Buscar consórcios com outros 
municípios para aquisição de medi-
camentos, merenda e material esco-
lar por menor preço, por exemplo. 
Buscar convênios para a creche fun-
cionar no período da safra da uva, na 
segurança dar condições para que 
possam trabalhar e por fim buscar 
novas empresas bem como investir 
na agricultura para proporcionar em-
prego e renda.

Nome Completo: Lirio Turri

Idade: 60 anos

Vice-Prefeito: Antoninho Ademir Calza

Partido: PTB

Coligação: concorremos sem coligação

Estado Civil: Casado, com a Cecilia Cor-
belini Turri

Nascido: em Bento Gonçalves, no dia 
21/05/1956

Profissão: Agricultor

da de maior impacto que pre-
tende implementar para buscar 
maior desenvolvimento para o 
nosso Município?
O maior desafio de governar qual-
quer Município nos dias atuais, é 
a instabilidade financeira que está 
passando o Pais. Mas, temos nos 
dedicado e estamos governando 
com segurança, e equilíbrio, mes-
mo em tempos de crise, continu-
amos as obras e investimentos em 
nosso Munciipio. Daremos a sequ-
ência em nosso projeto de asfalta-
mento para interior , tendo em vista 
que nossa base é a agricultura, pre-
cisamos dar condições para nosso 
agricultor transportar sua safra, com 
qualidade e segurança.

5. Quais as prioridades de investi-
mento do Município?
Para minha gestão, as prioridades 
são e sempre serão , o povo monte-
belense! Saúde de qualidade, estra-
das com boa trafegabilidade, educa-
ção de qualidade!

6. Como foi o trabalho para fe-
char a coligação partidária (se 
houve)?
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7. O senhor acha importante o 
Poder Legislativo? Quais os cri-
térios para a escolha dos candi-
datos a Vereador?
Sem dúvida, a Câmara de Verea-
dores tem que trabalhar junto com 
o Poder Executivo, abandonar su-
as bandeiras partidárias e pensar no 
bem comum. Na disputa ao legisla-
tivo pelo nosso partido estão pes-
soas qualificadas , trabalhadoras e 
comprometidas com o bem estar 
da população.

8. Uma das reivindicações dos 
agricultores é melhoria nas es-
tradas do interior. Qual seu 
projeto para melhoria das vias?
Meu projeto já está em execução, as 
estradas do interior são nosso carro 
chefe, em nosso atual governo fo-
ram mais 3.000 m de asfaltos cons-
truídos, e , todas as estradas com ma-
nutenção permanente

9. Está em andamento o asfal-
tamento das estradas que dão 
acesso as capelas. Irá dar con-
tinuidade às obras?
Sem dúvidas! Esse é meu dever e 
obrigação, dar boas estradas para 
nossos agricultores!

10. Outro fator que preocupa os 
moradores é a segurança, prin-

cipalmente no interior, devido 
aos assaltos ocorridos. Além do 
contingente de policiais loca-
dos no Município, quais seus 
planos para segurança no mu-
nicípio?
Bom, esse assunto é complexo, sa-
bemos que a segurança pública é 
responsabilidade do Estado, como 
consta na constituição federal. Nos-
sa obrigação e auxiliar no que per-
mite a lei, e reivindicar junto ao Go-
verno Estadual a melhoria na área. 
Estamos estudando a possibilidade 
de implantar câmeras de seguran-
ça, nos locais públicos, aonde pode-
mos intervir.

11. Qual a medida de médio e 
longo prazo pretende imple-
mentar para reverter a tendên-
cia de os jovens abandonarem 
sua propriedade?
Além de oferecer transporte esco-
lar gratuito para o jovem se qualifi-
car e permanecer em sua proprie-
dade, estamos com programas de 
qualificação , com cursos sendo 
oferecidos em parceira com ou-
tras entidades, para diversificar a 
produção, dando mais oportuni-
dades de renda ao nosso produtor. 
E, a Luta constante pelo pagamen-
to de preço justo a produção, esse 
é o principal.

12. Quais medidas mais imedia-
tas pretende desenvolver, com 
base no orçamento, para a saú-
de, educação segurança e em-

prego?
Saúde: Manter o atendimento qua-
lificado, com os diversos profissio-
nais, com remédios, com exames, 
que está sendo oferecido a nossa po-
pulação. Hoje 100% dos montebe-
lenses são atendidos em nossa Uni-
dade Básica de Saúde !

Educação: Nossa educação tem a 
qualidade da rede privada! Nossos 
profissionais estão muito à frente da 
rede pública, são qualificados perio-
dicamente, estão com seus salários 
em dia, nossos prédios públicos es-
tão bem equipados, nosso transpor-
te escolar e a merenda escolar são de 
qualidade. Além de estarmos com a 
construção de um prédio modelo 
para região , que será para abrigar 
todo o ensino fundamental da rede 
municipal. No setor do ensino téc-
nico e universitários, nossos jovens 
contam com o auxilio transporte pa-
ra se deslocarem a instituição que es-
colherem .
3
Segurança: Luta constante pela 
melhoria da segurança pública, den-
tro do que permite a legislação, uma 
vez que esse setor é de competência 
do Estado!

Emprego: desenvolver o turismo 
local. Trazer turista para visitar nos-
so Município, nossas cantinas, temos 
que manter o jovem em sua proprie-
dade . Incentivar , dentro do permi-
tido por lei, as empresas e comer-
cio local .
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Pontos de Coletas do lixo de Monte Belo do Sul
Recolhimento de lixo – Sede do município

Segundas quartas e sextas-feiras, na parte da manhã - Lixo Orgânico
Quarta-feira, na parte da tarde - Lixo Seco.

Pontos de Coletas do lixo na Zona Rural
Microárea 02 
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do mês.
Comunidade: São José
Pontos De Coletas: Jairo Sachet; Antônio Fantin; Luiz 
Pano; Gilberto Sassi; Família Bergamaschi; Família 
Varnier; Natalino Possamai; Oscar Grafitti; Casa 
Fantin; Antônio de Villa; Vitório De Villa; Cleimar de 
Villa;

Comunidade Colussi
Pontos De Coletas: Lourdes Gnoatto; Ponto Caixa 
D’água; Luciano Franceschina Salão Comunidade 
Colussi; Liduino Franceschina; Luiz Pasin.

Microárea 03
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do mês.
Comunidade: Santa Bárbara
Pontos De Coletas: Eneide Maria C. Cesca; Capitel-
Santo Antônio; Itelvino Lando; Salão Comunitário 
Santa Bárbara; Itelvino Vivan; Jair A. Cadeto; Rui 
Marcolin.

Comunidade: Capela Nossa Senhora Da Saúde
Pontos De Coletas: Volnei Ceriotti; Bar Vivan; Escola 
Municipal Roman Ross; Pátio Do Salão Comunitário 
Saúde; José Dinon; Luiz Carlos Mejolaro; Elcides Del 

Ré; Walter Tonet; Alzir Somensi; Horácio Bombas-
saro; Flávio Roman; Danúbio Azambuja

Comunidade: Capela Santa Rita
Pontos De Coletas: Normelino Schizzi; Entrada 
Para Capela São Marcos; Salão Comunitário 
Santa Rita; José Razador; Carlos Razador; Raul 
Magnan. Irineu Brévia

Microárea 04
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do 
mês.
Comunidade: Linha Armênia Alta - Rosário
Pontos De Coletas: Salão Do Rosário; Avelino 
Panizzi; Salão Stringhini; Irineu Stringhini;              Ivo 
Lando; Sedi Precedi;  Lauro Bazzanella; Nilo 
Piovesana;

Comunidade: Linha Armenio Baixa (Graças)
Pontos De Coletas: João Fortes; (intermediário). 
Alcides Rafainer; (intermediário) Luiz Celso; 
(intermediário); Zeferino Canossa; (intermediário) 
Luiz Milani; Família Garces; Eder Zaffari; Salão 
Graças.

Comunidade: São Marcos
Pontos De Coletas: Lauro Panizzi; Severino Mariuz-

za; Clecir Tramontina; Nilo Lovisa; Salão São Marcos; 
Família Piffer;

Comunidade: Pederneira 
Recolhimento do lixo seco: 1ª segunda feira do mês
Pontos De Coletas: Família Bertoti; Juarez Trentin; 
Delmino Basso; Dulce Mânica; Antiga escola; Salão 
Pederneiras.

Microárea 06
Recolhimento do lixo seco: 1ª segunda feira do mês
Comunidade: 100 Da Leopoldina
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Fábrica 
De Plástico; Miguel Dallé; Alcides Splendor; Osmar 
Bruschi; Antônio Berselli. Nadir Ambrosi

Comunidade: 80 Da Leopoldina
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Olides 
Bruschi; João Meazzi; Nelso Pizzatto; Lerino Bochi; José 
Rafainer;

Comunidade: Santo Isidoro
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Noemir-
Capoani; Airton Moro; João Moro; Ires Moro; Genildes 
Moro; Tiago Lazzarotto; Família Tasca.

Microárea 07
Recolhimento do lixo seco: 2ª segunda feira do mês
Comunidade: Linha Fernandes Lima 
Pontos De Coletas: Caixa D Água Fernandes Lima; 
Família Spagnolo; Sergio Ferro; Antiga Escola; Salão 
Da Comunidade; Entrada da família Cimadon.

Comunidade: Capela São Pedro 
Pontos De Coletas: Entrada Família Pasquali; Salão Da 
Comunidade São Pedro; Trevo Do Rasia; Família 
Meneguetti; Família Furlan.

Comunidade: Nossa Senhora do Caravágio 
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Trevo Dal 
Castel; Antiga escola Giuriatti; Aclídio Salvini; Família 
Benvenutti; Família Frizzon; Odone Panizzi.

Fique ligado nos horário de coleta
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Louise Zaffonato Figuei-
ra  comemorou 15 anos 
aos lado dos pais Clau-
dete Giacomeli e Lindo-

mar Figueira em uma 
linda festa na Cave de 

Pedra

Parabéns aos alunos Camila Perin, Oscar Bruschi, Fábio Raffaeli Jr., 
David Carvalho e Vinícius Gabana

César Gabardo, Inês Caumo Guerra, Laura Tumelero de Souza, Greice Marin, 
Francesca Casagrande Luchese, Cristiane Gallina Baldasso, Monique Peterle De-
fendi, Fabiane dos Santos Dalcin e Roberta Webber Gugel comemorando o dia 
do advogado

Parabéns a Beridiana Radaelli 
que comemorou aniversário

Lisiane Del Re comemorou 
aniversário ao lado do filho

Marina Hossa Pedroso brindou o 
aniversário ao lado das amigas



O Espumante Aurora Brut aca-
ba de receber a sua quarta meda-
lha deste ano: ouro na edição 2016 
do Concurso Mundial de Bruxelas-
-Brasil, realizada em  São Paulo de 
10 a 13 de setembro. 

O espumante Aurora Brut (mé-
todo Charmat, uvas Chardonnay 
sem passagem por carvalho) já re-
cebera 3 medalhas em concur-
sos internacionais em 2016 
(na Argentina, Inglaterra e 
no Canadá) e figura no TOP 
100 do Mundo 2016 e no 
2015 -  relação dos 100 me-
lhores vinhos do mundo fei-
ta pela Associação Mundial 
dos Jornalistas e Escritores 
de Vinhos e Licores (www.
wawwj.com ), com base no 
desempenho de vinhos de 
todo o mundo em todos 
os concursos internacio-
nais oficiais realizados 
durante o ano nos di-
versos países.

Ficou também 
com medalha de 
ouro o tinto Auro-
ra Reserva Caber-
net Sauvignon, vi-
nho elaborado em 
todos os anos com 
as melhores uvas da 
colheita, que expres-
sa as características 
de cada safra. Auro-
ra Reserva Cabernet 

Sauvignon é elaborado 100% com 
uvas Cabernet Sauvignon e pas-
sa estágio de amadurecimento em 
carvalho novo, francês e america-
no, por 10 meses.

O 14º Concurso Mundial de 
Bruxelas-Brasil avaliou mais de 400 
vinhos, representantes das diversas 
regiões produtoras do Brasil.

Fotos D
ivulgação
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Vinícola Aurora conquista 
duas medalhas de ouro 
no 14º Concurso Mundial 
de Bruxelas-Brasil
Aurora Reserva Cabernet Sauvignon e Espumante 
Aurora Brut foram os rótulos premiados

Sirvam nossas 
façanhas

de modelo a 
toda terra...

20 de setembro
Revolução Farroupilha

Câmara de Vereadores 
de Monte Belo do Sul
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