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Prefeitura investe em turismo

Inspirada nos parreirais, 
na Igreja São Francisco 
de Assis, na uva, nos 
vinhos e nos montes, 
Monte Belo do Sul lançou 
sua nova identidade 
visual turística.
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Dê boas notícias 
para sua mãe. 
Anuncie no 

Gazeta News RS.

gazetadepintobandeira@gmail.com



por imigrantes italianos, privi-
legiada pela gastronomia, pela 
sua arquitetura e turismo.

Segundo o secretário de 
Turismo, Alvaro Manzoni, 
este trabalho vem sendo de-
senvolvido há mais de um ano, 
resultando em uma marca que 
ultrapassará questões políticas 
e troca de governos, porque 
foi aprovado em assembleia 
entre empreendedores, en-
tidades e autoridades locais. 
“A marca simboliza as rique-
zas culturais, naturais e turísticas, 
formada a partir de discussões e 
opiniões de quem trabalha com 
empreendedorismo turístico/cul-
tural local e marca também o iní-
cio de uma era de crescimento do 
turismo montebelense e regional. 
Basta apenas que todos abracem 
este causa em favor do bem co-
mum”, afirmou.
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Festejos de Nossa
Senhora de Caravaggio 
em Monte Belo do Sul

Monte Belo do Sul tem nova 
identidade visual turística

Nossa Senhora de Caravag-
gio será festejada no dia 26 
de maio

Divulgação

Inspirada nos parreirais, na 
Igreja São Francisco de Assis, na 
uva, nos vinhos e nos montes, a 
nova identidade visual turística de 
Monte Belo do Sul foi lançada no 
dia 29 de março, no Auditório da 
Unidade Básica de Saúde do mu-
nicípio, na presença de empreen-
dedores, vereadores, secretários e 
prefeito.

Os novos materiais de divul-
gação turística foram construídos 
com base no Plano Municipal de 
Turismo. A nova marca turística 
de Monte Belo do Sul foi criada 
neste ano e foi desenvolvida pe-
los profissionais Maurício Freitas 
Pamplona e Amanda Peçanha 
Pamplona.

O design foi criado referen-
ciando o fato de Monte Belo do 
Sul ser o maior produtor de uvas 
per capita da América Latina, 
além de ser uma cidade coloniza 

Com o lema: “Com 
Maria, peregrinamos, 
somos irmãos, somos 
da paz”, a Capela Nossa 
Se nhora de Caravag gio 
de Monte Belo do Sul 
promove no sábado, 26 
de maio, festa em home-
nagem a sua padroeira 
- Nos sa Senhora de Ca-
ravaggio. A progra mação 
inicia com o tradicional 
tríduo, nos dias 22, 23 e 
24 de maio, às 19h30min, 
na igre ja do salão da co-
munidade.

No dia festivo, às 10h, 
haverá missa, seguida por 
procissão e almoço às 
12h. Às 15h bênção da 
saúde. Mais informações 
com os festeiros: Ivo e Vera Piove-
sana, Rudimar e Taisa Benvenuti 
e Jandir e Terciane Dal Castel.

Oração a 
Nossa Senhora 
de Caravaggio

Lembrai-vos, ó purís-
sima Virgem Maria, que 
jamais se tem ou vido que 
deixásseis de socorrer e 
consolar a quem vos in-
vocou, implorando a vos-
sa proteção e assintência; 
assim pois, anima do com 
igual confiança, como a Mãe 
amantíssima, ó Virgem das 
Virgens, a Vós recorro, de 
Vós me valho, gemendo sob 
o peso de meus pecados, 
humildemen te, me prostro 
a vossos pés.

Não rejeiteis as minhas 
súpli cas, ó Virgem de Cara-
vaggio, mas dignai-vos de as 
ouvir propíciae de me alcan-
çar a graça que Vos peço. 
Amém.
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II Fórum de Debate pontua
demandas do setor vitinícola
Documento com as principais reivindicações da cadeia produtiva da uva e do vinho foi elaborado durante o evento 
promovido pela Câmara de Vereadores de Monte Belo do Sul e Parlamento Regional da Serra Gaúcha no dia 6 de abril

Fotos: Marlove Perin

Gerente do Sicoob de Bento Gonçalves  Aline Ansiliero,  
pesquisador Mauro Celso Zanus, chefe-geral da Embrapa 
Uva e Vinho e  Onecimo Pauleti

Uma Carta Aberta pontuan-
do as principais reivindicações 
da cadeia produtiva da uva e do 
vinho foi elaborada durante o II 
Fórum de Debate do Setor Vitivi-
nícola na tarde do dia 6 de abril, 
em Monte Belo do Sul.

O documento levou em con-
sideração as manifestações de li-
deranças políticas e institucionais 
ligadas ao tema, bem como de 
agricultores presentes ao evento 
durante o debate mediado pelo 
coordenador da 16ª CRE, Leonir 
Razzador.

Entre as solicitações na carta, 
estão: dar competitividade ao vi-
nho nacional frente às facilidades 
tributárias existentes aos vinhos 
importados; aprimorar as regras 
para a elaboração de sucos e vi-
nhos coloniais; fortalecer o eno-
turismo; disponibilizar recursos fi-
nanceiros para a modernização da 
produção das pequenas vinícolas; 
fortalecer a assistência técnica es-
pecífica para a cadeia produtiva da 
uva e do vinho; retomar e ampliar 
o subsídio para o seguro agrícola 
por parte do Governo Federal, 
especialmente para a cadeia vitivi-
nícola; uniformizar as alíquotas de 
impostos entre os Estados; incluir 
o suco de uva na cesta básica; re-
duzir impostos incidentes sobre o 
vinho e implementos, insumos e 
máquinas; valorizar o preço míni-
mo da uva em consonância com 
os custos de produção.

O Fórum foi uma proposi-
ção do Vereador Onecimo Pau-
leti. Participaram do Fórum o 

presidente da Câmara Municipal 
de Monte Belo do Sul vereador 
Onécimo Pauletti, o presidente 
da Câmara Municipal de Bento 
Gonçalves e do Parlamento Re-
gional, vereador Moisés Scussel 
Neto, deputado estadual, Élton 
Weber, coordenador da Frente 
Parlamentar da Vitivinicultura e 
Fruticultura da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Sul, o 
deputado federal Afonso Hamm 
que preside a Frente Parlamentar 
de Defesa e Valorização da Pro-
dução Nacional de Uvas, Vinhos, 
Espumantes e Derivados da Câ-
mara dos Deputados, o deputado 
federal Alceu Moreira, autor do 
projeto de Regulamentação do 
Vinho Colonial, o chefe de gabi-
nete do deputado estadual Gilmar 
Sossella, Artur Alexandre Souto, 
o prefeito de Monte Belo do Sul, 
Adenir José Dallé. Participaram 
também do evento os vereadores 

do Legislativo de Monte Belo do 
Sul, Nilso Cavaleri, Silvio Cesca, 
Aristides Fantin, Lademir Moro, 
Adair Cecconi, Lauro Ricieri Ba-
zzanella, Norberto Possamai e 
Nelsa Berselli Cecconi. Prefeitos, 
presidentes e vereadores das Câ-
maras Municipais dos municípios 
da região, bem como dirigentes 
do IFRS, Sindicatos, Emater, Se-
cretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação, também 
marcaram presença.

No dia 18 de abril, o Presi-
dente da Câmara de Vereadores 
de Monte Belo do Sul, vereador 
Onecimo Pauleti, esteve reunido 
com o Presidente do Parlamento 
Regional, Moisés Scussel Neto, 
para definir agenda que percor-
rerá a carta com as principais 
demandas da cadeia da uva e do 
vinho construída no II Fórum de 
Debate do Setor Vitivinícola. 

Para o presidente da Câmara 

de Vereadores de Monte Belo, 
“no Fórum o objetivo foi atingido, 
com todos os elos de produção. 
É importante darmos este enca-

minhamento à Carta, para ver o 
que estará andando e o que não 
estará, para divulgarmos para o 
setor”, disse Pauleti.
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Aposentados que necessitam 
de cuidados permanentes
podem receber adicional de 
25% em seus benefícios

Francesca 
Casagrande 
Luchese, 
advogada, 
OAB/RS 
75.584

Itacir Pozza é reeleito
presidente da Aurora

A lei 8.213, de 1991, 
que trata dos benefícios 
previdenciários, prevê, em 
seu artigo 45, que “o valor 
da aposentadoria por in-
validez do segurado que 
necessitar de assistência 
permanente de outra pes-
soa será acrescido de 25% 
(vinte e cinco por cento)”.

Na prática, podemos dizer 
que uma pessoa que recebe uma 
aposentadoria por invalidez no 
valor mínimo, hoje R$ 954,00 
(novecentos e cinquenta e quatro 
reais), pode receber um adicional 
de R$ 238,50 (duzentos e trinta e 
oito reais e cinquenta centavos).

O espírito da lei é oferecer 
um amparo maior, eis que tais si-
tuações obviamente geram maio-
res despesas, como, por exemplo, 
os custos de um cuidador, aqui-
sição de fraldas e medicamen-
tos, tratamento médico, etc. Esse 
complemento deve ser solicitado 
através de requerimento no INSS, 
onde o segurado passará por uma 
perícia médica a fim de verificar 
a real necessidade de assistência 
permanente de terceiros.

Como já referido, a lei prevê 
esse adicional apenas para apo-
sentados por invalidez. Todavia, 
muitas pessoas aposentadas por 
idade ou por tempo de contribui-

ção que tiveram complicações de 
sua saúde a ponto de necessitar 
de assistência permanente ingres-
saram na justiça buscando pela 
extensão desse direito. 

Alguns Tribunais entendem 
que o adicional de 25% pode ser 
concedido para qualquer tipo de 
aposentadoria, outros Tribunais 
fazem uma interpretação bastante 
objetiva da legislação, entendendo 
que o adicional só pode ser con-
cedido a aposentados por invali-
dez. O debate chegou ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), que de-
terminou a suspensão de todos os 
processos que versam sobre esse 
tema.

As ações judiciais que dis-
cutem a extensão do adicional 
de 25% para todos os tipos de 
aposentadoria ficarão suspensas, 
aguardando o posicionamento do 
STJ sobre a matéria. Essa última 
decisão, do STJ, valerá então para 
todos os processos. Isso vai garan-
tir a igualdade de resultado para 
todos os segurados. 

Logo, todos os aposentados 
que precisam de assistência per-
manente podem pleitear o acrés-
cimo de 25% em seus benefícios, 
seja na via administrativa, para os 
casos de aposentados por invali-
dez, ou na via judicial, no caso de 
outras modalidades de aposenta-
doria.

Itacir Pedro Pozza foi reeleito 
presidente do Conselho de Admi-
nistração da Cooperativa Vinícola 
Aurora para exercer o cargo pelo 
terceiro biênio consecutivo. In-
tegram a chapa vencedora o vice
-presidente Sérgio Moret (reeleito 
para o mesmo cargo que exerceu 
nos últimos dois anos) e o estre-
ante Uilson Roberto de Carvalho 
como secretário. A eleição acon-

O suco de uva Casa de Bento 
é pura uva, sem qualquer adição 
de água, açúcares, corantes ou 
conservantes. Sua nova versão 
orgânica, disponível nas garrafas 

Uilson Roberto de Carvalho, Itacir Pozza e Sérgio Moret

Foto: Divulgação

teceu no último dia 4 de abril,  na 
sede da Vinícola, em Bento Gon-
çalves.

Com propriedade em Pinto 
Bandeira, Pozza foi eleito pela 
primeira vez para o biênio 2014-
2016. Nesse período, sua gestão 
foi marcada pela quitação, anteci-
pada em quatro anos, da grande 
dívida para o pool de bancos, que 
a Aurora vinha pagando desde o 

ano 2000. Com a empresa livre 
dessa dívida, o segundo mandato 
de Pozza deu ênfase a investimen-
tos mais ousados, como o projeto 
da construção da nova fábrica no 
Vale dos Vinhedos (com previsão 
de funcionamento em 2019), a 
introdução de BINs nas proprie-
dades dos associados e dois robôs 
no recebimento de uvas, que es-
trearam no início deste ano.

Aurora lança Casa de Bento Orgânico
de 1 litro, de vidro verde, chega 
como uma opção para atender à 
demanda crescente de consumi-
dores preocupados com a susten-
tabilidade e o meio ambiente, que 

entendem a saúde de uma forma 
mais completa, afirma Hermínio 
Ficagna, diretor executivo geral da 
Vinícola Aurora.

Muito mais que um alimento 
sem agrotóxicos, o suco orgânico 
é o resultado de um sistema de 
produção agrícola que busca ma-
nejar de forma equilibrada o solo 
e os demais recursos naturais.
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Dia do Vinho 2018: mais de 300 atrações 
simultâneas espalhadas por três regiões
De 18 de maio a 3 de junho, evento que celebra o enoturismo e a gastronomia do país oferece programação e descontos 
especiais em mais de 200 empreendimentos de cinco polos produtores de vinho e uma capital estadual

As barbearias conquistam cada vez mais 
espaço e quem ganha com isso são os ho-
mens. Com atendimento diferenciado e am-
biente exclusivo, inaugura em Monte Belo 
do Sul, a Barbearia Fino Trato. A empresa 
é administrada pelo profissional Pablo Razia 
Wojciechowski, com colaboração do casal 
Paulo e Ieda Celso.

O espaço dedicado aos homens oferece 
serviço de barba, cabelo e bigode, além de 
sala de jogos e cafés. Um ambiente descon-
traído e acolhedor.

A barbearia Fino Trato fica na Rua 
Daniel Simonetto, 322 - sala 11 Centro de 
Monte Belo do Sul e atende nas terças e 
quartas das 8 às 18 horas e de quinta a sába-
do das 8 às 20 horas.

Vem chegando o inverno. E 
com ele, um dos períodos do ano 
mais propícios para se degustar o 
mapa dos vinhos do Brasil.  De 18 
de maio a 3 de junho, o Vale do 
São Francisco, no nordeste bra-
sileiro, o Roteiro de São Roque, 
a 60 quilômetros de São Paulo, 
Porto Alegre, o Vale Central 
Gaúcho, a Campanha Gaúcha e a 
região Uva e Vinho da Serra Gaú-
cha se unem para celebrar, com 
mais de 300 atrações simultâneas, 
o Dia do Vinho 2018.       

O Dia do Vinho, desde a ori-
gem, celebra a cultura, a história e 
a produção vitivinícola de manei-
ra integrada por todo o Brasil. As 
mais diversas regiões do país se 
unem e oferecem durante o mes-

Santa Maria, no Vale 
Central Gaúcho, será 
palco do lançamento 
oficial do Dia do 
Vinho 2018

A empresa é administrada pelo profissional Pablo 
Razia Wojciechowski, com colaboração do casal 
Paulo e Ieda Celso

Foto: Divulgação

Para saber o quê, 
onde e quando, 
basta utilizar o 
mecanismo de 
busca do site 
oficial 
diadovinho.com.br.

mo período uma série de ativida-
des especiais, eventos, jantares e 
almoços harmonizados, cursos de 
degustação, promoções e, princi-
palmente, descontos.

Em 2018, as duas semanas 
de Dia do Vinho terão atrações 
espalhadas pelo Vale do São 
Francisco (BA), São Roque (SP), 
Itaara, Santa Maria, Silveira Mar-
tins e São João do Polêsine (Vale 
Central Gaúcho), Bagé, Candiota, 
Dom Pedrito, Itaqui e Santana do 
Livramento (Campanha Gaúcha), 
Antônio Prado, Bento Gonçalves, 
Caxias do Sul, Farroupilha, Flores 
da Cunha, Garibaldi, Monte Belo 
do Sul, Pinto Bandeira, Veranó-
polis e Vila Flores (Serra Gaúcha) 
e a capital gaúcha, Porto Alegre.

Barbearia Fino Trato é a nova 
opção em Monte Belo do Sul

Foto: Michel Marchetti
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Uma profissão que é puro 
prazer. O Sommelier é o profis-
sional especializado em bebidas, 
especialmente vinhos, e a sua cor-
reta harmonização com o alimen-
to. Pois quem quiser trabalhar 
com isso ou fazer do conheci-
mento um requisito para ter mais 
prazer ao beber e comer, a Asso-
ciação Brasileira de Sommeliers 
(ABS-RS) está abrindo uma nova 
turma do seu concorrido Curso 
Profissional de Sommelier. Ao 
todo, serão sete módulos (112 ho-
ras), sendo que o primeiro ocorre 
entre os dias 25 e 27 de maio. 

A programação segue até de-
zembro, sempre com três aulas 
por mês (sextas, sábados e domin-
gos), todas realizadas em vinícolas 
da Serra Gaúcha e no SPA do Vi-
nho, no Vale dos Vinhedos, em 
Bento Gonçalves. 

Com aulas ministradas pelos 
maiores especialistas em bebidas 
do Brasil, o curso traz um abran-
gente conhecimento sobre o mun-
do do vinho, passando por noções 

ABS-RS abre inscrições para curso de Sommelier

Orestes de Andrade Jr., novo presidente 
da ABS-RS

Em sua sétima edição, programação tem início no dia 25 de maio, na Serra Gaúcha

básicas de degustação e vitivinicul-
tura, análise sensorial, espuman-
tes, além de técnicas de serviço do 
vinho e trabalho do Sommelier. 
O curso conta com degustação de 
vinhos de diferentes países e regi-
ões em todas as aulas.

“Para quem quer seguir uma 
nova profissão, é possível ter ga-
nhos de R$ 3,5 mil a R$ 5 mil”, 
afirma o presidente da ABS-RS, 
Orestes de Andrade Jr. Ele diz 
que esta turma, a sétima forma-
da pela ABS-RS em três anos, foi 
antecipada de agosto para maio 
devido à grande procura. “Temos 
uma lista de espera com 80 inte-
ressados. As vagas devem se es-
gotar rapidamente”, afirma Ores-
tes Jr. Os enófilos também são 
bem-vindos no curso da ABS-RS. 
“Temos alunos de várias profis-
sões em busca de conhecimento 
específico e também para vislum-
brar uma nova oportunidade de 
negócios”, conta o presidente da 
ABS-RS. O diploma, emitido em 
parceria com a ABS-SP, é válido 

em todo o Brasil e tem o reco-
nhecimento internacional da ASI 
(Association de la Sommellerie 
Internationale). A metodologia 
do curso segue os parâmetros ne-
cessários para que os candidatos 
possam exercer todas as ativida-
des da profissão de Sommelier.

Confira a programação do 
Curso Profissional de Sommelier
Datas das aulas:

Módulo 1: 25 a 27 de maio – Serra Gaúcha (Vinícola 
a definir)

Módulo 2: 29 de junho a 1º de julho – Serra Gaúcha 
(Vinícola a definir)

Módulo 3: 3 a 5 de agosto – Serra Gaúcha (Vinícola a 
definir)

Módulo 4: 31 de agosto a 2 de setembro – Serra Gaú-
cha (Vinícola a definir)

Módulo 5: 12 a 14 de outubro – Serra Gaúcha (Viní-
cola a definir)

Módulo 6: 23 a 25 de novembro – Serra Gaúcha (Vi-
nícola a definir)

Módulo 7: 7 a 9 de dezembro – Serra Gaúcha (Viní-
cola a definir)
 
Outras informações:
E-mail: contato@absrs.com.br 
Telefone: 54 99972-0130 (com Ana Paula)

Foto: Divulgação ABS-RS
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Bento Gonçalves sediará a 
melhor opção de compras e lazer 
na Serra gaúcha – a ExpoBento 
2018, que ocorre de 7 a 17 de 
junho, no Parque de Eventos. 
Os mais de 200 mil visitantes que 
circulam em cada edição já dis-
põem de uma facilidade que é tão 
tradicional quanto a própria feira 
se realizando em junho de cada 
ano: já é possível adquirir paco-
tes de ingressos antecipados, com 
condições promocionais. Com 
essa facilidade: o combo com 100 
unidades custa R$ 200. Durante o 
período de realização da feira, as 
entradas custarão R$ 5 de segun-
da a sexta-feira e R$ 10 nos sába-
dos, domingos e feriados.

Esse atrativo é especialmente 
válido para empresas e entidades 

Atletas amadores e profissionais de 
todo o Brasil já podem garantir sua parti-
cipação na Sparkling Night Run 2018, tra-
dicional corrida noturna que ocorre pelas 
ruas de Bento Gonçalves, aproveitando as 
condições facilitadas do lote promocional. 
Exclusivamente entre os dias 05 e 09 de 
maio, a participação poderá ser efetivada 
pelo custo de R$ 90,00. 

Ao fazer a inscrição, o atleta tem di-
reito a um kit que contempla o número de 
peito e chip; uma camiseta de manga curta 
e uma sacola personalizada. Além disso, o 
participante recebe um combo para curtir 
a Festa do Espumante, encontro de con-
fraternização que ocorre após a prova com 
degustação de bebidas premiadas e delícias 
da gastronomia local, contendo um ticket 
para taça de acrílico; um ticket para degus-

Sparkling Night Run abre
inscrições com lote promocional
Condição especial, comemorativa a 5ª edição da corrida noturna, estará disponível de 5 a 9 de maio

Foto: Marcio Rodrigues
tação de espumante; um ticket para degus-
tação de massa; duas pulseiras de acesso à 
área VIP. As inscrições podem ser reali-
zadas no site www.sparklingnightrun.com.
br. Depois dessa data, os ingressos serão 
comercializados em três lotes. No primei-
ro deles, há desconto de 10% para equipes 
com cinco ou mais participantes.

A Sparkling Night Run está confirma-
da para 10 de novembro, em percursos de 
5 km e 10 km, nas categorias Individual 
e Dupla. A quinta edição da corrida traz, 
também, uma novidade: a modalidade ‘ca-
minhada’, com trajeto de 4km. Os pontos 
de partida e de chegada serão na Via Del 
Vino, área central da cidade, e o percur-
so passa por monumentos como as igrejas 
Cristo Rei e São Bento, além do Museu 
Municipal.

ExpoBento já tem ingressos
antecipados à venda

– que podem garantir os convites 
com preço extremamente aces-
sível e presentear seus colabora-
dores, familiares, associados ou 
dependentes, permitindo que 
aproveitem as atrações de com-
pras e entretenimento do evento. 

Os ingressos antecipados 
podem ser adquiridos por quais-
quer empresas. Esses convites 
garantem ao portador acesso ao 
Parque de Eventos, onde estarão 
concentradas diversas atrações, o 
espaço gastronômico, agroindús-
tria, Salão Automotivo, desfiles 
de moda, apresentações artísti-
cas, culturais e musicais, além 
da oportunidade de conhecer as 
novidades de diversos segmentos. 
Interessados em reservar ou ad-
quirir os lotes devem entrar em 

contato com o Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de Ben-
to Gonçalves (CIC-BG), entidade 
promotora do evento, pelo telefo-
ne (54) 2105.1999.

Inovação é lei
Em 2018 as novidades já co-

meçam na estrutura, cuja propos-
ta mais sensorial será focada em 
experiências e interação. O novo 
layout terá a ‘Praça do Encontro’, 
ponto para reunir os amigos e 
curtir a feira. Sucesso na edição 
passada, o projeto “Quer casar 
comigo?” ganhou uma releitura e 
agora se chama “Case em Bento” 
– mostra que reunirá fornecedo-
res para a apresentação de pro-
dutos e serviços no segmento de 
eventos.



8 Ano IV - Nº 30 - Abril/2018 - Monte Belo do Sul/RS


