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Município
prepara o 10º

Polentaço

Festa ocorre nos dias 18 e 19 de maio, com
uma programação variada e alusiva ao
alimento da festa: a polenta. Página 7
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Granizo
causa perdas
nas frutíferas
em colheita
na Serra

USE SUA

imaginacao

Venha ao

Motel Netuno!

Página 4

POSTE DE LUZ EM

FIBRA DE VIDRO

POSTE DE LUZ EM

CONCRETO

l Caixa incorporada

l Padrões RGE e CPFL

l 10 vezes mais leve,

l Com 1, 2, e 3 4 caixas

3 vezes mais durável
e muito prático
l Com 7,5 metros
l Total segurança
na instalação
l Homologado pela
RGE e CPFL

monofásicas polifásicas
(trifásicas ou bifásicas).
conjugadas (bifásicas
+ monofásicas)
l Caixa incorporada
pronta para instalar
l Entregamos instalado
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Linha Alcântara sedia o II Encontro
Microrregional da Mulher Rural
Atenção Produtores Rurais!
O prazo para a realização da
Declaração Anual do Rebanho é até o
dia 30 de abril de 2019.
Compareça ao Posto da Inspetoria,
junto à Prefeitura Municipal, munido
de seu talão de produtor.

Em comemoração ao Dia
Nacional da Mulher, que ocorre
no dia 30 de abril, a Coordenadoria da Mulher e o Centro Revivi,
juntamente com a Emater/Ascar,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sindicato da Serra Gaúcha
promovem no dia 23 de abril,
a partir das 8h30min, na Linha
Alcântara, em Faria Lemos, o II
Encontro Microrregional de Mulheres Regionais.

O evento visa um momento único para as mulheres do
interior, onde serão realizadas
palestras e atividades de acordo
com a demanda solicitada pelas
mesmas. De caráter itinerante, o
Encontro é realizado em um dos
municípios da Microrregião que é
composta por Bento Gonçalves,
Pinto Bandeira, Monte Belo do
Sul e Santa Tereza, e ocorre durante todo o dia.

As interessadas poderão procurar o Sindicato Rural de seu
Município para retirar seu ingresso, com um custo de R$ 35,00,
bem como se inscrever para o
transporte gratuito que será disponibilizado neste dia.

Não deixe para a última hora!
Mais informações: 54 3457.2050

Programação
8h30min - Recepção e café
9h30min - Abertura
10h - Palestra “Mulher: brilho,
poder e referência”, por Ainor
Lotério
11h30min - Momento
espiritual
12h - Almoço
13h30min - Mulheres Rurais x
Aposentadoria, como Elisete
Krinbauer Hintz, diretora da
FETAG-RS
14h às 15h30min Apresentações Culturais
15h30min - Encerramento e
café

Que a alegria da Páscoa nos
motive a não deixar passar a
oportunidade de aproveitar o
agora para novos começos.
São os votos da

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
54 3451.1755

Feliz
Páscoa!
Nada é mais doce do que estar junto com quem se ama.
É tempo de renovar sonhos, convicções e atitudes.
Deixe este espírito de renascimento tomar conta de você.

Páscoa
a todos
Uma doce

Uma Feliz Páscoa para todos!
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NOVA AMARRADORA
AMARRAR COM TOTAL LIBERDADE
l

BOBINA DE CINTA ACOPLADA

l

BATERIA EMBUTIDA

TE VEMAQ
DISTRIBUIDOR PELLENC
CAXIAS DO SUL - RS
54 3039.3717 |

9.9674.7858

|

9.9657.0450
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Emater fecha em R$ 6,6 milhões o
balanço de perdas na agricultura da Serra
O prejuízo com o temporal
de granizo que atingiu a Serra
Gaúcha no sábado (13) chegou a
R$ 6,6 milhões na agricultura, segundo a Emater. A entidade finalizou o balanço na terça-feira (16),
após levantamento em propriedades de Caxias do Sul, Garibaldi,
Bento Gonçalves e Farroupilha.
As maiores perdas foram nas

Páscoa

lavouras de caqui, com prejuízo
de R$ 3,22 milhões. A área atingida foi de 225 hectares, provocando a perda de 2,1 mil toneladas.
Segundo a Emater, isso representa quase um quarto da produção
que ainda resta a colher, que seria próximo de 10 mil toneladas.
Cerca de 30% do total, das 14 mil
toneladas de caqui previstas para

esta safra na Serra, foram colhidos
até agora.
O segundo maior prejuízo na
região foi por danos em coberturas plásticas, somando R$ 1,9 milhões, valor que já havia sido apurado em levantamento preliminar
na segunda. O balanço de impactos no kiwi também foi mantido
em relação à apuração preliminar,
com perda de 65 toneladas e prejuízo de R$ 162,5 mil. Já o impacto na maçã Fuji foi atualizado para
R$ 1,35 milhão em 45 hectares,

com perda de 625 toneladas.
Conforme o agrônomo especializado em fruticultura da
Emater/Serra, Ênio Todeschini, o
impacto do granizo não foi maior
ainda na agricultura da região porque a maior parte das variedades
já havia sido colhida. No caso da
cebola e do alho, ainda não chegou a época de implantação desses cultivos na região.
Além dos danos diretos, há os
problemas indiretos, como a perda de folhas e os machucados nos

ramos das árvores de variedades
que já foram colhidas neste ano,
incluindo a uva e o pêssego. A
perda das folhas pode prejudicar
o armazenamento de energia das
plantas para o período de inverno, enquanto que os machucados
nos ramos podem trazer doenças
para as plantas.
O relatório da Emater também pontua os estragos em estradas vicinais e internas das propriedades, como prejuízos indiretos
ao produtor rural.
Foto: Divulgação

É tempo de compartilhar
em família .
É tempo de renascimento,
de esperança, fé , paz e amor.

Mais de duas mil toneladas de caqui foram perdidas
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Sindicato Rural da Serra Gaúcha
celebrou cinco anos de atividades
O Sindicato Rural da Serra Gaúcha - SRSG comemorou
cinco anos de atuação e um ano
de registro oficial no domingo,
7 de abril, reunindo em torno
de 600 pessoas. A programação
aconteceu no Salão Comunitário de Tuiuty, com assembleia
de avaliação das contas de 2018,
aprovação do Conselho Fiscal e
assuntos gerais. Após, foi a vez do
protocolo com as manifestações
das autoridades.
Além do presidente do
SRSG, Elson Schneider, que
destacou a importância da data
e o papel do agricultor associado da entidade, outras lideranças realizaram pronunciamento:
Cedenir Postal, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o prefeito de Monte Belo do
Sul, Adenir Dallé, que falou em
nome dos municípios ligados à
entidade, o secretário de Agricultura de Bento Gonçalves, Dorval
Brandelli, Francisco Chardon, da
Farsul e Nilson Finger, supervisor
do Senar, bem como o enólogo e
professor Firmino Splendor, que
apresentou sua mais recente obra,
‘A Epopeia da Uva Isabel no Rio
Grande do Sul’.
O presidente Elson Schneider foi homenageado pelo sistema Farsul por sua atuação à frente da entidade sindical. O SRSG
também reconheceu pessoas que
tiveram importante papel nos cinco anos da instituição.
No almoço foi servido arroz carreteiro, feito por Cândido Mauro, da Farsul. Durante o
evento, policiais da Patrulha Comunitária do Interior do 3° Batalhão de Policiamento em Áreas
Turísticas fizeram a segurança.

Fotos: Marlove Perin

Diretoria e equipe do Sindicato

Presidente Elson Schneider foi homenageado pelo sistema Farsul

Equipe da Sonomais presente ao evento

Reconhecimento do SRSG

É tempo

de paz,
de pensar no perdão,
de praticar o amor e a fé,
de

Páscoa!

Feliz Páscoa!

Sãos os votos do Vereador

Aristides Fantin

São os votos do Secretário Interino
de Administração e Fazenda
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Recolhimento de embalagens de
agrotóxicos acontece em abril

Festejos de Nossa
Senhora de Caravaggio

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a
Emater/RS – Ascar e casas agrícolas, informa que, nos dias 24 e 25 de
abril, haverá o recolhimento das embalagens de agrotóxicos. Confira o
cronograma com a Secretaria de Agricultura.

No sábado, dia 26, acontece a 117ª Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio na Linha Alcântara, em Monte Belo do Sul.

Recomendações:
l Tríplice lavagem em todas
as embalagens;

Embalagens rígidas de 1L
e embalagens flexíveis (sacos plásticos e aluminizados)
devem estar acondicionados
em BIG BAGS; embalagens
maiores (5L, 10L e 20L) devem estar amarradas;
l

Confira a programação festiva:
10h - Missa campal seguida de procissão
12h - Almoço tradicional. Haverá venda de galetto e churrasco para
levar para casa na hora.
15h - Benção da Saúde
Foto: Marlove Perin

l Nos BIG BAGS: constar
nome do produtor e número
de embalagens;
l Caixas de papelão: desmontadas, empilhadas e amarradas;
l Embalagens devem estar secas, sem tampas e furadas;
l As tampas devem estar separadas em sacolas plásticas;
l Os BIG BAGS podem ser
adquiridos em casas agrícolas.

Nossa Senhora de Caravaggio será homenageada na Linha
Alcântara
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CONSTELAÇÃO SISTÊMICA:
LEI DA HIERARQUIA

Tatiane Parreira, terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

Continuando o assunto
do último artigo sobre Constelações Sistêmicas, seguimos
explicando sobre as três Leis
Sistêmicas, chamadas Leis de
Ordens do Amor: Lei da Hierarquia, Lei do Pertencimento
e Lei do Equilíbrio.
Tendo um pouco de conhecimento dessas leis, com
certeza, já é o suficiente para
você transformar sua vida.
Nesse artigo falaremos sobre a Lei da Hierarquia, e nos
próximos artigos as outras leis.
A Hierarquia ou Ordem de
Chegada diz respeito a quem
chegou primeiro na família.
Portanto, os mais velhos merecem ser olhados com muito respeito e cuidado, pois
foi através deles que a família veio se mantendo. Você
pode dizer que, agora, eles
já estão velhos e não sabem
mais das coisas. Isso pode ser
verdade mas, mesmo assim,
devem ser respeitados nas
suas decisões e necessidades.
Veja exemplos.
O idoso mora em uma
casa e a família acha que é
melhor ele se mudar para outra. Mas esse não é o desejo
dele, que está acostumado
com aquela casa, com as
suas coisas, com os vizinhos.
Os filhos, no intuito de ajudar,
passam muitas vezes por cima
de tudo isso. Conforme obser-

vamos no trabalho sistêmico,
isso traz consequências negativas para os próprios filhos,
que pode ser financeira, afetiva ou até mesmo doenças.
Se isso for mesmo necessário,
existem maneiras de fazer,
onde a Lei da Hierarquia é
respeitada.
Outro exemplo clássico
de desrespeito da ordem de
chegada é quando ocorre
a separação do casal e um
dos dois casa-se novamente.
Os novos companheiros, nova
(o) esposa (o), entram para
a família como segundos na
ordem de chegada. Quando
se observa que esses se comportam de forma a querer
mandar em tudo e modificar,
falar mal dos ex-companheiros, isso traz muito desequilíbrio
para o atual casal. Geralmente, os filhos, se existirem, não
aceitam. A primeira esposa
ou esposo, gostemos ou não,
sempre farão parte da história daquela família e daquele relacionamento afetivo.
Eles devem ser respeitados,
independentemente do que
aconteceu anteriormente.
É como se a família tivesse
uma alma própria. Se alguém
é severamente desrespeitado
ou não reconhecido, todo o
sistema sofre. Como no corpo humano, se um órgão está
doente, todo o sistema sentirá.
Quando não aceitamos
os pais do nosso cônjuge, também estamos desrespeitando
aqueles que chegaram primeiro do que nós na família.
Dessa forma, não aceitamos
uma parte do nosso cônjuge

e isso acaba desequilibrando
a relação.
O
mesmo
acontece
quando não aceitamos nossos pais como eles são. Eles
chegaram primeiro e merecem ser respeitados, eles nos
deram a vida. Quando queremos modificá-los, perdemos
força na vida.
Filhos que assumem o lugar dos pais na criação de
outros irmãos, também podem ter problemas por estarem ocupando um lugar que
não é deles. Um irmão pode
ajudar o outro, é claro, mas
não querendo tratar seu irmão como filho.
Poderia dar inúmeros
exemplos, como no trabalho
também, todos têm seu lugar,
os que passam por uma empresa tem seu lugar.
Concluindo,
devemos
sempre respeitar o nosso lugar de chegada no sistema,
seja no sistema familiar, assim
como no organizacional. Isso
nos trará mais força na vida e
muito mais sucesso.
Para você refletir: Você
olha com respeito e sem julgamento para todos que
chegaram antes de você na
sua família, no seu trabalho e
nos seus relacionamentos?
Se a resposta para essas
perguntas for um não, você
deve ter muitos problemas no
trabalho, na família e relacionamentos. Mas a boa noticia
é que temos as constelações
para nos ajudar.
Finalizo
agradecendo
meus pais e todos que vieram
antes deles.

Monte Belo do Sul
promove “Polentaço”
com Tombo da Polenta
Gigante de 800kg
A cidade de Monte Belo
do Sul recebe no próximo
mês, entre os dias 19 e 21 de
maio, o 10º Polentaço e 8ª
Festa do Agricultor. Uma das
principais atrações da edição
é o “tombo da polenta gigante”, que ocorre no sábado às

17h15 min e domingo às 14h.
Uma polenta de 800 kg será
preparada, virada (com a ajuda
de um guindaste) e degustada
pela plateia. A Festa tem como
destaque a exposição de esculturas de polenta, que é a única
do mundo.

Mestre Reiki
l Mestre Takion
l Energia Ashteer
l Energia Orgone
l Energia Orion
l Radiestesia
l Alquimia da
Consciência
l Coaching
Sistêmico
l Constelação
Sistêmica
l

TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS
Rua Júlio de Castilhos, 651
Farroupilha - Centro - Sala 507
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Campanha Nacional de Vacinação
contra o vírus da Gripe
A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Social de Monte Belo do Sul informa que a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus da Gripe
iniciou no dia 10 abril, para crianças menores de
seis anos de idade e gestantes. De 22 de abril a 31
de maio, segue para todos os grupos prioritários. No
dia 04 de maio, acontece a Mobilização Nacional
(Dia D).
Os grupos prioritários para vacinação são:
l Crianças de seis meses a menores de seis anos;
l Gestantes, em qualquer idade gestacional;
l Puérperas, mulheres no período até 45 dias

Páscoa é simbolo de renovação.
É um momento de esperança e união.
Por isso, desejamos que você renove
seus melhores sentimentos.
E não deixe de estar
sempre com a gente.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE BELO DO SUL

após o parto;
l Trabalhadores da saúde;
l Professores;
l Pessoas com 60 anos de idade ou mais, incluindo as que irão completar 60 anos até 31 de
maio;
l Pessoas portadoras de doenças crônicas, não
transmissíveis e outras condições clínicas especiais
(conforme indicação do Ministério da Saúde). A
apresentação da prescrição médica é obrigatória.
Compareça à Unidade Básica de Saúde e previna-se.

Feliz

Páscoa!

