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No mês dos Pais, uma
história para homenageá-los

Foto: Marlove Perin

Nascido na Capela 

Nossa Senhora 

de Caravaggio, 

Ernesto Piovesana 

sempre trabalhou 

na agricultura, 

sendo referência 

em enxertia. 

Hoje, aos 88 anos, 

dedica o tempo 

livre à família.
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Departamento
Agrícola da
Cooperativa Aurora
está sendo remodelado
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Citadino de Futsal
comemora os vencedores

Renan Biasotto representou
Monte Belo no Freio de Ouro
Com 27 anos, Renan Biasotto é um dos jovens a chegar
à final do Freio de Ouro, na Expointer 2018

Foto: Divulgação

Renan Biasotto

Com 27 anos, Renan Biasot-
to é um dos jovens a ter chegado 
no mais alto posto para os treina-
dores de cavalos crioulos: a final 
do Freio de Ouro. Renan chegou 
a competir na sexta-feira (24) e 
sábado dia (25), porém, por pro-
blemas físicos, a égua teve que ser 
afastada do campeonato.

“Foi uma experiência úni-
ca e um aprendizado. Estar ao 
lado dos meus ídolos é algo gra-
tificante. Mesmo tendo deixado 
a prova por problemas de saúde 
do animal, estar na competição é 
uma gratidão e representar Mon-
te Belo me deixa orgulhoso”, diz 
Renan. 

O jovem chegou à final do 
Estado ao alcançar 19,063 pontos 
com a égua Índia do Encanto, da 
Cabanha Encanto de Veranópolis.

O gosto de Renan começou 
na infância, com sete anos de 
idade, quando começou a laçar e 
frequentar o CTG Sopro do Mi-
nuano.

Na noite da  quinta-feira, 09, 
aconteceu a apresentação das 
ações do Gemellaggio de Bento 
Gonçalves com a região da Valla-
garina, na Itália. O evento aconte-
ceu no Parque Cultural da Epo-
peia Itália.

Elson Schneider, Presidente 
do Sindicato Rural da Serra Gaú-
cha e Sandro Giordani, presiden-
te do Circolo Trentino di Bento 
Gonçalves, anfitriões do encon-
tro, deram as boas-vindas ao pre-
sentes e agradeçeram a presença 
de todos. Na oportunidade foi 
homenageado Romano Décimo 
Giordani, que completou 95 anos 
de idade. O encontro também 

Encontro reúne Gemellaggio de Bento 
Gonçalves com região de Vallagarina, Itália

teve a presença da diretora geral 
do Grupo Giordani Turismo, Su-
sana Tercila Giordani, que falou 

aos presentes sobre a importância 
de manter viva a tradição dos imi-
grantes italianos.

Foto: Zéto Teloken

Foto: Rádio Maravilha

O domingo, dia 05, marcou a decisão do Citadino de Futsal do 
Município de Monte Belo do Sul. O Ginásio de Esportes da Escola 
Estadual Pedro Migliorini lotado, as equipes, subdivididas nas catego-
rias feminino, veterano e livre, disputaram as primeiras colocações do 
campeonato. Confira a classificação final:

Feminino
1º Lugar: E.C. ROSÁRIO
2º Lugar: CARIMBA QUE É TOP
3º Lugar: GRÊMIO CARAVÁGGIO
4º Lugar: UNIVERSITÁRIAS

Veterano
1º Lugar: OS BOLEIROS
2º Lugar: CRUZEIRO
3º Lugar: UNIDOS NOTRAGO
4º Lugar: NACIONAL S.B.

Livre
1º Lugar: CPF-RG
2º Lugar: SKILL HEAD
3º Lugar: LOS TICOS DE LA SIERRA
4º Lugar: FIM DE CARREIRA



3Ano IV - Nº 34 - Agosto/2018 - Monte Belo do Sul/RS

História de vida de Ernesto Piovesana
é exemplo neste mês dos Pais

Fotos: Marlove Perin

Ernesto Piovesana orgulhoso com a foto da família

Relatar a vida de um homem 
que lutou por sua família é a me-
lhor forma de homenagear a to-
dos os pais neste mês de agosto, 
mês dos Pais. Aos 88 anos, Er-
nesto Piovesana nasceu na Capela 
Nossa Senhora de Caravaggio, na 
Linha Alcântara em Monte Belo 
do Sul. O aposentado sempre 
trabalhou na agricultura e foi re-
ferência em enxertia. “Na nossa 
época éramos criados para tra-
balhar na roça, aprendíamos o 
básico, somente a ler e escrever”, 
conta.

Ernesto casou-se com 22 
anos de idade com Ida Tereza 
Franceschini. O namoro come-
çou quando eram jovens. Porém 

Ida faleceu há 40 anos. Da união 
do casal nasceram 11 filhos, qua-
tro homens e sete mulheres. Ao 
todo já são 13 netos e quatro bis-
netos. Tudo o que os filhos con-
quistaram deve-se ao exemplo 
que receberam em casa. Desde 
cedo, as meninas ajudavam nos 
afazeres do lar, enquanto aos me-
ninos cabia a função de ajudar o 
pai na roça. E é do grande resul-
tado da educação dos filhos que 
seu Ernesto se emociona ao falar. 
Alguns dos meus filhos deram 
continuidade aos meus trabalhos. 
Os outros seguiram seus próprios 
caminhos. Graças a Deus, todos 
estão muito bem, com saúde. Sin-
to muito orgulho deles”, diz.

Após anos dedicados ao tra-
balho, hoje o aposentado dedica 
o tempo livre à família. O contato 
com todos acontece com frequên-
cia. Sempre muito religioso, conta 
que gostava de frequentar a missa 
e ajudar a comunidade.

Atualmente Ernesto mora 
com o filho Ivaldo, 52 anos, com 
a nora Iris e com o neto Érike 
Willian, de 12 anos. Quando 
questionado sobre sua saúde, ele 
diz que, às vezes, se sente fraco, 
mas o segredo é estar em paz e de 
bem com todos. Durante as refei-
ções o aposentado não dispensa 
meio copo de vinho artesanal fei-
to pela família. “Todos os dias é 
meu santo remédio”, brinca ele.

Ivaldo com o pai Ernesto Piovesana
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Agricultor também 
tem direito ao 
auxílio-acidente

O auxílio-acidente é um 
benefício previdenciário pago 
pelo INSS ao segurado que, 
em decorrência de um aci-
dente, apresentar sequela 
que reduza sua capacidade 
para o trabalho.

Mas não são todos os se-
gurados do INSS que têm direi-
to a esse benefício. Por força 
de lei, estão excluídos o contri-
buinte individual e o segurado 
facultativo. Para o emprega-
do doméstico e o segurado 
especial, o direito a esse be-
nefício é conquista recente.

Até pouco tempo, para a 
concessão do auxílio-aciden-
te para os segurados especiais 
era exigido, além da compro-
vação da atividade rural em 
regime de economia familiar, 
o recolhimento de contribui-
ções para a Previdência So-
cial na qualidade de faculta-
tivo.

Uma série de ações judi-
ciais levou o debate ao Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
onde foi firmada a tese que 
“o segurado especial da Pre-
vidência social cujo acidente 
ou moléstia seja anterior à vi-
gência da Lei 12.873/2013 não 
precisa comprovar o recolhi-
mento de contribuição como 
segurado facultativo para ter 
direito ao auxílio-acidente”.

Em relação aos benefícios 
garantidos aos segurados es-
peciais, a Lei 12.873, de 24 de 
outubro de 2013, trouxe impor-
tante alteração, passando a 
prever a concessão de auxí-
lio-acidente ao lado de bene-

fícios como aposentadoria e 
auxílio-doença. Por isso, a dis-
cussão na justiça se limitou ao 
período anterior à alteração 
legislativa de 2013.

Logo, restou garantida ao 
segurado especial a conces-
são do auxílio-acidente, inde-
pendente do recolhimento de 
contribuições e da data em 
que ocorreu o sinistro.

E quando falamos em aci-
dente, devemos ter em mente 
não apenas os acidentes de 
trabalho, mas os acidentes 
de qualquer natureza. Já a 
sequela ocasionada será alvo 
de avaliação médica. Vale 
ressaltar que a lei não estabe-
lece grau, índice ou percen-
tual mínimo da incapacidade 
para o auxílio-acidente. Logo, 
havendo limitação da capa-
cidade laborativa, ainda que 
em grau mínimo, é devida a 
concessão do benefício.

Outro ponto importante: a 
concessão de auxílio-aciden-
te independe de carência e o 
benefício é devido a partir do 
dia seguinte ao da cessação 
do auxílio-doença ou na data 
de entrada do requerimento, 
quando não precedido de 
auxílio-doença.

Esse benefício tem cará-
ter indenizatório, por isso não 
impede que o segurado que 
o recebe continue trabalhan-
do. Ele é pago mensalmente, 
tem valor igual a 50% do salá-
rio mínimo e será cessado no 
momento da concessão da 
aposentadoria ou no caso do 
óbito do segurado.

Integrando as festividades em 
homenagem ao padroeiro São 
Francisco de Assis, em Monte 
Belo do Sul, o Jantar do Espu-
mante chegou a mais uma edição. 
No dia 4, aproximadamente 400 
pessoas prestigiaram o evento, 
que teve opções gastronômicas, 
brinde com espumantes Aprobe-

Festival do Espumante reúne
gastronomia e brindes

Fotos: Marlove Perin

Festeiros brindam o sucesso do Jantar do Espumante

lo e reunião dançante no Clube 
24 de Maio.

Os festeiros recepcionaram 
os presentes e sortearam brindes 
ao público. Lideranças como o 
prefeito Adenir Dallé, vice-prefei-
to Jorge Benvenutti, vereadores, 
secretários, entre outros, compa-
receram ao evento.

São festeiros desta edição: 
Ênio Cettolin, Geni Piovesana 
Cettolin, Simone Razador, Eder 
Panizzi, Jucileia Salton, Jonas 
Pasquali, Marcos Ceccon, Maria 
Ines Titton Ceccon, Lucas Fan-
tin, Bruna Moro Robetti, Rosa 
Pano Somensi, Mario Bragag-
nollo.

Francesca 
Casagrande 
Luchese, 
advogada, 
OAB/RS 
75.584
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Departamento Agrícola está sendo
remodelado na Cooperativa Aurora

Daniel Teixeira, engenheiro agrônomo, Cristiano Anselmi, engenheiro agrônomo, Itacir Pozza, 
Presidente da Cooperativa Aurora e Maurício Fugalli, engenheiro agronômo

O plantio da uva e a produ-
ção de vinhos no Estado vêm se 
consolidando a passos largos no 
mercado brasileiro. Não é à toa: 
somente a Serra Gaúcha é res-
ponsável por 85% da produção 
de vinhos no Brasil. Apesar da 
liderança, os desafios estão em 
melhorar a qualidade do produto, 
consolidá-lo no paladar do consu-
midor brasileiro, além de divulgar 
a bebida no mundo. Pensando 
nisso, a Cooperativa Aurora ino-
vou no setor agrícola. Há três me-
ses, o engenheiro agrícola Daniel 
Teixeira assumiu o setor da Coo-
perativa, com a missão de remo-
delar o departamento.

“O desafio é maravilhoso, 
como se eu estivesse me remo-
çando na minha profissão. Temos 
um novo projeto, que está sendo 
colocado em prática, que é fazer 
com que o departamento técnico 
agrícola vá mais a campo e tenha 
mais contato com nosso produ-
tor, buscando alternativas juntos 
para garantir produtividade e qua-
lidade nos produtos entregues. E 
a gente precisa cada vez mais não 
só aumentar a produção, mas pro-
duzir melhor e proporcionar qua-
lidade de vida para os produtores 
rurais, porque a agricultura vem 
de família”, explica o engenheiro.

Campo conectado,
produtores conectados
O crescimento que se vê a 

cada ano e o desenvolvimento de 
novas tecnologias para o campo 
provam que o agronegócio preci-
sa andar junto com a tecnologia.

Os aplicativos de comunica-
ção mudaram a vida do homem 
do campo. De acordo com a pes-
quisa de Hábitos de Mídia do pro-
dutor rural, 61% dos agricultores 
possuem smartphones e utilizam 
diversos aplicativos. Outro dado 
interessante é que 33% desse pú-
blico utiliza tecnologias de agricul-
tura de precisão nas mais diversas 
atividades na lavoura, como pre-
paração do solo, plantio, análise 

Foto: Marlove Perin

de solo, regulagem de equipa-
mentos, pulverização, colheita, 
entre outros.

A mídia digital preferida do 
produtor rural é o WhatsApp. 
Porém, outras plataformas como 
Skype, Messenger, YouTube e 
Facebook também são usadas 
para interagir e trocar informa-
ções. Quatro em cada grupo de 
10 produtores acessaram a inter-
net nos últimos 10 dias. Entre os 
produtores que acessaram a inter-
net, 93% visitaram redes sociais.

Atenta a esse cenário, a Co-
operativa Aurora irá trazer novas 
técnicas, com informações de 
vanguarda, e levar ao agricultor 
para que ele possa incrementar 
com dados da propriedade. “A 
Caderneta de Campo é a forma 
de rastrear nossos produtos que 
são vendidos no mercado. Hoje 
temos 50% de adesão à Cader-
neta de Campo e precisamos 
chegar aos 100%. Para isso, esta-
mos criando um novo modelo. 
O agricultor vai ter acesso a uma 
planilha de custos da propriedade 
onde ele pode fazer o seu geren-
ciamento de custos e, dentro des-

ta planilha, já sairá a caderneta de 
campo eletrônica”, explica o en-
genheiro Daniel.

Gazeta News - Como será a 
Caderneta de Campo Eletrônica?

Daniel Teixeira, Engenhei-
ro Agrônomo - Em reunião com 
o Conselho Administrativo, todos 

A Wine South America 2018 - Feira Internacional do Vinho, 
será realizada em Bento Gonçalves, entre os dias 26 e 29 de setem-
bro, para promover o consumo e a comercialização dos produtos da 
indústria sul-americana de vinhos. Outras informações sobre a feira 
podem ser obtidas em http://www.winesa.com.br

Focado em negócios, networking, conhecimento e promoção da 
imagem dos vinhos brasileiros, o evento espera reunir mais de 250 
expositores ligados a diversos segmentos do setor vitivinícola.

Wine South America
com inscrições abertas

aderiram ao projeto. Primeira-
mente será feito uma planilha no 
Excel, que será alimentada com 
informações e a mesma gerará os 
custos. A tabela será bem prática, 
feita por nós mesmos, funcioná-
rios da Cooperativa. Essa planilha 
será testada com 20 agricultores 
cooperados e vai ter dois forma-

tos: o eletrônico e o papel (para o 
agricultor que não tem facilidade 
com mídia). Os menores aprendi-
zes irão passar as informações ao 
sistema, que emitirá os resultados. 
Tudo será centralizado.

O primeiro passo é ter a pla-
nilha, apresentá-la aos produtores 
e ouvir a opinião deles. O segun-
do passo é transformar e passar as 
informações a um servidor, onde 
os dados ficarão armazenados na 
internet, uma maneira moderna e 
segura de manter documentos e 
arquivos guardados (“a nuvem”), 
onde o Cooperado poderá acessar 
as informações e manusear. Para 
os produtores que ainda não têm 
acesso à internet ou dificuldades 
com a mesma, os técnicos agríco-
las darão suporte e irão até a pro-
priedade. A ideia é que as pessoas 
possam interagir, compartilhando 
seu trabalho diário. “A empresa 
tem como lema estar sempre ao 
lado do produtor e não poderia 
deixar de acompanhá-lo também 
no mundo virtual. O que nos 
move é saber que estamos ser-
vindo a essas pessoas e será ainda 
mais motivador construir essa li-
nha do tempo com a colaboração 
de todos”, explica o engenheiro.
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Câmara de Vereadores presta
homenagens em Sessão Solene

Fotos: Câmara de Vereadores de Monte Belo do Sul

Irmãos Barbieri junto a familiares e amigos

Os agricultores Gregório La-
zzarotto, Nestor Antônio Cecconi 
e Margô Perin foram homenage-
ados como Agricultor Destaque 
do Ano 2018 em Sessão Solene 
realizada no plenário da Câmara 

Margô Perin, Gregório Lazzarotto e Nestor Antônio Cecconi, 
agricultores homenageados

de Vereadores de Monte Belo do 
Sul.

No mesmo dia, o Legislati-
vo também prestou homenagem 
com Portaria de Louvor e Agra-
decimento aos irmãos Giovanni 

Battista, Ângelo e Rinelda Bar-
bierie. Vindos da Itália no ano de 
1948 para o Brasil, desde então 
residem em Monte Belo do Sul e 

em 2018 completaram 70 anos de 
estadia no município. Os irmãos 
trabalham na agricultura e elabo-
ram vinhos artesanais.

A cerimônia foi prestigiada 
por familiares, amigos, lideranças 
e comunidade. Ao final, ocorreu 
confraternização.
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A Prefeitura Municipal de Monte Belo do 
Sul RS, através do prefeito Adenir José Dallé, 
e o vice, Jorge Benvenutti, assinaram contrato 
com a Caixa Econômica Federal que dispõe o 

O Sicredi - instituição finan-
ceira cooperativa assumiu a 10ª 
posição entre os 100 maiores ban-
cos do país, subindo uma posição 
em relação ao ano passado. A in-
formação foi divulgada na edição 
2018 da revista econômica Valor 
1000, do jornal Valor Econômi-
co, que anualmente avalia o de-
sempenho e publica o ranking dos 
100 maiores bancos. De acordo 
com os dados da revista, o Sicredi 
se destacou em 12 categorias do 
anuário.Todas elas levam em con-
sideração o balanço combinado 
do Sistema. Entre as instituições 
financeiras que mais cresceram 
em Operações de Crédito e em 
depósitos totais, figurou em 4º e 
11º lugar, respectivamente.

Já nos rankings voltados para 
os 20 Maiores Bancos, o Sicredi 
se destacou em Operações de 
Crédito, ocupando a 9ª posição; 
em Depósitos Totais, 7º coloca-
do; em Patrimônio Líquido e Lu-
cro Líquido, 8º lugar em ambos; 
em Receita de Intermediação, 9º; 

Sicredi assume a 10ª
posição entre os 100 
maiores bancos do país

Foto: Marlove Perin

Severina Roman De Mari completou 87 anos no dia 12 de
agosto, ao lado dos filhos Sérgio, Valdir, Analice e Valmor

ANIVERSÁRIO

ABS-RS abre inscrições para 8ª turma 
do curso profissional de Sommelier

Imagine aprender tudo sobre 
o mundo do vinho e ainda fazer 
disso uma profissão? Essa é a 
proposta de mais uma edição do 
Curso Profissional de Sommelier, 
promovido pela unidade gaúcha 
da Associação Brasileira de Som-
meliers (ABS-RS). Ao todo, serão 
sete módulos (112 horas), sendo 
que o primeiro ocorre entre os 
dias 5 e 7 de outubro, na Vinícola 
Aurora.

A programação segue até 
maio de 2019, sempre com três 
aulas por mês (sextas, sábados e 
domingos), realizadas em viníco-
las gaúchas como Aurora, Miolo, 
Perini, Don Guerino, Domno 
e Salton. O último módulo será 

Datas e locais
l Módulo 1: 05 a 07 de 
outubro - Vinícola Aurora
l Módulo 2: 09 a 11 de 
novembro (Vinícola a 
confirmar na Serra Gaúcha)
l Módulo 3: 30 de novembro 
a 02 de dezembro - Vinícola 
Don Guerino
l Módulo 4: 08 a 10 de 
fevereiro - Vinícola Casa Perini
l Módulo 5: 15 a 17 de março 
- Vinícola Miolo
l Módulo 6: 05 a 07 de abril - 
Vinícola Salton
l Módulo 7: 03 a 05 de maio - 
Hotel e SPA do Vinho

Outras informações:
contato@absrs.com.br ou 
telefone (54) 99972-0130

Praça Padre José Ferlin será revitalizada

repasse de R$ 222.857,14. 
O valor será destinado para a obra de revita-

lização da Praça Padre José Ferlin, localizada na 
área central do Município.

Foto: Divulgação

ministrado no SPA do Vinho, em 
Bento Gonçalves.

Com aulas ministradas por 
experientes profissionais do se-
tor no Brasil, o curso traz um 
abrangente conhecimento sobre 

o mundo do vinho, passando por 
noções básicas de degustação e 
vitivinicultura, análise sensorial, 
espumantes, além de técnicas de 
serviço do vinho e trabalho do 
Sommelier.

Foto: Marlove Perin

e em Resultado Operacional Sem 
Equivalência Patrimonial, 7º.

Entre os 20 Grandes Bancos, 
a instituição financeira cooperati-
va ainda ficou na 9ª colocação no 
ranking de Rentabilidade Opera-
cional sem Equivalência Patrimo-
nial, em 3ª entre os mais rentáveis 
sobre o Patrimônio e em 11º na 
categoria Bancos que mais cresce-
ram em depósitos totais.

Elaborado pelo jornal Valor 
Econômico e pelo Serasa Expe-
rian, com base em dados do ano 
contábil de 2017, o Valor 1000 
conta com o trabalho de homo-
logação da Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/
EAESP). A publicação traz infor-
mações completas sobre as mil 
maiores empresas do Brasil, com 
rankings comparáveis, demons-
trações financeiras consolidadas, 
faturamento bruto e outros itens 
estratégicos retirados dos balan-
ços ou informados pelas compa-
nhias ou instituições. 

Aulas iniciam em outubro
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Toyota lança o Yaris em versões 
hatch e sedã, a partir de R$ 59,6 mil

Foto: Divulgação Toyota
Está chegando ao Brasil o 

novo Yaris, carro global da Toyo-
ta, sucesso de vendas em diversos 
países do mundo e sinônimo do 
autêntico QDR - Qualidade, Du-
rabilidade e Confiabilidade da 
marca japonesa.

A previsão da Toyota é po-
sicionar o novo carro na faixa de 
preços entre o Etios (entre R$ 
48.400 e R$ 67.690) e o Corolla 
(começa em R$ 89.990), ambos 
da montadora.

O novo modelo chega com 
opções de motorização 1.3 (pos-
sível só na versão hatch) e 1.5, 
ambas flex.

O porte do Yaris é um pouco 
maior do que de seus rivais, com 
4,14 metros de comprimento. O 
visual é mais clássico, num estilo 
alinhado ao dos mercados japo-
nês e europeu. No hatch, chama a 
atenção as lanternas altas juntas ao 
vidro. A coluna ‘C’ tem um ade-
sivo preto para dar a sensação de 

teto flutuante.
A versão hatch é a única que 

pode ser equipada com motor 1.3 
de até 101 cv na versão XL, de R$ 
59.590. Ela já tem ar-condiciona-
do, direção elétrica, controles de 
tração e estabilidade, rodas de liga 
leve 15” e rádio com bluetooth. 
Pode ter câmbio automático CVT 
(continuamente variável, sem tro-
cas de marcha) por R$ 65.590.

Há ainda o modelo XL Plus 
Tech, de R$ 69.590, que inclui 
central multimídia, chave presen-
cial e ar-condicionado digital au-
tomático.

Com motor 1.5 de até 110 
cv, a versão XS custa R$ 74.590. 
Adiciona rodas com acabamento 
em duas cores, painel com com-
putador de bordo, câmera de ré 
e revestimento parcial em couro 
nos bancos.

O modelo topo de linha é a 
XLS, de R$ 77.590. É o único a 
trazer airbags laterais, de cortina e 

de joelho para o motorista, faróis 
e lanternas com LEDs e teto so-
lar, equipamento que nem o Co-
rolla tem.

Os pacotes são os mesmos 
para o sedã, com a diferença que 
esse modelo só vem com mo-

tor 1.5. O XL manual custa R$ 
63.990 e o CVT sobe para R$ 
68.690. Com o pacote Plus Tech, 
sai por R$ 73.990.

Na versão sedã XS, o Yaris 
custa R$ 76.990 e, em seu pacote 
mais completo XLS, R$ 79.990. 

O modelo chega para concorrer 
com o Fiat Cronos e o Volkswa-
gen Virtus. Mantém a mesma dis-
tância entre-eixos do hatch, com 
2,55 m. O porta-malas tem 473 
litros de capacidade, contra 310 
litros do hatch.


