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Geadas estabilizam a
brotação das parreiras

As baixas temperaturas
registradas em julho
foram favoráveis
para o surgimento de
geadas e também
para que não haja
um adiantamento da
brotação das parreiras.
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Câmara de

a escolha

Monte Belo

para as melhores comemorações

do Sul
concede
homenagem a
Agricultores
Destaque

Apartamentos e suítes
equipados com ar
condicionado
e calefação

Colono e Motorista
O alimento que chega à nossa mesa
passa pelas mãos destas duas categorias.

Nossa homenagem a todos que ajudam a construir um futuro melhor.

2019 e ao
padre Vinícius
Caberlon
Página 3
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Café Faccin comemora um ano

REFORMA
DA
PREVIDÊNCIA
É APROVADA
NA CÂMARA

A Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, o texto base
da Reforma da Previdência. Houve
mudanças em alguns pontos, como
idade mínima e regras de transição.
Pontos mais polêmicos foram votados em destaque, como as regras diferenciadas para mulheres, policiais e
professores. Agora, a reforma precisa
ser votada em segundo turno na Câmara, o que deve acontecer no mês
de agosto, para depois seguir para o
Senado, onde também poderá sofrer
modificações. Estima-se a inclusão
dos Estados e Municípios na reforma.
Até o momento, foi mantida a
idade mínima para homens em 65
anos e aumentada a idade mínima das
mulheres, para 62 anos. Isso vale na
regra geral, ou seja, para quem ainda
irá ingressar no mercado de trabalho.
Para professores do ensino básico,
será exigida idade mínima de 55 anos
(mulher) e 60 (homem). Para os docentes que já estão atuando as idades
serão de 52 e 55 anos, respectivamente, com pedágio de 100%.
Já para os policiais federais, policiais legislativos, rodoviários federais
e agentes penitenciários e socioeducativos federais, a idade mínima de
aposentadoria é 55 anos. Aqueles que
optarem pelo pedágio de 100% poderão se aposentar aos 53 (homens) e 52
anos (mulheres).
Quanto às regras de transição,
foi criada uma série de opções no Regime Geral da Previdência:
1ª opção: pedágio de 50% do
tempo que faltar para atingir o mínimo de contribuição, que é de 35 anos
para homem e 30 anos para mulher;
não depende da idade; pode ser usada por quem já tenha um mínimo de
28 anos de contribuição (mulher) ou
33 anos de contribuição (homem); salário seguemédia de 80% das maiores
contribuições com aplicação do fator
previdenciário.
2ª opção: requisitos mínimos
de idade (60 anos para homem e 57
para mulher) e de tempo de contribuição (35 anos se homem e 30 anos
se mulher); pedágio de tempo de contribuição igual ao que faltar para atingir o requisito; professores contarão
com cinco anos a menos de idade e
de tempo de contribuição para aplicar
o pedágio; valor benefício será igual
a 100% da média de todos os salários.
3ª opção, direcionada a
quem tem mais idade: 60 anos
se mulher e 65 anos se homem, no
mínimo contribuição de 15 anos para
o homem e para a mulher, mas a
idade exigida da mulher sobe gradativamente para 62 anos até janeiro de
2023; benefício calculado sobre a média de todos os salários de contribuição. Encontrada a média, serão 60%
por 20 anos de contribuição e mais

Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584
2% por cada ano a mais até o máximo
de 100% da média, exceto para a mulher, para a qual o acréscimo começa
depois de 15 anos de contribuição.
4ª opção, direcionada
a quem tem mais tempo de
contribuição. Essa transição exige
56 anos de idade e 30 anos de contribuição para a mulher e 61 anos de
idade e 35 anos de contribuição para
o homem. A partir de 1º de janeiro de
2020, a idade exigida sobe até alcançar 62 anos para a mulher em 2031
e 65 anos para o homem em 2027.
Professores começam com exigência
de 25 anos de contribuição e 51 de
idade para a mulher e de 30 anos de
contribuição e 55 de idade para homem, com igual regra de aumento
das exigências ao longo do tempo.
Benefício segue a média de todos os
salários com aplicação de 60% por 20
anos mais 2% a cada ano a mais.
5ª opção: a soma exigida começa em 86 pontos para a mulher e
96 pontos para o homem. Esses pontos são obtidos com a soma de idade
e tempo de contribuição, mas a cada
ano a soma exigida cresce um ponto
até alcançar 100 pontos para a mulher (em 2033) e 105 pontos para o
homem (em 2028). Professores contarão com redução inicial nos pontos
(81 pontos para mulher e 91 pontos
para homem), crescendo a partir de
2020 até chegar a 92 para a mulher
(em 2030) e a 100 para o homem
(2028). O valor da aposentadoria segue a regra de 60% da média de tudo,
crescendo 2% a cada ano.
Mudanças profundas também
serão realizadas para os segurados
vinculados à regimes próprios de previdência e outros benefícios, como a
pensão por morte.
A pensão, por exemplo, poderá ser inferior a um salário mínimo,
a depender do cálculo, se o dependente tiver outra fonte de renda. Se a
pensão for gerada por morte de aposentado, ela será equivalente a uma
cota familiar de 50% desse valor mais
cotas de 10% para cada dependente.
Se a pensão for gerada por morte do
trabalhador ou servidor na ativa, essas
cotas serão aplicadas sobre o que a
pessoa teria direito a receber se fosse
aposentada por incapacidade permanente, sendo que o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente
segue a regra geral de 60% da média
de todos os salários por 20 anos de
contribuição, com acréscimo de 2% a
cada ano a mais de contribuição.
As regras são complexas e a mudança ainda não foi efetivada, por isso
recomenda-se cautela e a procura por
informações com profissionais especializados na área.

O Café Faccin, espaço gastronômico que já caiu nas graças
dos apreciadores do bom café,
faz aniversário neste mês julho.
O estabelecimento fica no centro de Monte Belo do Sul, junto
ao Mercado Faccin. Um local
aconchegante, com requintes
de conforto e sofisticação, onde
o público encontra diversidade
nos produtos. O grande diferencial, além da qualidade e do
preço acessível, é que a cafeteria funciona junto ao mercado,
onde as pessoas podem fazer
suas compras e também uma
pausa para um café.
Para agradar os clientes, as
proprietárias investiram em bolos, tortas e salgados. Há versões
doces em chocolate, como na

Foto: Divulgação

As irmãs e sócias Renata e Andreia
Faccin comandam o negócio

Conheça as

do

Agora você tem um
bom motivo para a
pausa do cafezinho
Centro - Monte Belo do Sul

torta de brigadeiro, de morango,
morango moreno, nozes, marta
rocha, banoffe, oreo, strudell,
folhada e na salgada torta fria.
As tortas, que são o carrochefe da casa, chegam à loja todos os dias. Na vitrine ficam as
tortas e salgados. A mais vendida é a torta de nozes. Já entre
os salgados, as empanadas possuem seis opções de sabores
como a de carne, a de frango,
entre outras. Também há opção
de tortas inteiras.
A cafeteria é administrada pelas irmãs e sócias Renata
Faccin e Andreia Faccin. Para
Renata, a cafeteria oferece um
momento de pausa no dia a dia
agitado das pessoas. O negócio, quando junta atendimento
qualificado, diversidade e bom
atendimento, ajuda a fidelizar
os clientes. “Procuramos trazer
algo prático e rápido para as pessoas. Além disso, temos o cuidado em ouvir o que os clientes
mais buscam e conhecer seus
gostos”, revela. Andreia diz que
o espaço está cativando sempre
mais os consumidores e turistas,
por estar localizado em uma
área central, parada obrigatória
no início ou final do dia.

COLONO E MOTORISTA
Quem está sempre
produzindo e transportando
crescimento merece nosso
reconhecimento.
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Câmara de Monte Belo concede homenagem a
Agricultores Destaque 2019 e ao padre Vinícius
A Câmara de Vereadores de
Monte Belo do Sul prestou homenagem aos Agricultores Destaque 2019. Foram homenageados
o agricultor da Capela São José,
Cleinir De Villa, da Capela Nossa

Senhora da Saúde, Luciano Bombassaro e da Capela Fernandes
Lima, Vinicius De Mari.
O padre Vinicius Fedrizzi
Caberlon também foi homenageado com uma Portaria de Louvor

e Agradecimento pelos serviços
prestados na Paróquia São Francisco de Assis, de Monte Belo do
Sul. A homenagem foi proposta pela vereadora Nelsa Berselli
Cecconi.
Fotos: Marlove Perin

Agricultores Destaque 2019: Cleinir De Villa, Luciano Bombassaro
e Vinícius De Mari

Padre Vinícius Fedrizzi Caberlon
recebe homenagem

Uma mão com
marcas conta
uma história.
As cicatrizes
pertencem a
quem faz a
terra render.
Quem trabalha
sabe a rotina
que tem, e
tem orgulho
das histórias
que conta aos
filhos. No fim
do dia, esse é
o seu legado.

AOS
COLONOS E
MOTORISTAS,
A NOSSA
HOMENAGEM.
PARABÉNS!

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL
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Município recebe
escavadeira hidráulica
A administração municipal recebeu, em julho, através de recursos
através de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio do Programa Fomento ao Setor Agropecuário (PRODESA) e contrapartida do Município, uma escavadeira hidráulica, visando incentivar e valorizar quem vive e trabalha no interior.
O recurso total é de R$ 314.000,00 contou com o investimento do
MAPA no valor de R$ 146.250,00 e a contrapartida em R$ 167.750,00.
O Prefeito Municipal, Adenir José Dallé, e o Vice-Prefeito, Jorge Benvenutti, acompanharam o recebimento do maquinário.
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Drive Concept Transporte Executivo
A Drive Concept Transporte Executivo, com mais de um
ano de atividades, realiza Transporte Executivo de Passageiros
para aeroportos, shows, reuniões,
convenções, turismo na Região
da Uva e do Vinho, Gramado,
Caxias do Sul, Porto Alegre e demais eventos, conforme a solicitação do cliente.
A empresa disponibiliza Carros Executivos, uma frota moderna e equipada com ar condicionado, som, GPS, além de carro
blindado, proporcionando assim
maior segurança e confiança aos
clientes.

O contratante tem a opção
de escolher o veículo que mais
se encaixa nas suas necessidades
e preferências, dispondo de tudo
que o executivo precisa para se
sentir confortável. São oferecidos,
por exemplo, carros sedã de luxo,
blindados ou não, com opção de
segurança pessoal, outra vantagem do Transporte Executivo.
O proprietário, Antônio Marcos de Oliveira, diz que a Drive
Concept é versátil em sua forma
de atendimento. Lembra casos
como o de determinados clientes
que utilizam o serviço para translado de seus filhos para a escola e
Foto: Divulgação

para outros locais, sob o cuidado
e zelo de profissionais. Antônio
cita também transporte contínuo
de executivos, que pautam as suas
atividades a partir do suporte com
pontualidade oferecido pela Drive Concept.
O empreendedor salienta
que os motoristas que atuam na
empresa recebem treinamento
contínuo. Os veículos são cobertos por seguro. “A Drive Concept
tem total autonomia para cadastrar e descadastrar parceiros”,
destaca. “Além disso, o trabalho é
realizado em sigilo e discrição. O
motorista tem, igualmente, longos
anos de experiência e treinamento em direção defensiva”, acrescenta o empreendedor.
Informações adicionais:
(51) 99127 6474
drive.concept.rs@gmail.com

Antônio Marcos de Oliveira,
responsável pela Drive
Concept Transporte Executivo
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Pesquisadores da Embrapa avaliam frio para a agricultura
Ao analisar as previsões matemáticas da MetSul Meteorologia
para a queda drástica na temperatura que ocorreu na primeira
semana de julho, o Pesquisador
de Fisiologia Vegetal da Embrapa Uva e Vinho, Henrique Pessoa dos Santos, reforça que “as
temperaturas baixas foram muito
expressivas na primeira semana
de julho, atingindo valores negativos. Nestas condições, ocorreram fortes geadas e temperaturas
negativas em várias regiões da
Serra Gaúcha. Lembrando que o
inverno adequado nem sempre é
aquele que apresenta uma soma
expressiva de frio, mas aquele que
expõe uma condição de frio constante e sem dias quentes intercalados, o pesquisador avalia que “o
ideal é que não ocorram ondas
de frio tardio na primavera (geralmente em setembro), pois esse é
um dos fatores de maior impacto
negativo na produção de uva na
região sul do Brasil. A restrição de
frio não é muito problema, pois
já se dispõe de indutores químicos para estimular a brotação da
videira, o que tem possibilitado o
cultivo da videira em regiões com
ausência total de frio, como no
nordeste brasileiro”.
Dados medidos na estação
agrometeorológica da Embrapa
Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, mostram que, de primeiro a
20 de julho houve a acumulação
de 137 horas de frio (horas com
temperatura menor ou igual a
7,2°C). Este valor é bem superior às 87 horas de frio que normalmente ocorrem nestes dois
decêndios de julho. Segundo o
pesquisador Jorge Tonietto, da
Embrapa Uva e Vinho, os primeiros sete dias de julho foram
os que mais contribuíram para a
obtenção destes significativos valores. Com isto, estamos com um

Foto: Marlove Perin

De 1º a 20 de julho houve acumulado de 137 horas de frio (HF),
com temperatura menor ou igual a 7,2 ºC

somatório de 166 horas de frio
(HF) no ano, valor menor que as
242 horas que são acumuladas em
média até esta data, representando 69% em relação à normal. Isto
se explica pelo comportamento
dos meses de abril e maio, que
não tiveram acumulação de horas de frio e também pelo mês de
junho, que apresentou apenas 29
horas de frio, bem abaixo das 104
horas que ocorrem em média no
mês de junho.
Necessidades de frio
para as videiras
Segundo pontua o pesquisador Henrique Pessoa dos Santos,
o total de horas de frio para indução e superação é denominado
“exigência de frio”, sendo variável
entre as cultivares. Nas uvas finas
(cultivares Vitis vinifera), a exigência de frio é proporcional à época
de brotação. As cultivares mais
precoces (Chardonnay) apresentam, em média, uma exigência de
150 HF, enquanto as cultivares
de brotação intermediária (Mer-

lot) e tardia (Cabernet Sauvignon)
apresentam 300 HF e 400 HF,
respectivamente. As cultivares de
uva comum (Bordô, Isabel, Niágara) apresentam uma exigência
próxima de 100 HF, mas exigem
maior soma de calor para brotarem. Diante destas exigências,
salienta-se que a ocorrência de,
no mínimo, 300 HF já garantiria
uma condição adequada para a
maioria das cultivares da região da
Serra Gaúcha. A condição normal
(média de 30 anos) é de 409 HF
na Serra Gaúcha, mas já ocorreram grandes oscilações nos últimos anos, tais como nos invernos
de 2015 (total de 145 HF) e 2016
(total de 536 HF).
No caso da videira, esclarece
Pessoa dos Santos, na literatura
alguns trabalhos também consideram frio quando a temperatura
está igual ou abaixo de 10°C. O
estado de dormência das gemas
nestas espécies frutíferas é ativado pela redução do comprimento
do dia, ao longo do outono, e é
aprofundado pelos primeiros dias

frios. Ou seja, essas espécies de
clima temperado ativam o estado
de dormência para suportar o frio
congelante do inverno. Na sequência, a ocorrência de dias frios
é considerado pelas plantas para
sair do estado de dormência, permitindo a brotação apenas na primavera quando as temperaturas
permitem o crescimento, sem o
risco de temperaturas congelantes
que todos os tecidos verdes (folhas) não toleram.
Em resumo, quando as horas
de frio do ambiente corresponde
às exigências da cultura, as plantas ativam fisiologicamente a superação da dormência e podem
atingir a brotação plena na primavera. Por isso, o maior problema
para espécies frutíferas é quando
o inverno apresenta ondas de
frio intercaladas com muitos dias
quentes, permitindo a brotação
antecipada (no meio do inverno)

As grandes transformações
passam pelas mãos de
quem acredita no futuro.
Parabéns aos Colonos
e Motoristas!

antes de dias com temperaturas
congelantes. Ou seja, o ideal é
que ocorram invernos com dias
frios constantes, sem a ocorrência
de frios tardios (após data de brotação).
No início de julho todas as
espécies frutíferas entraram no
estado de dormência e ainda não
atingiram as exigências mínimas
de HF. Nesta condição fisiológica, as espécies frutíferas de clima
temperado são capazes de tolerar
temperaturas de -15 a -28 °C sem
danos fisiológicos.
Esses limites de temperatura
negativa nunca ocorreram no Sul
do Brasil (e possivelmente não
ocorrerão). Portanto, qualquer
temperatura baixa que ocorrer
neste mês só trará benefícios para
as culturas, auxiliando para superação do estado de dormência e
garantindo uma brotação mais
uniforme na próxima primavera.

Homenagem do
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Jantar do Espumante em agosto
SOMMELIER
DE CHÁS

Abrindo as festividades do
Padroeiro São Francisco de Assis,
o 12º Jantar do Espumante, umas
das comemorações tradicionais
de Monte Belo do Sul, será realizado no sábado, 03 de agosto, na

Gabriela Brocardo,
Somellier de Chás

Você conhece um Sommelier de Chás? Então vou me apresentar: sou Gabriela Brocardo,
Sommelier de Chás. Fiz a minha
formação em Buenos Aires, na
Argentina.
O Sommelier de Chá é altamente capacitado para fazer análise técnica e harmonização, distinguir os principais tipos e variações
de chá e sua correta forma de preparação e reconhecer as principais características sensoriais dos
diferentes tipos de chás.
Também seleciona fornecedores e prova chás para serviços,
além de planejar menus para restaurantes, hotéis, casas de chá e
eventos.
Conhece a forma correta de
armazenagem do chá, seleciona
os utensílios necessários para o
serviço e dirige análises sensoriais, degustações e apresentações
sobre chá.
O Sommelier pode assessorar e orientar os clientes na escolha do chá e na correta harmonização para o momento do dia,
transformando o ato de tomar chá
em uma experiência sensorial e
ser capaz de descrevê-la.
Curiosidades
O chá é a segunda bebida
mais consumida no mundo. Tem
uma história saborosa, que começou na China em 2.737 a.C.
O Imperador Shen Nung estava
no jardim quando a água quente
chegou e algumas folhas de uma

árvore próxima caíram na panela.
Devido ao aroma, ele resolveu experimentar e, para surpresa de todos, ele teve uma sensação única
de bem-estar. Depois desse dia, o
chá se tornou a bebida mais famosa de toda a Ásia.
Foi depois do ano 1.560 que
o chá começou a viajar pelo mundo, conquistando uma multiplicidade de culturas e povos. Apesar
de Portugal ter sido o primeiro
país europeu a consumi-lo, foram
os holandeses que importaram
o primeiro carregamento de chá
da China. Rapidamente circulou
para outros países da Europa Ocidental, mantendo-se, no entanto,
uma bebida exclusiva dos mais
abastados, devido ao seu elevado
preço. Em 1.650 o chá chegou ao
continente americano.
Na Inglaterra o chá chegou
apenas em 1.652, pela princesa
portuguesa Catarina de Bragança. Mas foi somente depois, em
1.834, que o chá começou a ser
produzido em outros países,
como a Índia e o Sri Lanka.
No Brasil temos algumas
plantações localizadas em Registro, São Paulo. São plantações
pequenas, administradas por famílias de imigrantes japoneses.
Hoje é possível encontrar
chás de várias formas: clássico,
frio, coquetéis e muitos outros
preparos.
Se assim como eu, você é fã
dessa bebida, me siga nas redes
sociais! Instragan @gabrielabrocardo, Facebook Gabriela Brocardo, WhatsApp (51) 98508
3288.

Sociedade 24 de Maio.
O ingresso custa R$ 140,00
por pessoa. No cardápio, entradas barquetes, canapés e pastéis,
seguido de strogonoff de carne,
coxas, sobrecoxa, peito ao molho

25 de Julho
Dia do Colono e Motorista

Nossa homenagem aos que cultivam
a terra e se dedicam a produzir o
alimento de cada dia, e aos que
cruzam o país transportando riquezas.
uma homenagem do vereador

onecimo pauleti

Uma homenagem
do Secretário
de Agricultura e
Meio Ambiente

Eder A. Zaffari

de mostarda, pernil assado, churrasco, filé de tilápia a milanesa,
arroz, risoto alho poró, batatas
soutê, ravióli ao molho branco
com nozes, espaguete ao molho
de tomate seco e sobremesas.
Bebidas: água, refrigerante, vinho
e espumante liberados das 20h às
02h. A animação fica por conta da
banda Itamone.
Foto: Divulgação
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Vinho Moro, produzido
em Monte Belo, é
degustado em Brasília
Um vinho de produção familiar de Monte Belo do Sul foi parar em Brasília, para degustação
no Senado Federal. O produto da
vinícola da família Moro, comandada pelo pai, mãe e dois irmãos,
Lademir e Luciano Moro, foi disputado na Câmara. O nome do
vinho aguçou a curiosidade dos
senadores e servidores durante o
cafezinho do Plenário. Por coincidência, na ocasião, o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, estava sendo debatido
em sessão que durou a tarde inteira. O vinho Moro foi, dos itens
do agronegócio disponíveis para
degustação, o primeiro a acabar.
De acordo com Lademir
Moro, um dos sócios do empreendimento familiar, o convite

para enviar os vinhos a Brasília
foi feito pelo Presidente da Frente
Parlamentar Agropecuária, Alceu
Moreira, que esteve em um evento em Monte Belo do Sul. Os irmãos prontamente atenderam ao
pedido do deputado, enviando
duas caixas de Merlot e Cabernet
Sauvignon a Brasília.
O sucesso na degustação em
Brasília deixou a família Moro
muito surpresa. De acordo com
Luciano Moro, é provável que a
família de Monte Belo tenha algum parentesco com o ex-juiz Sergio Moro, pois, de acordo com o
cartório de Monte Belo, alguns
integrantes da família, descendente de italianos, foram morar em
Curitiba, cidade do atual ministro
da Justiça.
Foto: Marlove Perin

Lademir Moro durante o festival do Polentaço, em
Monte Belo do Sul

Citadino de Futsal
define os campeões
Casa cheia, show de gols e gritos de “É campeão”. Esse foi o cenário para descrever os jogos durante a final do Citadino de Futsal
2019 em Monte Belo do Sul, no
domingo, dia 14. A comunidade
lotou o Ginásio de Esportes da
Escola Pedro Migliorini para assistir as doze equipes que disputaram as primeiras colocações do
campeonato. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Educação
e Desporto (SMED). Ao longo do
campeonato, o público prestigiou
excelentes jogos, que finalizou
com a solenidade de premiação,
com as seguintes classificações:

Categoria Feminino

Foto: Marlove Perin

Equipe campeã da categoria Veteranos

Categoria Veteranos

Categoria Livre

1º Grêmio Caravággio

1º Os Boleiros

1º CPF-RG

2º Rosário

2º Rosário

2º Los Ticos De La Sierra

3º São José

3º Estados Unidos

3º Sobras

4º Universitárias

4º Unidos no Trago

4º Mecânica Zaffari

Artilheira: Edilene Dal Castel

Artilheiro: Janecir Flamia

Goleira menos vazada: Margarete
Pauleti

Goleiro menos vazado: Evandro
Benatti

Artilheiros: Rafael Razador /
Bruno Santin
Goleiro menos vazado: Herik
Dill
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Aniversário
Foto: Marlove Perin

Vereadores de Santa Tereza aprovam
projeto que abre crédito especial
Dois projetos de lei estão foram aprovados por unanimidades
de votos na Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Santa Tereza da terça-feira (23).
A primeira matéria aprovada
foi o PL nº 1.319/2019. A proposição autoriza o Executivo a abrir
crédito especial no orçamento
do município para pavimentação asfáltica no valor de R$ R$
270.476,19. Segundo a justificada
do projeto, atende despesas com
o recurso repassados pela União
para pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse nº 105514341/2018.
Em seguida, foi aprovado o
PL nº 1.320/2019. A matéria autoriza o Executivo a abrir crédito

Parabéns à Margô Perin, que esteve de aniversário na
quarta-feira. Felicidades!

Selo Arte
vai beneficiar
produtores de
queijos artesanais

Foto: Juliana Graicik

Vereadores de Santa Tereza em sessão ordinária

especial no orçamento do município para manutenção básica,
através de verba parlamentar no
valor de R$ 100.000,00. O valor
será aplicado em saúde, como
exames, consultas para diminuir

fila de espera.
A próxima Sessão Ordinária
será no dia 13 de agosto, às 19h,
aberta à participação da Comunidade e será transmitida pelo facebook da Câmara de Vereadores.

Cerca de 170 mil produtores de queijos artesanais de todo o país
vão poder vendê-los a outros estados. Foi assinado decreto que regulamenta o Selo Arte, que numa primeira etapa será aplicado em
produtos lácteos, como queijos, desde que cumpram as exigências
sanitárias, de fabricação e de boas práticas agropecuárias. Embora o
selo seja federal, a fiscalização da qualidade dos alimentos caberá aos
órgãos estaduais.

