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Produtores rurais declaram 
apoio à greve dos caminhoneiros

Foto: Juliana Scaravonatti

Vários produtores 
rurais com máquinas 
agrícolas reuniram-se 
no trevo da ERS-444, 
entroncamento com 
a rodovia que liga a 
Santa Tereza, próximo 
ao acesso de Monte 
Belo do Sul
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Encomenda de mudas 
de batata-doce segue 
até dia 30 de julho

Alistamento militar para
jovens vai até 30 de junho

Divulgação

Todos os brasileiros do sexo masculino que fazem 18 anos neste ano 
devem se alistar. Se perder o prazo, o jovem deve pagar uma multaA Emater/RS-Ascar comu-

nica que os interessados em re-
alizar encomendas de mudas de 
batata-doce devem passar na sede 
da entidade,  no Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Monte 
Belo do Sul ou Secretaria de Agri-
cultura.

O pedido mínimo é de 30  
mudas, as quais são vendidas a R$ 
42,00 a caixa.  Estão sendo dis-
ponibilizadas as variedades: BRS 
Cuia ( casca e polpa – cor creme), 
BRS Rubissol ( casca por púrpura 
intenso e polpa cor creme) e BRS 
Amélia (casca rosa claro e polpa 
alaranjado intenso). O pagamento 
deve ser feito no ato da encomen-
da. As mudas serão entregues a 
partir de agosto. Informações 
pelo fone 54 3457 1528 ou 3457 
1600.

 
Como plantar 
batata-doce
A  batata-doce tem o ciclo 

que pode variar de pouco mais 
de três a cinco meses, dependen-
do da variedade e das condições 
climáticas. O cultivo da batata-do-
ce pode ser feito a partir de uma 
batata ou de ramas, inclusive em 
vasos com pelo menos 15 litros de 
capacidade, volume que oferece 

Batata-doce pode ser colhida em um período de 100 a 150 dias

Divulgação

espaço suficiente para o desenvol-
vimento do tubérculo. 

Ambiente: A batata-doce pre-
fere regiões de clima temperado a 
quente, com temperaturas acima 
de 10 ºC. Contudo, a batata-doce 
não gosta de solos sujeitos ao en-
charcamento.

Propagação: Embora possa 
ser feita por meio de mudas, esta-
cas, sementes e enraizamento de 
folhas ou cultura de tecidos, o uso 
de ramas é considerado técnica 
mais recomendado para propagar 
batata-doce. Retire um ou dois 
pedaços por haste a partir da ex-
tremidade de lavouras com até 90 
dias de plantio.

Plantio: Pode ser realizado 
em variados tipos de solos, pois a 
batata-doce desenvolve-se em so-
los franco-arenosos até em argilo-
sos. Em geral, os nutrientes mine-
rais mais exigidos pela batata-doce 
são o K, N, P, Ca e Mg. A cultura 
também responde muito bem à 
adubação orgânica.

Como trata-se de uma cultura 
de ciclo curto, a batata- doce está 
pronta para ser colhida em um 
período de 100 a 150 dias após o 
início do plantio.

Antonio Cruz/Agência Brasil

Os jovens que completam 18 
anos em 2018 já podem realizar 
o alistamento militar. De 1º de ja-
neiro até 30 de junho, é possível 
cumprir com a obrigação pelo site 
ou diretamente nas Juntas de Ser-
viço Militar mais próximas. 

A prefeitura de Monte Belo 
do Sul também recebe o alista-
mento. Mais informações pelo 
fone (54) 3457 2050.

Para se alistar no site, é neces-
sário informar apenas o número 
do CPF. Caso o jovem não possua 
o documento, deve levar à junta 
militar a certidão de nascimento, 
comprovante de residência e um 
documento oficial com fotografia, 
como a carteira de identidade ou 
a carteira de trabalho.

Uma vez feito o alistamento, 
o jovem recebe um número de re-

gistro de alistamento no Certifica-
do de Alistamento Militar (CAM) 
e poderá verificar, por meio do 
portal, se continuará na seleção 
para uma das Forças Armadas, 
Marinha, Exército ou Aeronáuti-
ca, ou se foi dispensado, receben-
do o Certificado de Dispensa de 
Incorporação (CDI). Anualmen-
te, cerca de 1,8 milhão de jovens 
participam do processo e 100 mil 
são convocados e incorporados às 
Forças.

Obrigatoriedade

Todos os brasileiros do sexo 
masculino que fazem 18 anos nes-
te ano devem se alistar, inclusive 
aqueles com deficiência física ou 
mental. Se perder o prazo, o jo-
vem deve ir a uma junta, pagar 
uma multa de R$ 4,10, que au-
menta por dia de atraso, e realizar 

o alistamento.
E fique atento: quem não se 

alista não pode se matricular em 
qualquer estabelecimento de en-
sino; obter passaporte ou pror-
rogar a validade do documento; 
ser empregado em empresas ou 
exercer cargo público; prestar 
concursos; obter carteira profis-
sional e registro de diploma de 
profissões liberais; entre outros 
impedimentos.

Não é possível adiar o alis-
tamento, apenas a incorporação, 
no caso daqueles que desejam 
participar de seleções dos quar-
téis da Marinha, Exército ou Ae-
ronáutica. Os jovens que fazem 
faculdade de medicina, odon-
tologia, veterinária ou farmácia 
podem adiar a incorporação até 
o fim do curso e, quando se for-
marem, poderão servir como ofi-
ciais temporários.
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Agricultores fazem
“tratoraço”

Foto: Felipe Machado

Um “tratoraço” foi realizado 
por vários produtores rurais na 
segunda-feira, 28, pela parte da 
manhã e tarde no trevo da ERS-
444, entroncamento com a rodo-
via que liga a Santa Tereza quase 
que no acesso de Monte Belo 
do Sul. O ato foi pacífico. Nesta 
segunda aconteceram ainda atos 
em Garibaldi, Bento Gonçalves 
no Posto do Hélio e no trevo de 
Faria Lemos.

Os protestos seguem em todo 
país apesar da nova proposta do 
governo de reduzir R$ 0,46, no 
preço do diesel, entre outras ques-
tões, anunciada na noite de do-
mingo, dia 27, em pronunciamen-
to do presidente Michel Temer. 
A Associação Brasileira de Ca-
minhoneiros (ABCAM) aceitou a 
proposta, e assinou o acordo para 
a suspensão das manifestações 
dos motoristas nas rodovias esta-
duais e federais de todo o país.

Com a greve completando uma semana na segunda-feira (28), 
o prefeito de Monte Belo do Sul, decretou, na terça, 29, situação 
de emergência preventiva no município. A decisão foi tomada após 
reunião com o Gabinete de Governo criado para avaliar os desdo-
bramentos decorrentes da greve dos caminhoneiros e decidir sobre 
ações necessárias, a fim de minimizar os efeitos a população. Na 
ocasião, também foi definida uma estratégia para busca emergencial 
de combustível, destinado ao abastecimento de transportes essen-
ciais como ambulâncias, viaturas da polícia e veículos do transporte 
público. Desde o início da paralisação, a Prefeitura adotou medidas 
de racionalização do uso de combustível e insumos, a fim de não 
interromper o atendimento dos serviços essenciais para população, 
bem como dos serviços públicos concedidos “Nosso atendimento 
para população é prioridade. Procuramos otimizar recursos e eco-
nomizar combustível para que sejam direcionados às áreas essen-
ciais como saúde e segurança, concentrando esforços para garantir 
a continuidade da prestação dos serviços públicos prioritários. A 
nossa preocupação é que tem muita gente sofrendo pela falta de 
certos produtos e a cada dia a situação se agrava mais, e se espera 
que logo esta situação se normalize.”, afirma o Prefeito.

Decreto nº 026/2018

ADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e,
Considerando a ocorrência da greve nacional dos caminhoneiros contra o aumento 
dos combustíveis que vem afetando de igual modo os serviços públicos oferecidos 
pelo executivo municipal;
Considerando que a greve dos caminhoneiros é um movimento legítimo, amparado 
pelo artigo 9º, da Constituição Federal;
Considerando o desabastecimento dos combustíveis nos postos de combustíveis lo-
calizados no Município;
Considerando, por fim, que os recursos de combustíveis deverão ser preservados 
estritamente para os serviços essenciais de saúde, especialmente os urgentes e para 
o saneamento;

DECRETA:
Art. 1º - Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Monte 
Belo do Sul a partir da publicação deste expediente, visando economizar recursos 
para as áreas essenciais, quais sejam saúde e saneamento.
§ 1º - A partir do dia 04 de junho de 2018, as aulas na rede municipal ficarão sus-
pensas.
§ 2º - Ficam suspensas também as obras que necessitem do apoio de máquinas do 
erário municipal, exceto as de caráter emergencial.
Art. 2º - Não serão paralisados os serviços da Secretaria de Saúde, especialmente os 
de urgência e emergência, bem como o recolhimento de lixo, serviços para manter o 
fornecimento de água, já que é caso de saúde pública.
Art. 3º - Ficam priorizados o abastecimento para transportes essenciais, tais como 
ambulâncias, serviços de oncologia, hemodiálise e veículos necessários para a manu-
tenção do fornecimento da água.
Art. 4º - Ficam suspensas as sessões de abertura dos processos licitatórios em trâmite 
no Município;
Art. 5º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas básicas para racio-
nalização da utilização dos veículos oficiais do Município:
§ 1º - Fica expressamente determinado aos Secretários Municipais a estrita observân-
cia e cumprimento das disposições contidas no presente Decreto, ficando a seu cargo 
a liberação dos veículos oficiais só para medidas de extrema urgência;
§ 2º - Ficará sob a responsabilidade pessoal dos Secretários Municipais as medidas 
para o fiel cumprimento e implementação do disposto no presente Decreto.
Art. 6º - As medidas de que trata o presente Decreto serão mantidas até qua a situa-
ção do desabastecimento seja revertida.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL,
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

Na manhã desta segunda, a 
ABCAM anunciou a assinatura 
do acordo dizendo em sua página 
oficial que a entidade “decidiu as-
sinar um acordo com o Governo 
para pôr fim às paralisações dos 
caminhoneiros autônomos” e ain-
da pediu que os profissionais vol-
tem satisfeitos e orgulhosos para o 
trabalho. Conseguimos parar este 
país e sermos reconhecidos pela 
sociedade brasileira e pelo Gover-
no deste país”.

O Presidente da Câmara de 
Vereadores de Monte Belo do 
Sul, Onecimo Pauleti (PMDB) e 
também produtor rural convocou 
toda a população da cidade para 
participar da manifestação em 
apoio à greve dos caminhonei-
ros “Como Presidente da Câma-
ra Municipal e agricultor sei das 
lutas diárias que temos. Estamos 
ajudando no que está em nosso 
alcance e desde já gostaria de agra-

decer a todos os produtores rurais 
que estiveram no manifesto. Os 
caminhoneiros estão fazendo o 
que nós deveríamos ter feito a 
muito tempo. E não tivemos co-
ragem até agora. Porque de agora 
em diante somos todos caminho-
neiros “

O vereador bento-gonçalven-
se Moacir Camerini (PDT) esteve 
no local e manifestou publica-
mente seu apoio aos agricultores, 
assim como já havia feito no fim 
de semana, ao seu unir à mobili-
zação dos caminhoneiros. “Não 
podemos mais aceitar a situação 
que estamos vivendo, com um go-
verno que não olha para os traba-
lhadores de nosso país. Por isso, 
entendo que é a hora de reforçar-
mos essas cobranças e manter fir-
mes as manifestações por mudan-
ças. O povo já mostrou que tem 
força e pode muito mais”, ressalta 
Camerini.

Foto: Juliana Scaravonatti

Foto: Gabinete Vereador Moacir Camerini

Prefeito decreta situação de 
emergência em Monte Belo
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Você pensa na
sua aposentadoria?

Francesca 
Casagrande 
Luchese, 
advogada, 
OAB/RS 
75.584

Festival de Artesanato, Dança e 
Música comemorou Dia do Vinho

É comum que as pes-
soas só se preocupem 
com a aposentadoria 
quando acreditam estar 
próximas de cumprir os 
requisitos para a con-
cessão do benefício, 
ou seja, quando já acu-
mulam muitos anos de 
serviço ou contam com 
uma idade avançada.

O ideal, no entanto, é 
efetuar um planejamento pre-
videnciário, desde cedo, evi-
tando assim surpresas desagra-
dáveis. Para iniciar, faça um 
levantamento da sua situação 
atual e analise os reflexos a lon-
go prazo. Já tens ideia de qual 
será sua aposentadoria? Por 
idade ou por tempo de contri-
buição? Vai computar tempo 
rural ou especial?

Planeje-se e vá organizan-
do os documentos necessários 
para tanto. Se você sempre 
exerceu a atividade rural, em 
regime de economia familiar, 
é provável que sua aposenta-
doria se dê por idade: 55 anos 
para as mulheres e 60 anos 
para o homem, sendo necessá-

ria a comprovação de 15 anos 
de atividade rural e também de 
estar nesse meio quando com-
pletar a idade.

Já se você exerce ativida-
de urbana fique atento às suas 
contribuições previdenciárias. 
Se você é empregado, com car-
teira assinada, as contribuições 
são praticamente “automáti-
cas”, mas se você é autônomo, 
ou microempreendedor indivi-
dual, por exemplo, ou ainda se 
pretende recolher INSS sem 
exercer atividade remunerada, 
o ônus do recolhimento é seu. 
Portanto, fique alerta: recolhe 
com base no salário mínimo? 
Atente-se para os aumentos 
anuais e a necessidade de ade-
quar o valor do recolhimento. 
Recolhe INSS com alíquota re-
duzida? Saiba que esse sistema 
permite o acesso à previdência 
e quase todos os seus benefí-
cios, exceto a aposentadoria 
por tempo de contribuição. 

Mantenha-se informado 
sobre as melhores alternativas 
e pense com carinho na sua 
aposentadoria, pois esse bene-
fício poderá ser imprescindível 
na sua velhice.

Aconteceu nos dias 19 e 20 de maio, 
o Festival de Artesanato, Dança e Música. 
A ação, que integrou as comemorações 
do Dia do Vinho, contou com feira local, 
gastronomia e apresentações artísticas no 
salão Paroquial, com apoio da Prefeitura 
Municipal. O Dia do Vinho segue até 3 
de junho. O site oficial do evento traz a 
programação completa do Dia do Vinho. 
Para ficar por dentro do dia a dia dos 
eventos, vale acompanhar a página do 
Facebook (facebook.com/diadovinho) 
e seguir o perfil do Instagram (@diado-
vinho2019). Além da intensa programa-
ção estão sendo oferecidos descontos em 
produtos.

Devido à falta de combustí-
veis e a consequente dificuldade 
de deslocamento da comunida-
de acadêmica para as unidades 
universitárias, a Universidade de 
Caxias do Sul dá os seguintes en-
caminhamentos:

1) Dia 30 de maio de 2018, 
quarta-feira:

a) as atividades acadêmicas 
presenciais permanecem suspen-
sas; e b) as atividades administrati-
vas se encerram às 18 horas.

2) Dia 31 de maio de 2018, 
quinta-feira: Feriado Nacional - 
Festa do Corpo de Deus, confor-
me já estabelecido no Calendário 
Acadêmico.

3) Dia 1º de junho, sexta-fei-
ra, e 02 de junho, sábado: ficam 
suspensas as atividades acadêmi-
cas e administrativas em todas as 
unidades da Instituição.

4) Segunda-feira, dia 04 de 
junho de 2018: serão retomadas 
as atividades acadêmicas e admi-
nistrativas conforme prevê o Ca-
lendário Acadêmico institucional.

A UCS continuará atenta à 
situação e manterá a comunidade 
acadêmica atualizada em seus ca-
nais institucionais.

Fotos: Divulgação

UCS: comunicado sobre atividades 
institucionais nos próximos dias

Foto: Divulgação



5Ano IV - Nº 31 - Maio/2018 - Monte Belo do Sul/RS

Fé e devoção marcam 116ª Festa em
honra a Nossa Senhora de Caravaggio

Fotos: Felipe Machado

A fé e devoção marcaram 
a 116ª Festa em Honra a Nossa 
Senhora de Caravaggio, que ocor-
reu no dia 26 de maio, em Monte 
Belo do Sul, na Linha Alcântara 
Alta. Aproximadamente 1200 
fiéis estiverem presentes à mis-
sa celebrada pelo padre Vinicius 
Fedrizzi Caberlon, seguida de 
procissão até o campo de futebol 
da comunidade com a imagem 
de Nossa Senhora. Ao meio-dia 
foi servido almoço com cardápio 
diversificado, típico da região, sor-

Agricultores de Monte Belo 
do Sul já podem procurar a Se-
cretaria Municipal de Agricultura 
ou a Emater para solicitar mudas 
de árvores frutíferas certificadas 
e fiscalizadas. Os pedidos devem 
ser feitos até 15 de julho.

teio de brindes e, por fim, a bên-
ção da saúde. 

Participaram das festividades 
autoridades como prefeito Adenir 
José Dallé, o vice Jorge Benvenut-
ti, Secretários Municipais, o presi-
dente da Câmara de Vereadores, 
Onecimo Pauleti, vereadores e lí-
deres da comunidade, moradores 
da localidade e da região.

Os festeiros desta edição fo-
ram Ivo e Vera Piovesana, Ru-
dimar e Taisa Benvenutti, Jandir 
e Terciane Dal Castel.

Agricultores já 
podem solicitar 
mudas de árvores 
frutíferas
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Sociais

A enólogo e bióloga Marcela De Mari sopra 
velinhas no dia 30 de maio 

Fotos: Divulgação

Quem sopra velhinhas na data de hoje é Cinara Berti (direita) e 
recebe o carinho das amigas Marina Hossa (esquerda) e Danie-
le Martins (centro)

Roselle de Matos comemora aniversário no próximo domingo, 
dia 03

Miliane Girelli comemorou a troca de idade no 
dia 19 de maio 
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Dia do Vinho 2018 sofre 
alterações na programação
Rede de gastronomia, hospedagem e transportes
enfrentam reflexos da greve dos caminhoneiros

A programação do Dia do 
Vinho 2018 está sofrendo alte-
rações, em função dos reflexos 
ocasionados pela greve dos ca-
minhoneiros. O evento segue até 
domingo (3), conforme o calen-

A partir de 2005, com o advento da Lei n.º 11.101 – Lei de Re-
cuperações e Falências (LRF) –, o empresário e as sociedades empre-
sárias que exercem suas atividades no Território Nacional ganharam 
um importante instituto jurídico para se reorganizarem econômica e 
financeiramente. Com a finalidade de propiciar às empresas a possibi-
lidade de superarem, em âmbito judicial, situações de crise econômi-
co-financeira, caracterizadas, a grosso modo, por quadros de iliquidez 
momentânea, a Recuperação Judicial surge como instrumento hábil 
e eficaz para a manutenção das operações mercantis desenvolvidas 
pelas mesmas.

Além de propiciar a necessária reorganização econômico-finan-
ceira da atividade empresarial, a LRF trouxe ao ordenamento jurídi-
co um processo que se mostra transparente e aberto às negociações 
com os credores da empresa, dando aos mesmos poder de decidir, 
mediante voto, quais os meios de recuperação possíveis são os mais 
adequados aos seus interesses, adequando-se os mesmos à situação de 
crise vivenciada pela empresa recuperanda, de modo que o passivo 
apurado seja integralmente quitado e a atividade mercantil exercida 
seja preservada.

A LRF apresenta também um forte viés social, pois, além de pre-
servar a atividade empresarial e satisfazer os interesses dos credores, 
permite a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalha-
dores e estimula a atividade econômica, uma vez que a empresa se 
mantém em plena atividade durante todo o procedimento. 

Proposta a Ação de Recuperação Judicial e sendo deferido o pe-
dido de processamento, o Juízo determinará (1) a dispensada apresen-
tação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades; 
e (2) ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o 
devedor por 180 (cento e oitenta) dias. Destaca-se, ainda, que apenas 
o Juízo da Recuperação se mostra, a partir de então, competente para 
expropriar qualquer patrimônio da empresa.

Com isso, deverá a empresa recuperanda apresentar um Plano 
de Recuperação Judicial, no qual exporá aos credores a viabilidade da 
empresa em superar a situação de crise econômico-financeira viven-
ciada, bem como os meios que possibilitarão a quitação do passivo 
e a consequente preservação de suas atividades.Dentre os principais 
meios legais de superação da crise, pode-se destacar a concessão de 
prazo de carência para início dos pagamentos, a concessão de deságio 
sobre a dívida, amortização alongada das parcelas de pagamento e a 
dação de bens em pagamento.

Uma vez concedida pelo Juízo competente a Recuperação Judi-
cial, a empresa recuperanda, por disposição legal, permanecerá em re-
cuperação até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano 
até 2 (dois) anos, contados a partir da concessão da mesma.

Por fim, cabe destacar que, segundo pesquisa realizada pelo IBEF 
SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças), apenas 27% das 
empresas que pedem Recuperação Judicial evitam a Falência. Já na 
cidade de São Paulo-SP, 50% das empresas que pedem Recuperação 
Judicial evitam a Falência. Essa pesquisa foi realizada em meados de 
2017, e, segundo os pesquisadores, o principal fator para tais índices é 
a relutância do empresário em assumir a Recuperação Judicial como 
uma ferramenta necessária à reorganização empresarial e à superação 
da crise econômico-financeira enfrentada. Tal quadro agrava a situa-
ção da empresa e reduz drasticamente a margem de negociação para 
diminuir seu endividamento.

Em verdade, a crise não espera. E, na maioria das ocasiões, se-
gundo demonstra a experiência, a decisão rápida pode significar a di-
ferença entre o sucesso e o insucesso de qualquer empreendimento. 
Com a Recuperação Judicial não é diferente. E, assim, enfrentado de 
frente a realidade econômica e financeira da empresa, diante de um 
diagnóstico feito por profissionais experientes e confiáveis, a decisão 
em propor uma Recuperação Judicial pode significar não o princípio 

do fim, mas o princípio de uma 
efetiva reestruturação, de modo 
a manter a atividade empresa-
rial e fortalecer os alicerces da 
empresa recuperanda a um mé-
dio ou longo prazo.

Luciano D’avila Coutinho
OAB/RS 60.235
Advogado militante na área de 
Direito Empresarial, com foco 
em Recuperação Judicial de 
empresas há mais de 13 anos

Da recuperação judicial

dário oficial. Porém, algumas ati-
vidades espalhadas por empreen-
dimentos das regiões Sul, Sudeste 
e Nordeste do Brasil, enfrentam 
as consequências do desabasteci-
mento nas redes de gastronomia, 

hospedagem e transportes em to-
das as regiões (Vale do Rio São 
Francisco, Roteiro de São Roque, 
Vale Central Gaúcho, Campanha 
Gaúcha e Serra Gaúcha - Região 
Uva e Vinho).

Assim, a recomendação dos 
organizadores é para que os visi-
tantes e clientes verifiquem e con-
firmem antecipadamente com os 
responsáveis por cada atração ou 
promoção se a atividade está man-
tida, cancelada ou foi transferida 
para uma data posterior. Todos 
os contatos estão disponíveis no 
site oficial diadovinho.com.br.

O calendário de atrações do 
Dia do Vinho 2018 teve início em 
18 de maio com mais de 350 ati-
vidades previstas em cerca de 250 
empreendimentos. Na primeira 
semana de evento, foi possível 
realizar a maioria das ações, com 
alguns cancelamentos esparsos, 
após a deflagração da greve. Dian-
te da perspectiva de demora para 
normalizar o abastecimento de gê-
neros alimentícios, gás e combus-
tíveis é possível que programações 
tenham de ser remanejadas nesta 
última semana de evento.

Foto: Tatiana Cavagnolli
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