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l Padrões RGE e CPFL
l Com 1, 2, e 3 4 caixas
    monofásicas polifásicas
    (trifásicas ou bifásicas).
    conjugadas (bifásicas
    + monofásicas)
l Caixa incorporada
    pronta para instalar
l Entregamos instalado

l Caixa incorporada
l 10 vezes mais leve,
    3 vezes mais durável
    e muito prático
l Com 7,5 metros
l Total segurança
    na instalação
l Homologado pela
   RGE e CPFL

POSTE DE LUZ EM
FIBRA DE VIDRO

POSTE DE LUZ EM
CONCRETO

Polenta de 800 
quilos atrai mais de 
sete mil visitantes
Com o maior público de sua história, 
o 10º Polentaço foi responsável por, 
praticamente, triplicar a população de 
pouco mais de 2,6 mil habitantes de Monte 
Belo do Sul. Páginas centrais

Página 7

VENHA COMEMORAR
NO MOtEl NEtuNO!

Surpreenda
seu amor

NO DIA 12 DE JuNHO, OS ClIENtES 
GANHARÃO uM BRINDE!

Foto: Divulgação

Festival do Vinho em Santo Isidoro
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Santa Tereza: Plano Municipal de 
Turismo é aprovado pela Câmara

Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

ROBÔS
NO
COMANDO

O INSS vem ampliando, 
gradativamente, a oferta 
do atendimento à distância. 
Mais recentemente, tornou 
totalmente digital os serviços 
de revisão de benefício, re-
curso e obtenção de cópia 
dos processos. É isso mesmo! 
Não adianta ir pessoalmente 
à agência, todas essas soli-
citações precisam ser feitas 
através do atendimento te-
lefônico, via 135, ou através 
do site “Meu INSS”, onde 
uma série de outros serviços 
já está disponível, sendo ne-
cessário que o segurado te-
nha um cadastro prévio e 
senha de acesso.

Os prós e contras são 
inúmeros: a dificuldade dos 
segurados em lidar com o 
meio digital e a instabilida-
de e limitação do sistema, 
por exemplo, colidem com a 
melhora do fluxo nas agên-
cias do INSS e a concessão 
mais prática e rápida de al-
guns benefícios e serviços. 
Mas certamente estamos 
diante de um caminho sem 
volta. Será cada vez maior a 
informatização, permitindo o 
cruzamento de informações 
das mais diversas fontes. Em 
contrapartida, temos a falta 
de uniformização dessas ba-
ses de dados e a impressão 
de que a análise dos nossos 
direitos, feita por “robôs”, 
fica engessada e compro-
metida. Quase não resta a 
possibilidade do contato 
pessoal com o servidor, da 
análise pontual de cada 
caso, a atenção a cada de-
talhe dos documentos...

E justamente nesse mo-
mento de transição, onde 
todos os envolvidos estão 

tentando se adaptar a tal 
contemporaneidade, lida-
mos com a iminência de 
uma reforma previdenciária, 
o que tem deixado os segu-
rados apreensivos, motivado 
o aumento de requerimento 
de benefícios, abarrotando 
ainda mais o sistema e tor-
nando as análises extrema-
mente morosas.

INSS Digital à parte, a re-
forma segue tramitando. Em 
recente passagem pelos Es-
tados Unidos, o ministro Gue-
des chegou a anunciar a 
aprovação do texto dentro 
de 60 dias. Rodrigo Maia dis-
se que manterá o calendá-
rio original proposto, com a 
aprovação da Câmara em 
julho, antes do recesso parla-
mentar. Só então a proposta 
segue para a tramitação no 
Senado.

Por se tratar de uma pro-
posta de emenda constitu-
cional (PEC), a reforma da 
previdência precisa passar 
por duas votações na Câ-
mara e duas no Senado. 
Para que seja aprovada é 
necessário que ao menos 
três quintos dos parlamen-
tares em plenário votem fa-
voravelmente. A reforma foi 
enviada pelo governo ao 
Congresso em 20 de feverei-
ro e, até o momento, só pas-
sou pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara 
e, agora, tramita na Comis-
são Especial da Casa.

Durante o mês de abril, três 
projetos de lei e uma emenda 
Parlamentar foram aprovados por 
unanimidade pela Câmara Muni-
cipal de Santa Tereza em Sessão 
Ordinária.

A primeira proposta apro-
vada foi o Projeto de Lei (PL) 
nº 1.309/2019, protocolado 
pelo Executivo. O texto institui 
o Plano Municipal de Turismo 
de Santa Tereza. Em seguida, 
os vereadores aprovaram outra 
proposição do Executivo, o PL 
nº 1.311/2019. O projeto autori-
za realizar despesas com o XIV 
Encontro de Carros Antigos de 
Santa Tereza no valor de até R$ 
10.000,00.

Já o PL Municipal n° 
1.313/2019, também aprovado 
por unanimidade de votos pelos 
vereadores, porém com emenda 
parlamentar, institui, no âmbito 
do município de Santa Tereza, 
o projeto “pacificação nas esco-
las: um olhar restaurativo”, em 
parceria com o Ministério Públi-
co do Estado do Rio Grande Do 
Sul. Fica o Município autorizado 

a liberar os professores da rede 
pública municipal de ensino para 
as atividades de formação do Pro-
jeto, ofertadas gratuitamente pelo 
Governo do Estado do Rio Gran-
de do Sul e pelo Ministério Públi-
co do Estado do Rio Grande do 
Sul. Igualmente, fica o Município 
autorizado a ceder professores 
da rede pública municipal para a 
execução das atividades previstas 
no projeto, a serem executados 
na rede municipal e estadual de 
ensino.

Pela norma aprovada, que 
passa a incluir a emenda nº 
02/2019, de autoria do vereador 
Presidente da Casa, Cristiano Ca-
sagrande (PSDB), altera a redação 
do art. 3º da Lei nº 1.313/2019, 
“Igualmente, fica o Município 
autorizado a utilizar professores 
da rede pública municipal para a 
execução das atividades previstas 
no projeto, a serem executados 
na rede municipal e estadual de 
ensino”.

 
Projetos maio de 2019
No mês de maio, até o mo-

mento a Câmara Municipal de 
Santa Tereza aprovou dois proje-
tos de lei e uma resolução. Uma 
matéria é de autoria parlamentar 
e outra do Executivo.

A primeira matéria aprovada, 
foi o PL Municipal nº 1.314/2019, 
autoriza o Municipal a firmar con-
vênio com o município de Coro-
nel Pilar para fins de viabilizar o 
transporte de estudantes.

Em seguida, foi aprova-
do o Projeto de Resolução n° 
001/2019, de autoria do Legisla-
tivo, Institui a Imprensa Oficial 
da Câmara Municipal de Verea-
dores. Com isso, é instituída a co-
municação por meio do quadro 
mural, o site, a página virtual Fa-
cebook e as transmissões ao vivo, 
com objetivo de divulgar as ações 
do Poder Legislativo.

Por fim, aprovou por unani-
midade de votos o PL municipal 
n° 1.315/2019, que dispõe sobre 
a política pública de Assistência 
Social. O projeto de lei trata de 
direitos diretamente ligados às 
crianças e adolescente, idosos e 
pessoas com deficiência.
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Foto: Divulgação Emater/RS-Ascar

11 produtores de Monte Belo do Sul e oito de Santa Tereza concluíram a primeira edição do 
Curso de Profissionalização de Jovens em Viticultura

A noite de 17 de maio  foi de 
celebração para 11 produtores de 
Monte Belo do Sul e oito de Santa 
Tereza, que concluíram a primei-
ra edição do Curso de Profissio-
nalização de Jovens em Viticul-
tura. A cerimônia de entrega dos 
certificados foi realizada no salão 
da comunidade de Santo Isidoro, 
em Monte Belo do Sul, e contou 
com a presença de familiares, ins-
trutores e autoridades, entre eles 
o ex-assistente técnico estadual de 
Fruticultura da Emater/RS-Ascar, 
Antônio Conte.

De acordo com o assistente 
técnico regional em Sistema de 
Produção Vegetal da Emater/
RS-Ascar, engenheiro agrônomo 
Enio Todeschini, o curso partiu 
de uma demanda por qualifica-
ção dos próprios viticultores, na 
busca pela solução de problemas 
que envolvem a cadeia produtiva. 
“Como realizávamos atendimen-
tos frequentes com produtores, 
surgiu a ideia de fazer um curso 
que seria uma espécie de for-
mação continuada, para que os 
jovens pudessem conduzir a viti-

Curso de Viticultura forma primeira turma de jovens

cultura com maior profissionalis-
mo”, pontua Todeschini.

Dividida em dez módulos, a 
capacitação teve início em março 
de 2018, no Centro de Treina-
mento de Agricultores de Nova 
Petrópolis (Cetanp).  Participa-
ram os extensionistas Engenheiro 
Agrônomo João Becker e Téc-
nico Agrícola Aldacir Pancoto, 

quando foram definidas as princi-
pais linhas do Curso e foi lançado 
o desafio de prospectar alunos.

Foi definido que os partici-
pantes deveriam atender três ca-
racterísticas básicas: ser jovens, 
ter propensão para a sucessão 
familiar e ter a viticultura como 
uma das principais atividades na 
propriedade. No transcorrer do 

curso, verificou-se uma grande 
fluência dos resultados, o que 
despertou a atenção de colegas de 
outros municípios para levar esta 
experiência adiante. Desta forma, 
hoje estão em pleno andamento 
outros três grupos, nos mesmos 
moldes, na regional de Caxias do 
Sul.

Para o técnico agrícola da 

Emater/RS-Ascar, Aldacir Pan-
cotto, o curso foi uma experiência 
única, não apenas pelo aspecto 
social, de agregação do grupo, 
mas também pelos resultados 
obtidos na atividade. “Uma das 
experiências mais marcantes na 
minha carreira de 38 anos de ex-
tensionista”, afirmou.  A opinião 
é compartilhada pelo engenheiro 
agrônomo da Emater/RS-Ascar, 
João Becker, que destaca a inova-
ção da experiência, que alcançou 
muitos resultados práticos. “E o 
objetivo é que esse grupo possa 
continuar unido, trocando expe-
riências ao longo do tempo, se 
envolvendo em eventos e outras 
atividades ligadas a viticultura”, 
avalia.

Além dos encontros mensais, 
os cursistas tiveram a oportunida-
de de participar de dias de cam-
po, exposições, feiras e outros 
eventos. “Foi muito favorável”, 
ressalta Todeschini, que garante 
que a experiência foi tão positiva, 
que já está sendo replicada em ou-
tros três municípios da região de 
Caxias do Sul.
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Com uma equipe de oito 
cozinheiros, que se revezaram 
no fogão à lenha improvisado ao 
lado da Igreja Matriz do municí-
pio, a iguaria levou mais de quatro 
horas para ficar pronta. O traba-
lho foi cuidadosamente chefiado 
pelo marceneiro Anselmo Heide-
mann, 78 anos, que não conteve o 
sorriso durante o tombo da segun-
da maior polenta do Brasil, feito 
com auxílio de um guindaste, ao 
som da folclórica canção La Bella 
Polenta. “É uma alegria enorme, 
principalmente pelo retorno das 
pessoas. Não é a maior do Brasil, 
mas é a única polenta gigante pre-
parada no fogo à lenha e mexida 
manualmente, sem ajuda de má-
quina”, diz.

Os números impressionam: 
125 quilos de farinha de milho, 
seis quilos de sal, três litros de 
óleo de soja e 600 litros de água. 

Polenta de 800 quilos atrai 
mais de sete mil visitantes

Com o maior público de sua história,
o 10º Polentaço atraiu, nos dois dias 
de programação, cerca de sete mil 
visitantes à cidade

Uma das mais inusitadas e 
criativas atrações do Polentaço é 
a exposição de esculturas feitas 
de polenta. Em 2019, a mostra 
aumentou o número de obras ins-
critas: foram 30 peças. As três me-
lhores foram premiadas, além da 
categoria destaque, para aquelas 
feitas exclusivamente por polenta.

A “Cagliera D’Oro”, em 
alusão ao ouro de primeiro co-
locado, ficou com a comunidade 
Nossa Senhora de Caravaggio. A 
escultura teve como tema ‘La Casa 
dela Nonna’ e retratou um antigo 
casarão. Na segunda posição, os-

Com essa quantia de ingredientes, 
o resultado não poderia ser outro: 
a polenta gigante de 800 quilos. 
Mais de 1.600 quilos de polenta 
foram distribuídos ao público – 
totalizando mais de quatro mil 
porções acompanhadas por mo-
lho. “A polenta estava deliciosa. 
Foi uma grata surpresa descobrir-
mos Monte Belo do Sul em um 
evento como esse”, comenta Iva-
na Fisch, caxiense de 63 anos.

“Foi uma luz divina”, desta-
ca em tom descontraído o idea-
lizador do 10º Polentaço, Alvaro 
Manzoni. “Celebramos não só 
um patrimônio gastronômico da 
Serra Gaúcha – mas também a 
consagração de uma festa com 
a cara autêntica e singular do 
interior. Ver todo esse público 
prestigiando um evento que vem 
crescendo a cada edição é emo-
cionante. Monte Belo merece ser 

valorizada e é isso que almejamos 
com o Polentaço”, complementa 
o também Secretário de Cultura e 
Turismo da cidade e vocalista da 
banda de músicas italiana Raga-
zzi Dei Monti, uma das atrações 
musicais que subiu ao palco do 
evento.

A proposta turística e cultu-
ral que o município busca com 
eventos como o Polentaço vem 
sendo priorizada como forma de 
fomentar o desenvolvimento de 
Monte Belo do Sul. “Essa edição 
superou todas as nossas expectati-
vas. Sinto-me muito honrado em 
ser prefeito de uma cidade que 
mantém viva a história e a cultura 
herdada dos nossos antepassados. 
Agradeço a todos que se empe-
nharam em prol do evento e aos 
visitantes que se interessam pela 
nossa localidade”, diz o prefeito 
Adenir José Dallé.

(54) 98404-1954 | (54) 3457-1267
Diariamente por agendamento | Comunidade 

Santo Isidoro, a caminho do Vale Aurora

PARABÉNS a todos os organizadores, turistas, 
empreendedores montebelenses em seus 

mais diversos ramos: gastronomia, vinhos e 
espumantes, artesanato, produtos coloniais, 
tanoaria, entre outros, pelo 10º POLENTAÇO!

Uma homenagem
Vinhos Moro

Número de esculturas
de polenta cresce

tentando a “Cagliera D’Argento”, 
figurou a obra da Comunidade de 
São Paulo, na Linha Fernandes 
Lima – com o tema ‘Nona Maria, 
a Parteira’. A “Cagliera di Bron-
zo” foi outorgada para a Comuni-
dade São Pedro, que representou 
o Deus grego do Vinho, Dionísio, 
em homenagem ao Dia do Vinho 
Brasileiro. Já a “Cagliera Nera”, 
ou destaque, foi para o grupo Fol-
clórico Vicentino, com uma obra 
autêntica retratando os chapéus 
alpinos utilizados pelos integran-
tes do coral, a ‘Taliani Vicentini 
in Brasile’.
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Orgulho em fazer parte como 
patrocinador do evento!

O Moinho Rio Burati parabeniza a 10ª edição 

do Polentaço em Monte Belo do Sul

A proposta da parte exposi-
tiva do Polentaço teve como ob-
jetivo valorizar os empreendedo-
res monte-belenses em seus mais 
diversos ramos: gastronomia, 
vinhos e espumantes, artesanato, 
produtos coloniais, tanoaria, entre 
outros. “Nosso intuito vai além de 
prospectar vendas: é divulgar nos-
so trabalho e o município para 
mostrar a autenticidade que tanto 
encanta e atrai os turistas”, consi-

Fotos: Marlove Perin

Atrações artísticas e gastronômicas
dera Antônio Faccin, proprietário 
da Faccin Vinhos.

Espalhadas pela Praça Padre 
José Ferlin, as barracas com estilo 
europeu comercializaram grande 
parte do estoque preparado para 
o evento. “O movimento supe-
rou, e muito, nossa expectativa. 
Aumentamos nossa produção 
para o Polentaço e mesmo as-
sim poderíamos ter vendido mais 
itens se tivéssemos uma quantida-

de maior”, descreve Roque Lovi-
sa, da Agroindústria Casa Lovisa.

O 10º Polentaço foi uma re-
alização do Centro de Tradições 
Italianas de Monte Belo do Sul, 
da Prefeitura de Monte Belo do 
Sul e contou com patrocínio e 
apoio da iniciativa privada. Sua 
programação integrou a agenda 
alusiva ao Dia do Vinho Brasilei-
ro. A próxima edição ocorrerá em 
2021.
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Justiça mantém condenação de ex-prefeito 
Turri para devolução de recursos públicos

Ex-prefeito Lírio Turri

Foto: DivulgaçãoA juíza Carina Paulina Chini 
Falcão, da Segunda Vara Cível de 
Bento Gonçalves, manteve a con-
denação do ex-prefeito de Monte 
Belo do Sul, Lírio Turri. Na sen-
tença, a magistrada determina o 
ressarcimento de R$ 104 mil aos 
cofres públicos do município. O 
processo tramita desde 2017, com 
isso o valor atualizado com juros e 

correções deve ultrapassar os R$ 
137 mil.

Turri já havia sido condena-
do pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/RS), sob justificativa 
de superfaturamento de serviços 
de licitações de obras públicas du-
rante o seu mandato.

De acordo com os autos do 
processo em sua defesa, o ex-pre-

feito argumentou que não houve 
irregularidades de processos lici-
tatórios, nem prejuízos ao erário. 
O recurso não foi deferido pela 
Justiça. Em outra ação, o ex-pre-
feito já havia sido condenado 
a devolver R$ 29 mil, alusivo a 
indenização de férias recebidas 
irregularmente, decisão que foi 
mantida pela Justiça. Conforme 
o conselheiro-redator do TCE, 
Estilac Martins Rodrigues Xavier, 
a edição de um decreto contraria 
a lei municipal 336/2001, no que 
se refere a concessão de licença 
prêmio. Na ocasião, também, 
foram apontados outros indícios 
contra o ex-prefeito, como: tercei-
rização indevida das atividades de 
controle interno e permissão de 
atividades para veículos de trans-
porte escolar com laudo de visto-
ria e inspeção técnica vencidos. 
De acordo com cálculos atuais 
da administração do Município, 
o montante de débito estaria em 
cerca de R$ 176 mil.

Ainda a última sentença re-

prova o recurso, alegando impos-
sibilidade do Tribunal revisar o 
mérito da decisão proferida pelo 
TCE. Conforme a Procuradoria 
de Monte Belo do Sul, o muni-
cípio já solicitou na justiça a res-
tituição dos valores públicos. A 
reportagem do Jornal Gazeta de 
Monte Belo do Sul solicitou um 
posicionamento do ex-prefeito 
Turri, mas não obteve retorno até 
o fechamento da edição.

Que tal mergulhar no 
mundo de Baco em um curso 
que oferece aulas dentro de 
vinícolas e que proporciona 
experiências além do próprio 
aprendizado? Essa é a propos-
ta do tradicional Curso Profis-
sional de Sommelier promo-
vido pela secção gaúcha da 
Associação Brasileira de Som-
meliers (ABS-RS) e que está 
com inscrições abertas para a 
décima turma de 2019. 

Ao todo, os participan-
tes terão que passar por sete 
módulos (112 horas), entre 
os meses de junho e dezem-
bro. Serão sempre três aulas 
por mês (sextas à noite, sába-
dos e domingos), que serão 
realizadas em tradicionais 
vinícolas gaúchas, tais como 
Aurora, Miolo e Valduga. O 
último módulo será ministra-
do no SPA do Vinho. Infor-
mações: contato@absrs.com.
br,www.absrs.com.br ou (54) 
999720130.

ABS-RS abre 
inscrições para 
curso Profissional
de Sommelier
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Tatiane Parreira, terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

CONSTELAÇÃO SISTÊMICA:
LEI DO PERTENCIMENTO

l 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

Rua Júlio de Castilhos, 651
Farroupilha - Centro - Sala 507

TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS

18º Festival do Vinho
em Santo Isidoro

Dando continuidade 
ao assusto das Leis Sistêmi-
cas, neste artigo aborda-
remos a Lei do Pertenci-
mento, que é a segunda 
Lei Sistêmica. Nos artigos 
anteriores falamos sobre as 
Constelações Sistêmicas e 
a primeira Lei, a Lei da Hie-
rarquia.

LEI DO
PERTENCIMENTO

Pertencer é antes de 
tudo um sentimento natu-
ral, uma necessidade de 
qualquer ser humano.

Cada pessoa que nas-
ce ou é vinculada a um 
sistema, necessita ser re-
conhecida como membro 
integrante e respeitada no 
seu lugar e papel dentro 
desse mesmo sistema.

No Sistema Familiar os 
membros são únicos e to-
dos têm o direito de per-
tencer. Isso equivale dizer 
que ninguém pode ser 
excluído, não importando 
suas características, dificul-
dades ou virtudes pessoais. 
Todos são importantes para 
o Sistema.

Quando ocorre uma 
exclusão no sistema familiar 
acontece um desequilíbrio. 
Essa situação passa a ser vi-
vida por um descendente, 
sem que necessariamente 
ele tenha conhecimento 
ou afinidade com o ante-
passado excluído. Como 
no exemplo:

Em uma das constela-
ções, uma mulher inclinada 
a beber e sem vontade de 
viver. Quando abrimos a 
Constelação percebemos 
que a mulher não ocupava 
um lugar, movimentava-
se de um lado para outro 
e tinha um olhar perdido, 
como se estivesse procu-
rando algo ou alguém. 
Quando então incluímos 
uma pessoa na constela-
ção houve um movimento 
da mulher em direção a 
essa pessoa, acalmando

-a, era seu bisavô que tinha 
sido excluído e abandona-
do por ser alcoólatra. Ela 
também combatia seus 
pais por conta desta exclu-
são. Identificado o proble-
ma, foi trabalhada a situa-
ção. O excluído foi incluído 
na família, a mulher voltou 
a viver bem e a se relacio-
nar bem com os pais.

Muitas vezes, descen-
dentes se apresentam de 
forma a viver como seus 
antepassados ou irmãos 
excluídos, rompendo com 
a família e vivendo separa-
do dela. Um grande exem-
plo disso são filhos que saí-
ram de casa e nunca mais 
encontraram ou sequer 
falaram com seus pais ou 
outros familiares.

Muitas pessoas podem 
estar vivendo como seus 
bisavós, avós, pais, tios, ir-
mãos ou mesmo relacio-
namentos afetivos  de seus 
pais e família. Filhos rejeita-
dos ou não incluídos como 
o que ocorre em função 
de abortos provocados ou 
espontâneos, também po-
dem gerar consequências 
sistêmicas. Os filhos aborta-
dos precisam ser incluídos 
ao número total de filhos, 
mesmo que não tenham 
nascido. Se a inclusão não 
ocorre, pode gerar sérios 
problemas para os filhos 
que ficaram, ou que virão, 
ou até mesmo na próxima 
geração, problemas como 
doenças e depressão.

Outra situação de de-
sequilíbrio por exclusão 
pode se manifestar através 
de doenças graves como 
câncer ou outras enfermi-
dades degenerativas. Nes-
ses casos identificamos que 
a pessoa enredada acaba 
seguindo o destino da pes-
soa excluída.

Na empresa, quando 
alguém não foi devida-
mente reconhecido como 
pertencendo ao sistema 
organizacional ou sofreu al-
guma injustiça por parte da 
empresa contratante, essa 
poderá sofrer consequên-
cias danosas, tais como 
grande dificuldade na 
contratação de um novo 
profissional, desarmonia no 

clima organizacional, que-
da na produção, evasão 
de clientes e até prejuízos 
financeiros. Isso também 
pode acontecer numa so-
ciedade, onde um dos só-
cios prejudicou o outro.

Em todos os casos em 
que há exclusão, o sistema 
irá trabalhar até que a in-
clusão seja feita, restabe-
lecendo o equilíbrio sistê-
mico.

Para refletir: Você tem a 
sensação que falta alguém 
em sua vida? Tem doenças 
ou acontecimentos que se 
repetem na família? Você 
quer esquecer de alguém 
que passou por sua vida? 
Você quer esquecer algum 
acontecimento de sua 
vida?

Tudo que tentamos ex-
cluir fica pior, então inclua 
tudo e todos, aceitando 
como é e como foi.

Veja a continuação no 
próximo artigo.

Finalizo agradecendo 
meus pais e todos que vie-
ram antes.

Para apaixonados pela bebida, um programa para o próximo mês 
é aproveitar a 18º Festival do Vinho, que acontece no sábado, 15 de 
junho, na Sociedade Cruzeiro, Santo Isidoro, em Monte Belo do Sul, 
integrando a programação do Dia Estadual do Vinho. O evento inicia às 
22h e segue até às 4h. A animação fica por conta da Banda Eccos. No 
cardápio, massa, frango, leitão, queijo, salame, fortalia, polenta brustola-
da, pão, saladas, pinhão, amendoim, grostoli, sagu, vinho, refrigerante, 
suco de uva e agua. Valor ingresso individual: R$ 70,00. Mais informa-
ções: (54) 9 9979 4223 / 9 9993 5311 / 9 9965 7708 / 9 9194 8100.
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Contar com um arqui-
teto é fundamental para 
que sua obra saia exata-
mente do jeito que você 
sempre sonhou. Afinal é 
ele o profissional que vai te 
orientar, planejar e projetar 
sua casa de acordo com a 
situação do terreno e com 
o estilo de vida da sua fa-
mília, sempre otimizando 
espaços e custos da obra.

Uma obra, por menor 
que seja, é um investi-
mento e é claro que você 
não quer perder dinheiro. 
Assim, nada melhor que 
contar com um arquiteto. 
E ainda, você fará econo-
mia na hora da compra 
dos materiais. O escritório 

Natalia Rasia Arquitetura
Projetos arquitetônicos, 
arquitetura de interiores 

e urbanismo

Monte Belo do Sul 

54 9 9935 0666

POR QUE CONTAR COM
UM ARQUITETO PARA
PLANEJAR SUA OBRA?

Fotos: Divulgação

Natalia Rasia Arquitetura 
nasceu da paixão por criar 
e tornar realidade o sonho 
das pessoas.

“Nosso compromis-
so é atender cada cliente 
de forma personalizada, 
com sensibilidade para co-
nhecer seus desejos e dar 
forma aos seus sonhos, 
desenvolven-
do projetos 
únicos com 
exc e l ê n c i a 
em design, 
funcionalida-
de, conforto 
e beleza que 
aliam tecno-
logia e sus-
tentabilidade 

com prazos e custos” diz 
Natália.

O diferencial do tra-
balho de Natália está na 
criação de projetos com a 
cara do cliente, buscando 
entender qual é seu estilo 
de vida, seu gosto pessoal 
e também o que quer para 
seu futuro.  “Durante o pro-
cesso de criação, estamos 
em constante comunica-
ção para que cada detalhe 
seja projetado de acordo 
com o desejado. Do mais 
simples ao mais sofistica-
do, o que buscamos é a 
sua satisfação”, explica a 
profissional.

Solicite um orçamento 
do que você precisa sobre 
o mundo da construção e 
iremos te ajudar a realizar 
o melhor negócio!


