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Agricultura de
pai para filho
Do processo rudimentar à modernidade dos dias de hoje, a trajetória da família Rossetti. Página 5

II Fórum de
Debate do
Setor
Vitivinícola
em abril
Página 3

Páscoa é um sinal à vida, é perceber
todas as cores que estão ao seu redor.
É retribuir, com um brilho no olhar, o amor
e o carinho que recebemos todos os dias.
Que esta data possa inspirar novas atitudes
e ações capazes de mudar nosso dia a dia e
das pessoas à nossa volta.

Feliz Páscoa!
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Curso de degustação vinho
e chocolate na Aurora
Foto: Divulgação

A Vinícola
Aurora promove
mais um mini curso de degustação
voltado para os
visitantes e moradores de Bento
Gonçalves e região. Será no dia
31 de março, na
véspera da Páscoa, às 9h, e terá
outra edição no
dia 14 de abril. O tema será vinho e chocolate, desvendando essa sedutora combinação com dicas práticas e orientações de avaliação sensorial.
O curso será ministrado por sommeliers da vinícola em sua sede, na sala
de degustação técnica, com vagas limitadas. O valor por inscrição é de
R$ 40. As harmonizações serão de vinhos da Aurora com chocolates
Florybal, de Gramado. Todos os participantes ganharão uma taça de
cristal ecológico para vinho.
Inscrições: turismo@vinicolaaurora.com.br ou pelo telefone (54)
3455-2095.

Monte Belo do Sul celebra 26 anos
com passeio ciclístico, Caminhada
da Solidariedade e jantar
Monte Belo do Sul celebrou
a semana do município, em comemoração aos 26 anos da emancipação. As atrações iniciaram no
sábado, 17, com Passeio Ciclístico
e Caminhada da Solidariedade.
No mesmo dia, aconteceu o Encontro de Cantorias Italianas do
município, na Sociedade E.C.E
24 de maio. As apresentações
ocorreram às 17h e após houve
jantar típico colonial, com show
da Banda Quarteto da Alegria.
No domingo, 18, foi realizada a
Festa em Honra a São José, com
missa, almoço festivo e jogo de
bochas na Comunidade São José.
O evento teve a presença do
prefeito Adenir Dallé, Secretários
Municipais, presidente da Câmara de Vereadores, Onécimo Pauleti, vereadores e comunidade.
História
Entre os anos de 1877 e 1890,
o território que abrange Monte
Belo do Sul pertenceu a Colônia
Dona Isabel. Em 1890 ocorreu
a emancipação da Colônia Dona
Isabel, passando a denominarse Bento Gonçalves, enquanto
Monte Belo do Sul foi nomeado
como Linha Zamith e configurouse como o segundo maior Distrito
de Bento Gonçalves.

Foto: Divulgação

Monte Belo do Sul celebrou 26 anos com jantar, canto e baile

Em 1932, através de um requerimento solicitado por Júlio
Lorenzoni, o Distrito passou-se
a chamar Montebello, na intenção de recordar a grande batalha
travada em Montebello, no município de Pávia, na Lombardia,
Itália. Esse nome permaneceu até
o ano de 1945, quando designouse Caturetã, termo indígena que

significa “Povoado Bonito”.
Em 1949 passou a denominar-se Monte Bello, que significa
“Monte Bonito”, uma homenagem às características geográficas
do local. Conforme a Lei nº 9564,
o dia 20 de Março de 1992 data
a Emancipação Política da Cidade, passando a designar-se Monte
Belo do Sul.

Prefeitura adquire
miniescavadeira hidráulica
A prefeitura de Monte Belo
do Sul divulgou que, atendendo a
mais uma demanda, recebeu no

dia 15 de março um novo equipamento agrícola. A mini escavadeira hidráulica foi adquirida pelo
valor de R$ 120.000,00, contando
com R$ 101.317,43 de emenda
parlamentar do Deputado Federal Mauro Pereira e o restante R$
18.682,57 por contrapartida do
município de Monte Belo do Sul.
Foto: Prefeitura de Monte Belo
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II Fórum de Debate
do Setor Vitivinícola

Viticultura gaúcha
quase dobra

Iniciativa da Câmara de Vereadores de Monte Belo do Sul e
Parlamento Regional da Serra será realizada no dia 6 de abril
A produção de uva e vinho é
uma atividade tradicional e fonte
de renda para milhares de produtores rurais no Estado. Representantes de diversas entidades
ligadas ao setor vitivinícola irão
participar do II Fórum de Debate do Setor Vitivinícola no ginásio
da Escola Estadual Pedro Migliorini, em Monte Belo do Sul, das
13h às 18h. O evento, promovido
pela Câmara de Vereadores do
município e o Parlamento Regional da Serra Gaúcha, retomará as
alternativas propostas na primeira
edição do fórum realizado em
2015 e novas sugestões. O Fórum
foi uma proposição do Vereador
Onecimo Pauleti - PMDB.
O presidente da Câmara Municipal de Monte Belo do Sul,
vereador Onecimo Pauleti, destacou que “nossa missão é fortalecer a cadeia produtiva da uva, do
vinho e derivados, buscando alternativas para melhorar a competitividade dos produtos vinícolas

brasileiros nos mercados interno
e externo, além de fazer com que
os jovens continuem no campo”,
completou.
Na primeira hora serão realizadas palestras com o Pesquisador Chefe Geral da Embrapa Uva
e Vinho, Mauro Celso Zanus, que
apresentará um panorama da viticultura do estado. O Diretor Executivo do Ibravin, Carlos Paviani,
palestrará sobre o papel do Ibravin no ordenamento e promoção
da vitivinicultura. Em seguida
Márcio Ferrari, do Sindicato dos
Trabalhadores Agricultores Familiares - Sintrafar falará sobre o
preço e custo da uva e Benildo
Perini, do Sindivinho, falará sobre a economia das indústrias de
vinhos e derivados.
No último evento, foram debatidas as principais dificuldades
da cadeia produtiva da uva e alternativas de enfrentamento dos
problemas, com a elaboração de
uma carta encaminhada a órgãos

Foto: Divulgação

federais e estaduais que propõe
o fortalecimento da assistência
técnica específica para a cadeia da
uva, a retomada do subsídio agrícola pelo governo federal, a redução do ICMS e do IPI que incide
sobre o vinho, a inclusão do suco
de uva na cesta básica, o valor do
preço mínimo da uva em consonância com os custos de produção, entre outras reivindicações.

A área plantada de uvas no
Rio Grande do Sul quase dobrou
de tamanho em um período de 20
anos. A viticultura já está presente
em 27 das 35 microrregiões gaúchas e ocupa uma área de aproximadamente 40 mil hectares de
vinhedos, de acordo com dados
registrados em 2015, quase o dobro em comparação aos pouco
mais de 21,5 mil hectares que
eram plantados em 1995, quando
a cultura estava presente em apenas 11 microrregiões gaúchas.
A mais tradicional região pro-

dutora de uvas e vinhos do Brasil,
a Serra Gaúcha, está reduzindo
sua supremacia na produção de
uvas em função da expansão da
cultura em outras regiões.
A Microrregião Caxias do
Sul, que contempla 19 municípios
na Serra Gaúcha, era detentora de
90,08% da área vitícola do estado
entre os anos de 1996 e 2000. De
acordo com os dados do novo Cadastro Vitícola, a região ainda permanece em primeiro lugar, mas
sua área plantada corresponde a
80,09% da produção do estado.
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As mulheres e a
Previdência Social
Mês de março, mês da
mulher. Vamos falar das
mulheres e a previdência
social. Você sabia que a
lei garante critérios diferenciados para a concessão
das aposentadorias para
as mulheres?
Na aposentadoria por tempo
de contribuição, por exemplo,
a mulher precisa comprovar 30
anos de contribuição, independente da idade que possui. Isso
mesmo: enquanto o homem precisa comprovar 35 anos, a mulher
alcança o direito à aposentadoria
após ter completado 30 anos de
contribuição. Para ambos, basta a
comprovação do tempo, sem nenhum requisito de idade. Obviamente a idade reflete no valor do
benefício, em função da aplicação
do fator previdenciário, todavia,
ainda não existe a exigência de
uma idade mínima para a aposentadoria.
Outro diferencial para as mulheres, também de cinco anos, é
o critério da idade para as aposentadorias por idade. Enquanto
os homens se aposentam aos 65
anos, quando trabalhadores urbanos, e aos 60 quando agricultores,
as mulheres alcançam esse direito
aos 60 anos de idade, se urbanas,
e aos 55 anos, no meio rural. Claro que além da idade é preciso
comprovar, da mesma forma, os
15 anos de contribuição ou de atividade rural.
Você já questionou por que
tais diferenças? A ideia é garantir

a igualdade entre homens e mulheres, dando proteção maior às
mulheres, que estariam em situação de desigualdade. A Reforma
da Previdência pretende eliminar essas diferenças, o que gerou
grande debate.
De acordo com a Síntese de
Indicadores Sociais – Uma análise das condições de vida da população brasileira, divulgada no
final do ano passado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), as mulheres trabalham cerca de cinco horas a mais
que os homens toda semana. E o
pior: ganham cerca de 30% menos que os homens. Não bastasse,
dedicam duas vezes mais tempo
que os homens para as atividades
domésticas. Apesar dos avanços
das mulheres no mundo corporativo nos últimos anos, ainda sobra
para elas o cuidado da casa e dos
filhos.
Outra notícia interessante
para o público feminino é a recente alteração no salário maternidade: agora o benefício será
concedido automaticamente após
o registro do bebê, sem a necessidade de ir até uma agência do
INSS. Para isso, é necessário que
o cartório tenha enviado os dados
para o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. A mãe
pode conferir se pode ser beneficiada ligando para o número 135
ou pelo site do INSS, que também está implementando uma
parceria, junto aos cartórios, para
atualização dos dados maternos
no momento do registro.

Francesca
Casagrande
Luchese,
advogada,
OAB/RS
75.584

Vinícola Aurora
lança vinho Aurora
Reserva Rosé
De 18 a 20 de março, a Vinícola Aurora participou na ProWein
Dusseldorf, na Alemanha, a
maior feira de vinhos do mundo.
No estande do Wines of Brasil, a
Aurora mostrau seus espumantes
das linhas Brazilian Soul (marca
exclusiva de exportação) e Aurora
Procedências e fez o lançamento
do Aurora Reserva Rosé, vinho
que começou a chegar ao mercado brasileiro no último trimestre
de 2017.
A ProWein 2018 teve a presença de 6,7 mil expositores, de
61 países. Além de promover
seus rótulos premiados no estande, a Vinícola Aurora esteve
presente com seus espumantes
Aurora Brut e Aurora Moscatel
no lounge Sparkling Brasil, uma
das novidades do espaço Brasil na

ProWein Dusseldorf 2018. Outra novidade desta edição foi a participação
dos vinhos brasileiros no ProWein Forum, ocasião em que a Vinícola Aurora
integrará a apresentação da produção
do Brasil e teve seu espumante Aurora
Pinto Bandeira Extra Brut (I.P) 24 meses Método Tradicional em degustação
aos participantes.
“A ProWein Dusseldorf reúne
importadores, distribuidores e compradores de vinhos dos cinco continentes. É uma grande oportunidade para,
em apenas três dias, se reunir com os
principais players do mundo do vinho,
além de encontrar os clientes da Vinícola Aurora de todo o mundo e apresentar nossas novidades”, comenta a
gerente de Exportação e Importação
da Vinícola Aurora, Rosana Pasini, que
esteve presente a todas as edições da
feira das quais a vinícola foi expositora.

Produção de ovos alcança recorde
de 3,3 bilhões de dúzias em 2017
A produção nacional de ovos
de galinha alcançou recorde de
3,30 bilhões de dúzias em 2017,
um aumento de 6,7% em relação
ao ano anterior, 206,48 milhões
de dúzias de ovos a mais. Os dados são das Pesquisas Trimestrais
do Abate de Animais pelo Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A produção de ovos de galinha manteve-se em nível superior
à de 2016 durante todos os meses
de 2017. O avanço mais acentuado foi o de 8,3% registrado em julho ante julho de 2016, enquanto

o aumento menos expressivo foi o
de 2,4% em fevereiro ante fevereiro do ano anterior.
Em 2017, houve aumento na
produção de 20 das 26 Unidades
da Federação com granjas enquadradas no universo da pesquisa.
Os crescimentos mais relevantes
ocorreram em São Paulo (+66,71
milhões de dúzias), Espírito Santo
(+25,22 milhões de dúzias), Rio
Grande do Sul (+19,32 milhões
de dúzias), Pernambuco (+16,17
milhões de dúzias), Santa Catarina (+14,71 milhões de dúzias)
e Minas Gerais (+14,53 milhões
de dúzias). A produção de ovos
de galinha foi de 851,41 milhões
de dúzias no quarto trimestre de
2017, a mais elevada da série histórica iniciada em 1987. O resultado foi 1,0% maior que o registrado no trimestre imediatamente
anterior. Na comparação com o
quarto trimestre de 2016, o crescimento foi de 6,4%.

Em relação a 2016, foram
206,48 milhões de dúzias de
ovos a mais
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Família Aurora

Agricultura de pai para filho

Do processo rudimentar à modernidade dos dias de hoje, a trajetória da família Rossetti, de Monte Belo do Sul
A agricultura é um assunto de
família na casa do cooperado Sednei Rossetti, 55 anos, de Monte
Belo do Sul. A atividade faz parte
da família e há cerca de 35 anos o
pai de Sednei, Orelho Constante,
84 anos, é cooperado da Vinícola
Aurora.
Uma pequena propriedade
com 5,8 hectares de vinhedos
plantados, rende aproximadamente 100 mil quilos ao ano. São
cultivadas as variedades Merlot,
Isabel precoce, Seibel, Prosecco,

Isabel e Niágara. Mesmo com as
dificuldades, o produtor investe na renovação de vinhedos, de
olho na mecanização que desponta na região.
O trabalho de Sednei sempre
foi acompanhado de perto pelo
pai. Ele cresceu dentro da realidade agrícola da família e tomou
gosto pelo trabalho com a terra.
“Fiz esforço para que meus três filhos seguissem a profissão, mas só
Sednei ficou aqui, estava no sangue”, conta Orelho. Hoje, eles

Sednei Rossetti ao lado da esposa Assunta Boroto, com os filhos Camila e Sednei Júnior, e
os pais Irma Somensi e Orelho Constante

formam uma geração de agricultores de sucesso da Cooperativa
Aurora.
“O alicerce de todo esse sucesso está na parceria com a Aurora, firmada pelo meu pai no
início da década de 70 e que permanece até hoje”, ressalta Sednei.
A meta da família, para o futuro,
é continuar crescendo e se de-

senvolvendo dentro da atividade
agrícola.
A esperança de Sednei é que
o filho, Sednei Júnior, 16 anos,
siga seus passos. “Queremos
avançar ainda mais, com tecnologia e profissionalismo, sempre
com apoio da nossa cooperativa”,
conclui.
Segundo Orelho, foram mui-

tas as dificuldades enfrentadas.
“Já passamos por diversas crises e
foi justamente a união dos cooperados que garantiu nossa sobrevivência. O cooperado tem de estar
sempre presente, de olho, pois ele
é o dono da cooperativa”. “Valorizar o Cooperado é importante,
porque mantém viva a história da
nossa cooperativa” conclui.
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Social
Arquivo Pessoal

No dia 09 de março, aconteceu a formatura da jovem Samanta Goin, que concluiu o curso de Biblioteconomia pela Universidade de Caxias do Sul - UCS.
Samanta foi prestigiada por familiares e amigos. Seus
pais, comemoraram com muita alegria a conquista

Amanda Cristina Primon

A princesa Marina comemorou seu
segundo aninho com todo amor e
carinho dos pais Sabrina de Toni e
Casiano Arcari, familiares e amigos

Morgana Pierozan

O Domingo do dia 09 foi especial para a
família de Andreia Volpini e Lucas Rubbo.
A primogênita do casal, Helena, recebeu a
bênção do batizado na Igreja Paróquia N. Sra.
do Rosário de Pompéia, em Pinto Bandeira
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Desmembramento
de imóveis

Novos valores de serviços do
Detran-RS entram em vigor

O desmembramento de imóveis é um tema bem complexo
e cheio de especificidades que
precisam ser levadas em consideração. Neste artigo eu buscarei
abordar o mesmo da maneira
mais completa possível.
Primeiro eu preciso que você
saiba que o desmembramento
pode ser dividido em desmembramento de imóveis rurais e
desmembramento de imóveis urbanos.
Além disso, para o desmembramento de um imóvel é necessário levar em consideração o
tamanho da área a ser desmembrada. Isso porque existe algo
chamado de fração mínima de
parcelamento que vale tanto para
áreas urbanas como para áreas
rurais.
Quanto a fração mínima de
parcelamento existem algumas
situações atípicas nas quais o desmembramento pode ser realizado
mesmo a área desmembrada sendo menor do que a mesma.
Também existem situações
nas quais o profissional de registro de imóveis pode se negar a fazer o desmembramento mesmo a
área sendo maior do que a fração
mínima de parcelamento.

Entraram em vigor as novas
taxas de serviços do Detran-RS.
No site do órgão, os valores de todos os serviços prestados pelo departamento já foram atualizados
conforme o reajuste na Unidade
Padrão Fiscal do Estado.

Advogada Luciana
Cristina Mengue

Isso sem falar que quanto ao
tipo o desmembramento pode ser
dividido em judicial e extrajudicial.
– Desmembramento de imóveis rurais
O órgão responsável pela
regularização do uso do solo em
áreas rurais é o INCRA. Para isso
o mesmo leva em consideração
a função social da terra. Ou seja,
que todo imóvel rural deve dar
as condições mínimas necessárias
para que uma família consiga obter sua subsistência.
Além disso todo imóvel rural deve estar produzindo e desta
forma colaborando para o crescimento do pais.
Desta maneira cada imóvel
rural deve ter uma área mínima
para que seja produtivo, ou seja,
para que a família que vive no
mesmo consiga se manter e ainda ter renda suficiente para pagar
suas contas. Ao respeitar estas características o imóvel estará cumprindo sua função social. Está é a
base do termo módulo rural.
Um módulo fiscal, por outro
lado é a média do tamanho dos
módulos rurais do município.
A fração minima de parcelamento dos imóveis rurais de um
município nada mais é do que o
tamanho do módulo fiscal do município.
Isso significa que um imóvel
rural não pode, em hipótese alguma ser parcelado com um tamanho mínimo menor do que o
tamanho do módulo fiscal do município, isso é necessário porque
uma família não consegue obter
sua subsistência em um imóvel
com tamanho menor ao do módulo fiscal.
Na pratica o que acontece é
que o tabelião se nega a emitir a
matricula de imóveis cujo projeto
de desmembramento apresenta
pelo menos uma das áreas com
tamanho menor do que o módulo
fiscal.

A carteira categoria B (para
carros), por exemplo, que antes tinha o valor de R$ 2.095,62 passa
para R$ 2.186,66, um acréscimo
de 4,34%. O custo inclui, entre
outros, cursos teórico e prática
com simulador). O custo da re-

novação da CNH, que inclui taxa
de serviço, exame médico e expedição passou de R$ 209,44 para
R$ 215,59, reajuste de 2,93%. O
valor da segunda via do documento, mudou de R$ 51,84 para R$
53,36, aumento de 2,93%.
Douglas Mafra/Detran RS

O RS foi um dos seis primeiros estados a adotar o documento digital. A Carteira de Habilitação
Digital está sendo utilizada por 7.098 motoristas

Denatran adia prazo para
implementação da CNH Digital
O Ministério das Cidades e o
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) adiaram o prazo

para que todos os Estados passem
a oferecer a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) Digital. Ini-

cialmente previsto para ter entrado em vigor em todo o país em
fevereiro. Agora o serviço deverá
ser disponibilizado até 1º de julho.
A mudança não afeta o Rio
Grande do Sul, que passou a oferecer a CNH-e em dezembro de
2017.
No Rio Grande do Sul, motoristas já podem baixar a CNH-e.
A versão eletrônica armazena todas as informações do documento
impresso e tem o mesmo valor jurídico da carteira no papel. Mas,
para usar o serviço, é preciso ter a
versão da CNH impressa emitida
a partir de 2 de maio de 2017, que
tem um QR Code (código escaneável em aparelhos eletrônicos) na
parte interna.
Quem não tem essa versão
pode optar por esperar até o
momento da renovação do documento ou fazer uma segunda via.
Detran-RS alerta para que os condutores interessados em usar a
versão digital observem a data de
renovação da sua CNH, já que, se
estiver perto de atualizar a licença
para dirigir, pode não valer a pena
pagar por uma segunda via e, em
seguida, gastar com a renovação.
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