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Neste Outono
procure o aconchego no amor!
Clima perfeito para um bom vinho

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

Safra da uva 2019 fica 
acima da expectativa
Com a colheita praticamente encerrada, estimativa da Emater na Serra é 
de 650 mil toneladas da fruta. Página 5

Safra de 
tomate
anima
produtor
de Monte
Belo
Clima local ajudou no 
desenvolvimento e na 
qualidade do fruto.
Página 8



CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Rural da Serra Gaúcha, no uso 
de suas atribuições legais, conforme estabelecido no artigo 
15º do Estatuto, vem convocar toda a categoria e associados 
para participar da Assembleia Geral Ordinária, para deliberar 
acerca da aprovação das contas referente ao ano de 2018, 
aprovação do parecer do Conselho Fiscal e assuntos gerais, 
que ocorrerá na Comunidade de Tuiuty, no Distrito de Tuiu-
ty, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no dia 07 de Abril, com 
primeira chamada às 9h e segunda chamada às 9h30min.

Bento Gonçalves, 25 de Março de 2019.

Elson Schneider
Sindicato Rural da Serra Gaúcha
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O Sindicato Rural da Serra 
Gaúcha convida todos os associa-
dos e suas famílias para participar 
da Festa de Confraternização de 
cinco anos da entidade. O even-
to acontecerá no domingo, dia 7 
de abril, a partir das 9h, no Salão 
da Comunidade de Tuiuty, Bento 
Gonçalves. No dia haverá Assem-
bleia Geral Ordinária, às 9h, para 
aprovação das contas referente ao 
ano de 2018, aprovação do Con-
selho Fiscal e assuntos gerais. Ao 
meio-dia, almoço com o seguinte 
cardápio: churrasco de gado, por-
co, linguiça campeira, carreteiro, 
pão, salada, vinho e refrigerante. 
Para associados o valor do ingres-
so, R$ 30,00 por pessoa e não só-
cio R$ 40,00.

Mateus De 
Mari formou-se 
em  Design de 
Interiores no dia 
16 de março e,  
para comemorar, 
recebeu amigos 
e familiares no 
Restaurante e 
Churrascaria 
Zandonai, 
no Vale dos 
Vinhedos

Sindicato Rural da Serra 
Gaúcha reunirá associados 
em festa dos cinco anos
de fundação da entidade

Durante a confraternização, 
haverá feira com parceiros da 
entidade. O presidente Elson 
Schneider convida os associados 
do Sindicato a participar da festa. 
“Os ingressos já estão disponíveis. 
Participe da festa! Passe no Sin-
dicato ou ligue e garanta o seu!”, 
completa.

“O Sindicato acha importan-
te o trabalhador ter um momento 
de lazer com a família e integração 
com colegas. Além disso, a festa 
nos dá a oportunidade de conver-
samos com mais trabalhadores e 
ficarmos cientes de demandas da 
categoria”, afirma Schneider. 

Mais informações pelos fo-
nes (54) 3702-2217, 3702-2216, 
99939-9511.

A GEE Tecnologia inaugu-
rou em Monte Belo do Sul as no-
vas instalações em um novo, mo-
derno e sofisticado espaço para 
atender a demanda corporativa e 
dos consumidores finais em servi-
ços de informática e tecnologia. O 
evento reuniu clientes e amigos na 
noite da sexta-feira, 22 de março.  

O atendimento pessoal e 
presencial é um dos fortes dife-
renciais da empresa, na busca 
constante de novos investimentos 
e novas tecnologias “Estamos tra-
zendo diversos investimentos para 
a região, até então pouco explo-
rada e atendida. A empresa vem 
desenvolvendo aqui parcerias, tra-
zendo soluções, trazendo novas 
integrações para a comunidade 
e estamos apostando no municí-
pio para juntos termos o retorno 
planejado, visando sempre bons 
negócios para ambas as partes. 
Trabalhamos com todas as linhas 
de soluções, ferramentas, equipa-
mentos, computadores. Também 
estamos criando uma plataforma 
para desenvolvimento de software 
e estamos investindo pesado nes-
te ramo de tecnologia, com um 
know how de mais de 15 anos no 
mercado, nos permite ter e buscar 

Com espaço mais amplo e moderno, 
GEE Tecnologia inaugura nova sede

o melhor para nossos clientes em 
termos de qualidade e serviço”, 
ressaltam os sócios-proprietários.

Dentre os serviços presta-
dos pela GEE Tecnologia estão 
assistência técnica, gestão de TI, 
segurança da informação, virtu-
alização de servidores, provedor 
de internet, além de produtos e 
equipamentos de informática, são 
comercializados toda a linha de 
laptops, servidores, licenciamen-

tos e wifi corporativa, contando 
com as maiores distribuidoras do 
mercado nacional para oferecer 
as mais conceituadas marcas em 
tecnologia.

O projeto foi assinado pela 
arquiteta Daiana Cettolin Rosin. 

A nova sede da GEE fica na 
Rua Arthur Beltrame, n. 370 sala 
3 em Monte Belo do Sul, fone 
(54) 3457-1454, e-mail: gee@gee-
tecnologia.com.br.

Foto: Marlove Perin

Nova sede da GEE Tecnologia

Foto: Divulgação
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Setor de Compras deve desempenhar 
função ligada a todos os setores

Foto: Marlove Perin

Na Cooperativa Aurora, dentre os estágios da função estão orçamentos e planejamento de compras

Roberto Conci, Rosane Rigo Frumi, Mariza L. Scapin e Josimar Gava

Crescimento, faturamento re-
corde, premiações e lideranças de 
mercado são as marcas da Coope-
rativa Vinícola Aurora.  Foram R$ 
540 milhões faturados em 2018, 
crescimento superior a 5% em re-
lação ao ano anterior. Foram mais 
de 63 milhões de litros vendidos 
em todo o Brasil. A capacidade 
de estocagem da empresa é supe-
rior a 73 milhões de litros. E este 
bom desempenho da cooperativa 
é graças a uma liderança com base 
sólida em seu quadro funcional e 
de associados, maior patrimônio 
da Aurora. Suas unidades são 
dotadas da mais alta tecnologia e 
rigorosos padrões nos processos 
de produção e todos os setores 
estão interligados para o alcance 
dos resultados. E com o setor de 
compras não seria diferente.  Nes-
te mês a reportagem falou com 
Rosane Rigo Frumi, Supervisora 
de Compras, que atua há 33 anos 
na Cooperativa.

O setor de Compras da Co-

operativa Aurora é formado por 
quatro colaboradores: Josimar 
Gava, Mariza Lazzarini Scapin, 
Roberto Conci e Rosane Rigo 
Frumi. Existem duas formas das 
quais são geradas as compras. “As 
de materiais de embalagem são 
definidas através da previsão de 
vendas, onde é gerado um plano 
de produção via PCPM - Plane-
jamento e Controle da Produ-
ção e Materiais e em cima deste 
plano de produção são geradas 
as compras. Os pedidos sempre 
são colocados com dois meses de 
antecedência e iniciamos o ano já 
com fornecedores definidos para 
mantermos padrão e qualidade 
dos produtos”, diz Rosane. Para 
os demais materiais são geradas 
solicitações de compras onde o 
solicitante descreve o item a ser 
comprado. São feitas três cotações 
e, após, é escolhido o melhor pre-
ço/fornecedor e é gerado pedido 
de compra, no qual cabe ao gestor 
da área solicitante aprovar o pedi-

do. O mesmo é enviado 
por meio eletrônico ao 
fornecedor, confirmando 
assim a compra.

A escolha do forne-
cedor é uma das funções 
mais importantes no pro-
cesso da compra. “Para 
a escolha ideal é funda-
mental avaliar a sua capa-
cidade técnica, financeira, 
histórico de desempenho 
e que nos atenda dentro 
do prazo estabelecido”, 
afirma Rosane. A função 
de compras desempenha 
um papel cada vez mais 
importante em ajudar as 
corporações a alcançarem 
seus objetivos de aumento de lu-
cratividade e economias de custo. 
“Com um departamento de Com-
pras que atue estrategicamente, 
torna-se inerente às atividades de 
gestão um processo de melhoria 
contínua em busca de novas mo-
dalidades de compra e contrata-

ção e, também, de novos tipos de 
materiais e sistemas construtivos”, 
diz.

Rosane finaliza com a expec-
tativa da nova unidade da fábrica 
no Vale dos Vinhedos, em Bento 

Gonçalves, que iniciará as opera-
ções neste ano, sendo importante 
para desafogar a expedição e o re-
cebimento de materiais e apresen-
tar um produto ainda com maior  
qualidade ao consumidor final.
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Os vereadores de Santa Tere-
za aprovaram três projetos de lei 
enviados pelo Executivo duran-
te o mês de março. O primeiro 
projeto municipal aprovado por 
unanimidade de votos foi o PL 
1.307/2019, que autoriza o Exe-
cutivo Municipal a assinar convê-
nio com o município de Monte 
Belo do Sul para viabilizar o trans-
porte de estudantes. Segundo a 
matéria, o objetivo é o transporte 
de alunos do município de Santa 
Tereza até as escolas municipais 
Roman Ross e Pedro Migliorini, 
de Monte Belo do Sul, bem como 
para a Faculdade da Serra Gaúcha 
- FSG e Faculdade de Tecnologia 
- FTEC de Bento Gonçalves.

A segunda matéria, aprovada 
por unanimidade de votos, foi o 
PL 1.308/2019, que autoriza o Po-
der Executivo a realizar despesas 
com a comemoração da Semana 
do Município. Fica o Executivo 
autorizado a realizar despesas no 
valor de até R$ 6.300,00.

Por fim, aprovaram o PL 

O vereador Onecimo Pauleti 
(MDB) cumpriu agenda quinta-
feria, 21 de março, em audiência 
na Assembleia legislativa do Rio 
Grande do Sul, com os deputa-
dos Elton Weber (PSB) e Carlos 
Búrigo (MDB), presidente e vice
-presidente da frente parlamentar 
em Defesa da Fruticultura e Viti-
vinicultura para tratar das deman-
das do setor. Entre os assuntos 
debatidos, questões referentes a 
importação de vinhos e a carga tri-
butária dos vinhos nacionais.

Pauleti destacou a importân-

Legislativo de Santa Tereza
aprova três projetos em março

nº 1.310/2019, que abre crédi-
to especial de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), aprovado por 
unanimidade de votos na Sessão 
da terça-feira, 19 de março, pela 
Câmara Municipal de Santa Te-
reza. Segundo a justificativa do 
projeto, é para atender despesas 
com o recurso de Convênio com 
a União, para aquisição de equi-
pamentos, Emenda Parlamentar 
nº 846756/2017.

O PL 1.309/2019 está trami-
tando nas comissões para análise. 
A matéria institui o Plano Munici-

pal de Turismo de Santa Tereza. 
Já o PL Lei n° 1.306/2019  de 26 
de fevereiro de 2019 que altera 
as Leis Municipais 797 de 01 de 
outubro de 2007 e 1.544/2018, de 
14 de junho de 2018 e dá outras 
providências, teve ofício encami-
nhado pelo Prefeito Gilnei Fior, 
solicitando a retirada do mesmo, 
comunicando que fará republica-
ção da Lei conforme ofício en-
viado pelo Legislativo juntamente 
com o parecer da DPM, orien-
tando o mesmo a realizar proce-
dimento.

Foto: Juliana Graicik

Vereadores de Santa Tereza reunidos em sessão

Vereador cumpre agenda com
deputados da frente parlamentar 
em Defesa da Vitivinicultura

cia de trabalhar conjuntamente 
com todos os elos da cadeia pro-
dutiva. “Esta Frente Parlamenta 
abre um excelente fórum para 
discutirmos o que temos que me-
lhorar na vitivinicultura. Temos 
uma matéria prima de primeira 
qualidade e precisamos explorar 
nossas virtudes da melhor forma 
possível. Temos a missão de lutar 
e apoiar o setor, buscando cons-
truir alternativas, em conjunto 
com os órgãos governamentais, 
para promover mais avanços”, sa-
lientou.

Foto: Divulgação

Vereador Onecimo Pauleti reunido com Frente Parlamentar
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Encerrada colheita da uva 2019
Com a colheita praticamente encerrada, estimativa da Emater na Serra é de 650 mil toneladas da fruta

Foto: Divulgação

Engenheiro Agrônomo João Becker, chefe do escritório Emater/RS-Ascar Monte Belo do Sul

A colheita de uva em Monte 
Belo do Sul chega ao  fim. Nesta 
safra foram cultivados 2250 hec-
tares de uvas para suco e vinho, 
repetindo a área de 2017 e 2018. 
Do total de uvas produzidas, em 
torno  de 70% são uvas comuns 
(americanas e híbridas), e aproxi-
madamente 30% são uvas vinífe-
ras.

O rendimento médio desta 
safra 2019, segundo reunião da 
Comissão Municipal de Estatísti-
ca Agropecuária, realizada no dia 
14 de março, foi de 18 toneladas 
por hectare, num total de 40.500 
toneladas, repetindo a produção 
do ano passado.

Os diversos fatores e situa-
ções adversas que ocorreram du-
rante o ciclo de produção da safra 
deste ano geraram um resultado 
também diverso e bastante variá-
vel para cada situação e para cada 
propriedade.

Inicialmente houve uma boa 
brotação em praticamente todas 

Mesmo que a colheita da uva tenha começado atrasada, a 
maioria dos produtores da Serra Gaúcha já encerrou o período de 
retirada dos cachos dos parreirais a poucos dias do fim de março. 
Embora as indústrias ainda não tenham fechado o balanço ofi-
cial da safra deste ano, estimativa do escritório regional da Emater 
aponta que a quantidade de uva colhida ficou acima das expecta-
tivas iniciais. 

De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater Regional 
de Caxias do Sul, Ênio Todeschini, a safra de 2019 deve fechar 
com cerca de 650 mil toneladas. No início do ano, chegou a ser 
projetado 100 milhões de quilos a menos, mas depois a previsão 
passou para 635 mil toneladas e agora deve chegar ao patamar que 
é considerado de uma safra normal.

as cultivares, sendo este fator posi-
tivo para alcançar uma boa produ-
tividade. Na sequência, aconteceu 
o primeiro incidente, que foi a 
ocorrência de granizo que atingiu 
em torno de um quarto da área de 
produção de uvas na fase de flo-
ração e grão ervilha, com danos 
variáveis. Porém, verificou-se uma 
boa recuperação em grande parte 
das áreas atingidas. Também fo-
ram registrados diversos casos de 
queda de parreirais durante todo 
ciclo até a maturação, em função, 
principalmente, de vendavais.

Quanto à sanidade das videi-
ras, houve dificuldade no manejo 
das doenças em função das condi-
ções climáticas adversas, ou seja, 
chuvas continuadas e com muitos 
dias de molhamento e sombrea-
mento, desde a fase de brotação 
até a colheita.

O início da colheita foi marca-
do por dias chuvosos e nublados, 
culminando com uva de baixo 
Grau Babo e avanços de doenças 

de cacho (podridões), fato esse 
que afetou a produção em muitas 
propriedades. No transcorrer da 
colheita, as condições de tempo 
foram melhorando e a qualidade 

da uva também, ocasionando au-
mento no Grau Babo até o final 
da colheita.

Com todas essas variáveis, 
alguns produtores tiveram perdas 

significativas na produção. Outros 
tiveram uma produção superior 
ao ano passado, o que, na média 
geral, oportunizou ainda um bom 
ano em termos de produção.Safra fica acima

da expectativa
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Encontro de Cantorias Italianas
dá início à Semana do Município

Encontro de Cantorias Italianas na Igreja Matriz São Francisco de Assis, em Monte Belo do Sul

Foto: Felipe Machado / Rádio Difusora

Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

AS
REVIRAVOLTAS
DA
PREVIDÊNCIA

Apresentada há mais de 
trinta dias pelo presidente 
Bolsonaro, a reforma da Pre-
vidência continua sendo o 
foco dos debates. Em busca 
de apoio para a aprovação 
do texto, fala-se em grandes 
quantias viabilizadas através 
de emendas parlamentares, 
negociações de cargos e 
até mesmo flexibilização de 
algumas das regras previstas, 
como a idade mínima para as 
mulheres, benefícios rurais e os 
de prestação continuada. 

Também especula-se a 
dificuldade de aceitação da 
relatoria da proposta, ante o 
impacto social negativo, além 
da exigência de uma reforma 
para os militares. A mesma 
chegou a ser mencionada no 
último dia 19 pelo vice-presi-
dente, mas seu teor ainda é 
desconhecido. 

Enquanto a reforma da 
Previdência ocupa o cenário 
político, quem milita na área 
percebe que se torna cada 
vez mais difícil garantir os direi-
tos previdenciários da popula-
ção. Na via administrativa, o 
implemento do sistema digital 
do INSS tornou as análises mais 
engessadas, sem falar no au-
mento do tempo de espera 
do segurado, que muitas ve-
zes encontra dificuldade em 
lidar com o ambiente total-
mente informatizado. 

Na esfera judicial, as teses 
então consolidadas de prote-
ção ao trabalhador parecem 
sucumbir, sem falar na cons-
tante adoção da suspensão 
dos processos judiciais à espe-

ra de decisões padronizadas, 
emanadas pelas altas cortes. 

Exemplo é a concessão 
do adicional de 25% aos be-
nefícios daqueles em situação 
de extrema invalidez. A lei 
garante o aumento no valor 
das aposentadorias apenas 
aqueles que foram aposen-
tados por invalidez. A dispari-
dade de tratamento com os 
segurados que se aposenta-
ram por idade ou por tempo 
de serviço e posteriormente 
foram acometidos de molés-
tias altamente incapacitantes 
gerou uma enorme deman-
da de ações judiciais, com 
os mais diversos entendimen-
tos. O debate chegou ao STJ, 
que garantiu a concessão do 
adicional para todos os apo-
sentados que necessitem de 
cuidados permanentes de 
terceiros, independente da 
modalidade de aposentado-
ria que tiveram concedida. 
Todavia, a questão agora foi 
levada ao STF, gerando nova-
mente a suspensão de todas 
as ações que versam sobre o 
tema. Resta aguardar o pro-
nunciamento da mais alta 
corte do país.

A mudança nas regras 
previdenciárias é necessária e 
a consonância entre todos os 
poderes seria medida salutar 
para garantir sua implementa-
ção. No entanto, não se pode 
focar apenas no viés eco-
nômico, como parece ocor-
rer no momento. A garantia 
dos direitos sociais deve ser o 
grande mote, devendo a po-
pulação estar sempre alerta.

Os 27 anos de emancipação 
política de Monte Belo do Sul 
iniciou no sábado, 16, com a rea-
lização do Encontro de Cantorias 
Italianas. Foram diversas as apre-
sentações na Igreja Matriz São 
Francisco de Assis, seguido de 
jantar colonial na Sociedade 24 
de Maio.

O Encontro foi aberto com 
o Grupo Vicentino e teve ainda 
a participação dos Corais Infanto 
Juvenil Alegria de Cantar e Mu-

sicando Melodias, do município. 
Compareceram também o Co-
ral Cantar Si Fa´Sentir, de São 
Valentim do Sul; Cantoria Vale 
Santa Tereza, de Santa Tereza; 
Coral Santo Isidoro, de Campi-
nho; Coral Vitta Bella, de Cotipo-
rã; Grupo Bell Cantare, de Anta 
Gorda; Grupo de Cantoria Ita-
liana Stella D´Itália, de Capitão; 
Grupo Vozes e Alma, de Dois 
Lajeados; Coral Bella Coqueiro, 
Coqueiro Baixo; Coral Ecco dos 

Vales, Nova Roma do Sul; Coral 
Per Tutte L´Eta, de Nova Prata; 
Grupo Trevisani Nel Mondo, de 
Faria Lemos em Bento Gonçal-
ves; Grupo Vozes da Amizade, de 
Roca Sales; Grupo Ricardando Il 
Passato, de Putinga; Coral Muni-
cipal Dois Lajeados, de Dois Laje-
ados; Stella D´Itália, de Garibaldi 
e; Coral Bela Vista, de Fagundes 
Varela. A realização foi do Grupo 
Vicentino, com apoio da Prefeitu-
ra de Monte Belo.
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Equipe oficializou o projeto que fará um levantamento epidemiológico 
das lesões bucais em Monte Belo do Sul

Foto: Divulgação

Tatiane Parreira, terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

O QUE É
CONSTELAÇÃO
SISTÊMICA?

Bert Hellinger, nascido em 
1925, estudou Filosofia, Teolo-
gia e Pedagogia. Ele traba-
lhou 16 anos como membro 
de uma ordem de missioná-
rios católicos com os Zulus, na 
África. Depois ele se tornou 
psicanalista e desenvolveu a 
abordagem da Constelação 
Familiar a partir das experiên-
cias com dinâmica de gru-
pos, terapia primal, análise 
transacional e vários proces-
sos de hipnose terapêutica.

A Constelação Sistêmica 
Familiar conversa com nos-
sa Alma e com a Alma dos 
nossos antepassados, busca 
descortinar comprometimen-
tos nessas relações que estão 
impedindo a conquista da 
nossa felicidade, harmonia 
e saúde. Essa metodologia 
pode abordar muitas dificul-
dades e problemas, entre 
eles: falta de prosperidade, 
relacionamentos, traumas, 
carências, tristezas, medos, 
desentendimentos e desen-
contros na vida do constela-
do. Na Constelação é possí-
vel entender até mesmo o 
papel que as doenças estão 
tendo na nossa vida, pois, 
segundo essa filosofia, nos-
sas dificuldades e problemas 
estão ligados a destinos de 
membros anteriores do nosso 
grupo familiar. Nessa dinâ-
mica os “menores”, aqueles 
que vieram depois, ou seja, 
os descendentes, devem ter-
minar aquilo que os “maio-
res”, aqueles que vieram 
antes, os antepassados ou 
ascendentes, não termina-
ram. Toda emoção segue um 
ciclo que, no final, traz alívio 
e paz. Quando esse ciclo não 
se completa fica registra-
do na memória do clã esta 
emoção para que alguém 
termine seu ciclo, como, por 
exemplo: reviver um enfren-
tamento na busca da recon-
ciliação, agradecer a um 
favor, terminar de chorar um 
morto. Um descendente, não 
necessariamente direto na 
sucessão familiar, irá reviver 
este drama ou conflito até 
que a emoção se dissolva e 
se resolva a questão.

Tudo aquilo que se ma-
nifesta na nossa vida é resul-
tado das nossas ações, mas 
não só resultados das nos-

sas ações, mas também das 
ações da nossa ancestrali-
dade. Nós somos mantidos 
em nosso campo energético 
familiar, que num nível deter-
minado, entrava ou faz cres-
cer a nossa disposição para 
ser feliz, ser próspero, fazer 
escolhas livremente, ter êxito 
naquilo que empreendemos, 
manter os relacionamentos 
agradáveis, a saúde, o bem
-estar e também as doenças.

A natureza do nosso 
campo de energia familiar é 
determinada pela história da 
nossa família, principalmente 
sua religião, crenças, país de 
origem, e também por acon-
tecimentos marcantes como 
os relacionamentos dos pais 
e dos avós, mortes, aborto, 
adoção, suicídio, guerra, 
exílio, incesto, antepassado 
agressor ou vítima, traição. 
Tudo aquilo que se manifes-
ta em nossas vidas é resulta-
do ou efeito dessa “consci-
ência grupal” que busca a 
libertação das emoções e 
fardos antigos mediante re-
presentações nas gerações 
posteriores. Entrar no campo 
sistêmico do nosso clã fami-
liar possibilita a conexão e 
restabelecimento das ordens 
sistêmicas com aqueles que 
não estão presentes.

A Constelação Familiar 
é reconhecida como uma 
terapia integrativa. Ela atua 
auxiliando o cliente a se 
movimentar e sair do ponto 
onde ele se percebe preso 
a uma dificuldade recorren-
te em sua vida. Ela permite 
movimentos de liberação e 
alívio, fazendo com que se-
jamos capazes de concluir 
antigos ciclos emocionais e 
fazer novos movimentos em 
direção à vida e o que dese-
jamos dela.

Então, o que tudo isso 
quer dizer???? Está com pro-
blemas no trabalho, relacio-
namentos, família??? Vamos 
ir lá na raiz do problema, des-
cobrindo porque isso acon-
tece na sua vida. Você terá 
uma visão do todo e a cons-
ciência do que acontece 
com você. Assim sendo, fica 
fácil resolver seus problemas.

Finalizo agradecendo 
pela vida a meus pais e a to-
dos que vieram antes deles.

Na quinta-feira (21), ocorreu 
a conclusão do curso de Eletri-
cista Rural em Monte Belo do 
Sul, que esteve sob orientação do 
Instrutor Moisés Corrêa. A capa-
citação, que teve a duração de três 
dias é uma parceria entre a Pre-
feitura Municipal, através da Se-
cretaria de Agricultura por meio 
do SENAR - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural em parceria 
com Sindicato Rural.

Foi oficializado o Proje-
to “Pesquisa de Lesões Bucais 
em Monte Belo do Sul” entre a 
Pós-Graduação da Faculdade de 
Odontologia da UFRGS e a Pre-
feitura Municipal, na sexta-fei-
ra, 15 de março.  O projeto tem 

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
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Projeto de Pesquisa de Lesões
Bucais é iniciado no município

como objetivo inicial realizar um 
levantamento epidemiológico das 
lesões bucais do município, assim 
como sensibilização para cuida-
dos e prevenção. Posteriormente, 
poderão ser realizados programas 
de saúde adequados aos resulta-

dos da pesquisa.
A reunião, realizada no ga-

binete do prefeito, contou com a 
presença do prefeito municipal, 
Adenir José Dallé, a secretária de 
Saúde e Assistência Social, Ana 
Maria Somensi Bruschi, as cirur-
giãs dentistas Luciana R. Barbosa 
Cangussu e Cinara M. Depon-
ti, as agentes de saúde Amanda 
Marchiori e Maria Luzicleide 
Razia. Na comitiva da UFRGS, 
estiveram presentes o Professor 
Pantelis Varvaki Rados (autorida-
de representando a UFRGS), os 
doutorandos Ieda Milani da Lu-
cena, Ingrid da Silva Santos, Ar-
thur Pias Salgueiro e o mestrando 
Eduardo da Silva Liberato.

Prefeitura 
realiza curso 
em parceria 
com o Senar

Participantes do curso de 
Eletricista Rural

Foto: Divulgação
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O agricultor Renan Paludo, de Monte 
Belo do Sul, está otimista com a safra de to-
mate que começa a ser colhida. O clima local 
ajudou no desenvolvimento e na qualidade 
do fruto. E essas características devem refletir 
no preço, que está bom.

Dono de uma plantação com 3.200 pés,  
das variedades Saladate e Paronset, Renan  
colheu 100 caixas até o momento. O valor 
está sendo negociado em torno de R$ 60,00 
a caixa de 24kg.  

Safra de tomate anima produtor
Dicas para cultivar 
tomate orgânico
Existem cultivares de tomate desenvol-

vidas especificamente para sistemas or-
gânicos. São rústicas, resistentes a pragas 
e doenças, e têm capacidade de produ-
ção em condições de uso de fertilizantes 
de baixa solubilidade. Recomenda-se ob-
ter mudas em estufas com plástico na co-
bertura, proteção lateral com tela clarite 
anti-insetos e, preferencialmente, usando 
irrigação por microaspersão. 

Sugestões de modelos de estufas e de 
manejo das condições climáticas inter-
nas podem ser verificadas em ainfo.cnp-
tia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPH-
2009/31468/1/ct_38.pdf.

As mudas estão prontas para o trans-
plante entre 25 e 30 dias após a semeadu-
ra. Indica-se espaçamento de 1 a 1,20 me-
tro entre linhas e de 0,7 a 0,5 metro entre 
plantas. Para informações de adubação 
acesse ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/
bitstream/item/102914/1/Composto-orga-
nico-embrapa-hortalicas.pdf.

Há ainda a necessidade de tutora-
mento para o plantio de tomate e obten-
ção de certificado, para o produtor fazer 
parte do Cadastro Nacional de Produtores 
Orgânicos.

Renan Paludo junto a sua plantação de tomates

Fotos: Divulgação


