Festival marca nova perspectiva
para o turismo de Monte Belo

Evento reuniu
mais de três
mil pessoas na
praça central
da cidade e
inaugurou um
marco para
o desenvolvimento turístico
local . Páginas
centrais
Foto: Marlove Perin
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Cremação ganha espaço e confiança
Capelas São José e Memorial Crematório São José oferecem serviço de cremação desde 2006
O Memorial Crematório São
José é o único no país localizado
em uma área de 36.000m², sem
cemitério, com mata nativa preservada, lago natural, jardins sempre floridos e toda infraestrutura
necessária para propiciar o máximo de conforto, tranquilidade,
respeito e paz para os momentos
de despedida. O crematório, um
empreendimento privado em funcionamento desde 2006, foi o 13°
instalado no Brasil. Disponibiliza
também cerimonial de despedida,
em ambiente exclusivo, com capacidade para 60 pessoas sentadas,
com ato religioso, imagens e músicas. Um ambiente seguro, bonito
e em permanente manutenção.
Atualmente, a média de cremações mensais em Bento Gonçalves é de cinco óbitos e praticamente 100% destes são realizados
em Caxias do Sul.
Como funciona
O processo de cremação passa por duas etapas combustíveis:
a primeira diz respeito ao corpo
e ao ataúde, atingindo a temperatura aproximada de 600 graus; na
segunda, são processadas as substâncias particuladas e gases resultantes da etapa anterior. Esse procedimento ocorre na temperatura
aproximada de 850 graus. Para
que todo o processo esteja dentro
das normas que visam a redução
dos riscos ambientais é exigido
que o ataúde não tenha revesti-

Foto: Divulgação

Memorial Crematório São José

mento em verniz e que todas as
partes metálicas sejam retiradas.
O corpo também é preparado para não conter qualquer tipo
de peças metálicas. O tempo total
de cremação varia de duas horas a
duas horas e meia. A capacidade
de operação do Memorial Crematório São José, de Caxias do Sul, é
de dez cremações diárias.
Procedimentos
Para as pessoas que tiveram
acompanhamento médico são necessários alguns documentos:
• Declaração de Óbito
(D.O.) fornecida por dois médicos que assistiram ao falecido;
• autorização de duas pessoas da família, tendo variantes
dependendo dos familiares vivos.

Para pessoas cuja morte tenha ocorrido de forma violenta,
ou sem acompanhamento médico, é necessário:
• atestado fornecido por médico legista;
• autorização de duas pessoas da família, tendo variantes
dependendo dos familiares vivos;
• autorização judicial, fornecida por juiz da Comarca onde
tenha ocorrido o óbito.
Em todos os casos, a cremação só poderá ser realizada após
24 horas da constatação do óbito.
Saiba mais
Cremação é um processo
que, através da autocombustão,
transforma um corpo em restos
cremados.
• A opção pela cremação: a cremação apresenta-se
como uma tendência e uma solução para o problema da lotação e
falta de segurança nos cemitérios
tradicionais. Além disso, isenta de
custos futuros como anuidades ou
manutenção cemiterial.
• Destino dos restos
cremados: o destino final das
cinzas é uma decisão da família.
Podem ser espargidas no Jardim
em Memória ou guardadas nos
lóculos cinerários, ambos no
Memorial Crematório São José

de Caxias do Sul. A família pode
também retirar os restos cremados e dar a destinação que melhor
lhe convier.
• Lóculos cinerários:
espaços destinados à guarda da
urna com os restos cremados. No
Memorial Crematório São José,
de Caxias do Sul, podem ser locados por período determinado ou
comprados definitivamente.
• Urnas: são recipientes destinados à acomodação dos restos
cremados. Possuem formas e tamanhos variados e podem ser encontradas em diferentes materiais.
• Meio ambiente: atualmente, a cremação é o processo
que oferece o menor risco ao
meio ambiente. Por ser o primeiro crematório licenciado seguindo
as determinações do CONAMA
(Conselho Nacional do Meio
Ambiente), o Memorial Crematório São José possui toda infraestrutura necessária para realizar o
processo de cremação sem dano
algum ao meio ambiente.
• Prazo para a cremação: a única determinação legal
referente ao processo de cremação é de que sejam aguardadas 24
horas do óbito. Algumas crenças
exigem que a cremação seja realizada após um período maior
de tempo, circunstância essa que
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sempre é respeitada e cumprida.
• Caixão: o ataúde (caixão)
é cremado juntamente com o corpo. Os ataúdes utilizados seguem
uma determinação do CONAMA
(Conselho Nacional do Meio
Ambiente) que os tornam ecologicamente corretos com a utilização de tintas e vernizes a base de
água e sem a utilização de plásticos, vidros e metais. Isso evita a
liberação de possíveis poluentes
durante a sua queima. As Capelas
São José possuem uma linha completa dessas urnas.
• Velório: a cremação não
dispensa velório, pois ele é sempre realizado respeitando as tradições e crenças da família.
• Cerimônia de despedida: o Memorial Crematório
São José oferece uma sala para cerimoniais de despedida. Um espaço amplo e requintado que pode
ser utilizado sem custos, inclusive
com realização de cerimoniais à
noite até às 22 horas.
• Declaração em vida:
o desejo de ser cremado pode ser
expresso em vida. As Capelas São
José e o Memorial Crematório
disponibilizam a documentação
necessária e encaminham ao cartório de registro de títulos e documentos para que este desejo tenha
valor legal. É sempre importante
expressar a decisão aos familiares
e amigos.
• Datas especiais: todos
os anos o Memorial Crematório
São José de Caxias do Sul realiza
celebrações especiais em homenagem ao Dia das Mães, Dia dos
Pais e Dia de Finados.
• Investimento: As Capelas São José de Bento Gonçalves
oferecem o Plano Recordare Cremação planejada que pode
ser pago em até 60 meses e conta com seguro prestamista. Além
disso as famílias podem aderir
ao AssistPrev, assistência funeral
familiar oferecido somente nas
empresas do Grupo L. Formolo
- Capelas São José.
Circulação: mensal
A Gazeta News RS - Monte Belo do
Sul é um meio de comunicação que
surgiu para divulgar o trabalho desenvolvido no dia a dia do município.
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Preço mínimo da uva será
definido pelo Governo
Representantes do setor vitivinícola participaram de reunião
em Brasília, junto ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), onde foram
apresentadas propostas para a definição do preço mínimo da uva
safra 2018/2019.
O coordenador da Comissão Interestadual da Uva, Márcio
Ferrari, informou que setor que
representa os produtores de uva
apresentou o seu custo de produção, que ficou em R$ 1,053. Já
a indústria sugeriu a manutenção
dos atuais R$ 0,92 para o quilo da
variedade Isabel com 15 graus,
enquanto a representação das Cooperativas Vinícolas propôs ajustar conforme o índice da inflação.
Sem consenso, como já ocorreu em outros anos, caberá à
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) definir o valor
e fixar junto ao Conselho Monetário Nacional (CMN) para posterior publicação no Diário Oficial

Foto: Marlove Perin

da União (DOU). O prazo é 30
de novembro.
O diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro do
Vinho (Ibravin), Carlos Paviani,
que participou da reunião, salientou que na falta de consenso “se
encaminhou para que o Governo decida. Acreditamos que vai
haver uma pequena elevação no
preço pago para o quilo da uva,
houve a garantia que menor do
que está não fica”, disse.
Márcio Ferrari informou

ainda que foi solicitado que o
Governo Federal estabeleça uma
política específica de comercialização com garantia de preços
para o produtor. Outra proposta
do setor foi para que o governo
também tenha uma política para
escoamento dos altos estoques de
vinho e suco concentrado hoje
existentes. Segundo Carlos Paviani existem cerca de 30 milhões de
litros de suco concentrado estocado e aproximadamente 250 milhões de litros de vinhos.
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Vieni Viere la Vita Festival marca
Foto: Cultura Serra

Evento realizado no sábado, 17 de
novembro, reuniu mais de três mil
pessoas na praça central de Monte
Belo do Sul e inaugurou um marco
para o desenvolvimento local
Autêntico em sua essência e
propulsor de uma nova forma de
encantar por meio do turismo de
experiência. Assim, a primeira
edição do ‘Vieni Vivere la Vita
Festival’, realizado no sábado
(17), em Monte Belo do Sul, não
só surpreendeu pelo êxito como
assinalou uma passagem histórica
para o município. Encampado
pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, atraiu, logo na
estreia e em um único dia, mais
de três mil pessoas à cidade de
apenas 2.500 habitantes.
Durante todo o dia elas puderam vivenciar um pouco daquilo
que a cidade tem de melhor: belezas naturais, ares bucólicos de
uma região típica do interior da
Serra gaúcha, clima acolhedor e,
com destaque, o trabalho de cerca de 20 empreendedores locais,
com itens de gastronomia e artesanato. Completando as atrações,

dezenas de apresentações artísticas e culturais colocaram em cena
o talento da região.
Tantos atrativos chamaram
a atenção de visitantes vindos de
longe, como foi o caso de um
grupo de mineiros de Pedro Leopoldo, que se deslocou do Sudeste do país especialmente para
o festival. “Nós vimos o evento
nas redes sociais e adoramos a
proposta, por isso decidimos
acompanhar”, conta a advogada
Bárbara De Matos Vieira. “Muitas opções de bebidas e comidas,
músicas locais de qualidade, com
danças típicas e bandas autorais,
algo que não vemos com frequência na nossa terra”, relata o bombeiro civil Leonardo Sales Rocha.
E para completar a experiência, o
grupo ficou hospedado em uma
residência no próprio município,
através de um site onde casas para
aluguéis são cadastradas.
Foto: Marlove Perin

Prefeito Adenir Dallé, consultora Ivane Fávero, secretário de
Turismo, Alvaro Manzoni e Márcia Ferronatto
Foto: Marlove Perin

Mais de 20 empreendedores locais expuseram seus produtos,
como a Produtos Coloniais Angelo Gabriel

Atrativos chamaram a atenção dos mais de três mil visitantes

Vivenciando Monte Belo do Sul
Ao longo da programação
do Festival, cerca de 10 atrações
artísticas subiram ao palco para
agradar os mais diferentes perfis
de público, desde rock autoral
até as típicas músicas e danças
italianas. Enquanto apreciavam a
sonoridade ambiente, os visitantes puderam passar por mais de
20 barracas espalhadas pela Praça
Padre José Ferlin, conferir o melhor dos produtos montebelenses
e experenciar o local sentados
sob uma das árvores mais antigas da cidade, localizada na praça
central. Quando a noite chegou,
a iluminação recebeu destaque,
lembrando os mais genuínos
eventos de pequenas localidades
europeias.
Esse combinado de atrativos
visa valorizar os empreendedores
e o povo local – e eles garantem
a importância deste tipo de promoção. A Vinhos Faé é exemplo
disso. Com a vinícola familiar
localizada no interior de Monte
Belo, a exposição que o Vieni Vivere la Vita Festival proporcionou
aos pequenos empreendedores
foi acima da expectativa. “O evento surpreendeu pela organização,
divulgação e qualidade. Foi uma
excelente oportunidade para nós,
pequenos empreendedores. Vejo
com bons olhos um futuro promissor para o turismo da cidade”,

conta Roque Faé, proprietário da
vinícola. Para ele, o festival promoveu mais negócios do que uma
feira convencional, pela proposta
que teve.
O Café Faccin - empreendimento que estreia este ano não
só no festival, mas também no
comércio montebelense – celebra
a realização do evento para a divulgação do empreendedorismo
local. “O resultado foi excelente,
superando as nossas perspectivas. Conseguimos movimentar
os negócios e expor a união dos
empreendedores junto ao aporte
turístico que temos a oferecer. Estamos aguardando ansiosamente
o próximo”, conta Renata Faccin,
uma das proprietárias.

Foto: Marlove Perin

Foto: Marlove Perin

Foto: Marlove Perin

O evento trouxe turistas de várias cidades

5

Ano IV - Nº 37 - Novembro/2018 - Monte Belo do Sul/RS

nova perspectiva para o turismo
Foto: Marlove Perin

Mais de 10 atrações turísticas subiram ao palco para agradar
os diferentes perfis de público

Foto: Felipe Machado

Prefeito Adenir José Dallé reafirmou o comprometimento com o
crescimento turístico do município

Lançamento da campanha

Foto: Marlove Perin

O relógio marcava 20h e
Monte Belo do Sul iniciava oficialmente uma nova era para o
turismo local. Após meses de
preparação, a comunidade pôde
conhecer o material promocional
do projeto, apresentado no momento auge do festival. A primeira peça a ser exposta foi o vídeo
institucional da campanha – uma
produção que conta com diversas
imagens produzidas sobre Monte
Belo. Logo após, subiram ao palco os idealizadores da iniciativa.
Ivane Fávero, consultora que
orientou o projeto, exaltou a proposta do poder público municipal
em promover uma nova forma de
experienciar as potencialidades
Foto: Marlove Perin

Bruno Faccin, da Faccin Vinhos

locais. “Nós só podemos plantar a
semente do desenvolvimento em
terrenos férteis. Monte Belo está
disposto e preparado para evoluir
cada vez mais”, enfatizou. O prefeito, Adenir José Dallé, também
reafirmou o comprometimento
com o crescimento turístico do
município. “Nós assumimos o
compromisso de valorização e fomento ao turismo montebelense,
pois sabemos do potencial que
o nosso povo tem. Estamos no
rumo certo”, ressaltou.
O Secretário de Cultura e
Turismo, Alvaro Manzoni, afirmou que esse projeto de gestão
envolve todas as secretarias municipais, empreendedores, famílias

e comunidade. “O trabalho que
vem sendo desenvolvido, além de
conquistar prêmios em nível estadual, tem unido as famílias, fortalecendo a economia, integrando
crianças, jovens e adultos em projetos turísticos-culturais que vem
ao encontro não só dos objetivos
de uma gestão, mas a um planejamento que possa render bons
frutos no futuro”, aponta.
O desenvolvimento da campanha teve como produtores
Amanda e Maurício Pamplona.
O ‘Vieni Vivere la Vita Festival’
contou com a colaboração do
Centro de Tradições Italianas de
Monte Belo do Sul e patrocínio
de Monello e Britamil, com fi-

nanciamento de Pró-Cultura/RS
- LIC do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul – todos foram
homenageados na solenidade de
lançamento da campanha. Além
disso, outra proposta foi lançada:
o Belo Natal, a próxima iniciativa
do poder municipal, a ser realizado em dezembro deste ano.

Foto: Felipe Machado

Rainha e princesas do município com moradores locais

Foto: Marlove Perin

Foto: Felipe Machado

Apresentação da Oficina de Canto e Música
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Criada comissão em defesa
do pagamento atrasado da
safra da uva ao viticultor
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Bento Gonçalves (STRBG), com área
de extensão em Monte Belo do Sul, Pinto
Bandeira e Santa Tereza, reuniu viticultores para discutir o atraso de pagamento da
safra da uva e buscar alternativas.
O presidente da entidade, Cedenir
Postal, foi o mediador do encontro, que
lotou o piso superior do Sindicato, onde,
através de depoimentos, ficou clara a preocupação dos agricultores.
“Muitos viticultores, acostumados a ter
toda a safra da uva paga em agosto e setembro, ainda não estão recebendo. Estamos
em pleno desenvolvimento, onde agricultores gastam com tratamentos, adubação e
a próxima safra está chegando. Tem ainda
pagamentos a serem feitos para empregados da colheita e frete. Eles precisam deste
pagamento para tocar a propriedade”, destacou Postal.
Outra pauta do encontro foi o preço
mínimo da uva, que continua em R$ 0,92,
motivo de preocupação permanente de
produtores.

Comissão
Foi criada uma Comissão em Defesa
do Pagamento da Safra, com representantes
da diretora do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, mais três agricultores, que irão até
as empresas e levarão as reivindicações a
entidades como o Instituto Brasileiro do
Vinho (Ibravin) e Sindicato das Indústrias
do Vinho do RS (Sindivinho).
Em meio às pautas discutidas, as perdas na agricultura com o granizo e temporal
na região também foram lembradas pelos
produtores rurais.
Foto: Felipe Machado / Rádio Difusora

Viticultores reuniram-se na sede do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Vacinação contra febre aftosa
segue até dia 30 deste mês
A vacinação contra a febre
aftosa deve ser realizada em bovinos com idade inferior a dois
anos, sendo que a mesma deve
ser adquirida no município de
Bento Gonçalves e a nota deve ser
entregue na inspetoria veterinária
do mesmo.
O prazo de vacinação dos
bovinos deverá ser realizada até
o dia 30 de novembro de 2018,
o não cumprimento da vacinação
acarretará em multa ao produtor.

Foto: Divulgação

Vacinação deve ser realizada em bovinos
com idade inferior a dois anos

Monte Belo terá um Posto
de Inspetoria Veterinária
A partir de quarta-feira, 28, os produtores de Monte Belo do Sul passam a contar
com o convênio com a Inspetoria Veterinária de Bento Gonçalves, coordenada pelo
o médico veterinário Willian Smiderle. Os
agricultores devem procurar a recepção da
prefeitura, que encaminhará ao setor responsável. A Prefeitura, através da Secretária de Agricultura está fornecendo gratuitamente a vacinação contra a febre aftosa.

Segundo Eder Zaffari, Secretário de
Agricultura, era uma demanda que há anos
os produtores estavam solicitando. “Fomos
a Porto Alegre, levamos a demanda para a
Secretaria do Estado e formalizamos o convênio junto com a Inspetoria. Agora os funcionários estão em treinamento. Assim os
produtores não precisam se deslocar para
fazer o cadastro de animais, entre outros
serviços ligados à Agropecuária”, explica.
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Últimos dias para
requerer aposentadoria
pela regra 85/95
Os trabalhadores que pretendem se aposentar por tempo de contribuição têm até o
dia 31 de dezembro de 2018
para aproveitar as vantagens
da fórmula 85/95, ou seja, receber o benefício integral,
sem o desconto do fator previdenciário. Isso porque, a partir
dessa data, a fórmula passa a
ser 86/96, conforme a tabela
progressiva constante na Lei
13.183/2015, tornando mais difícil o acesso ao benefício sem
redução.
A legislação refere que o
segurado da previdência que
preencher o requisito para a
aposentadoria por tempo de
contribuição (15 anos de carência e 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, ou
35 anos para os homens) poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no
cálculo de seu benefício, desde que a soma da sua idade
e de seu tempo de contribuição na data do requerimento da aposentadoria for igual
ou superior a noventa e cinco
pontos, se homem, ou oitenta
e cinco pontos, no caso das
mulheres: é a conhecida “fórmula 85/95”.
Para ficar claro, vejamos o
seguinte exemplo: um homem
que já conta com 35 anos de
contribuição e 60 anos de idade. A soma do seu tempo de
contribuição e idade, 35 + 60,
é igual a 95. Ele terá, portanto,
direito à aposentadoria sem
incidência do fator previdenciário. Vale ressaltar que as
frações, como os meses, não
apenas os anos, são computados no cálculo.
Ocorre que a lei também
traz uma tabela para aumento progressivo desses números,
que no dia 31 de dezembro
de 2018 passam a ser 86/96,
ou seja, os homens precisarão ter a soma da idade e do
tempo de contribuição igual
ou superior a 96, enquanto
as mulheres precisarão somar
86 pontos ou mais. Em 31 de
dezembro de 2020 a fórmula
deverá passar para 87/97, em
2022 para 88/98, em 2024 para

89/99 e, finalmente, em 31 de
dezembro de 2026, 90/100.
Mas não há garantias que
a progressão chegue tão longe, pois a já anunciada reforma da previdência, pelo menos em sua proposta inicial,
acaba com a fórmula 85/95
e estabelece uma idade mínima para a aposentadoria,
além de uma contribuição
mínima de 40 anos para que
o segurado tenha direito ao
benefício integral.
Diante de tantas nuances,
a orientação de um profissional que domine o assunto
pode ser fundamental para a
concessão de uma aposentadoria mais vantajosa. Segundo
estudos do Instituto Brasileiro
de Direito Previdenciário, o fator previdenciário chega a reduzir o valor da aposentadoria
em mais de 30%. Uma mulher
que tenha uma contribuição
média de R$ 2.000,00, por
exemplo, com 50 anos de idade e 31 anos de contribuição
em 2018, terá direito ao benefício de R$ 2.000,00. Porém, se
tiver 54 anos de idade e 30 de
contribuição, o valor do benefício será de R$ 1.329,80, em
função da aplicação do fator
previdenciário.
Analisar o melhor momento para requerer o benefício
e, também, situações que
possam aumentar o tempo de
contribuição, como o exercício de atividade rural ou trabalho insalubre, período de
alistamento militar e tempo
de estudo em escola técnica,
certamente é imprescindível.

Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584

ExpoBento e Fenavinho
juntas em 2019
Foto: Augusto Tomasi/Vagão Filmes

Diretoria da ExpoBento 2019

Dois dos eventos mais icônicos de Bento Gonçalves ocorrerão de forma concomitante em 2019:
ExpoBento e Fenavinho têm suas realizações confirmadas para o período de 13 a 23 de junho do próximo ano, no Parque de Eventos do município.
O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de

Bento Gonçalves (CIC-BG), promotor da feira –
hoje, o maior encontro multissetorial do país – assume, também, o desafio de retomar a festa que
projetou nacionalmente a cidade cinco décadas
atrás, celebrando um de seus principais produtos:
o vinho.

Campanha de Natal dos Correios
Os Correios já estão trabalhando com a Campanha de Natal que
realizam há 29 anos. As cartinhas do projeto Papai Noel dos Correios
poderão ser lidas de forma presencial a partir do dia 23, em 91 pontos
do Estado, inclusive em Caxias do Sul. Assim como foi em 2017, a campanha possibilita o apadrinhamento dos pedidos por meio da internet
em algumas cidades do Brasil. No Rio Grande do Sul esta modalidade
será disponibilizada para Porto Alegre a partir do dia 12.
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Monte Belo do Sul recebe Prêmio Gestor
Público pelo segundo ano consecutivo
Pelo segundo ano consecutivo, Monte Belo do Sul marcou
presença entre os vencedores do
Prêmio Gestor Público do Rio
Grande do Sul. Na edição 2018,
o município foi outorgado com
a Menção Honrosa referente ao
Projeto da Cultura Monte Belo:
Música, Canto e Dança.
Outra conquista importante
veio com o Prêmio Gestor Público, pelo Projeto do Turismo
sintetizado na campanha ‘Vieni
Vivere La Vita’, plano de promoção turística, contemplando ações
voltadas ao desenvolvimento dos
empreendimentos locais. O programa envolve desde a elaboração
de sinalização padronizada com
placas indicativas dos empreendimentos, até a produção de guias
turísticos com os principais locais
que podem ser conhecidos no
município. Um dos destaques da
iniciativa foi a promoção do festival no dia 17 de novembro, na
praça da cidade, com diversas
atrações culturais e expositores
montebelenses.
Reconhecendo a potencia-
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Dez municípios foram laureados com o Prêmio Gestor Público

lidade da iniciativa, o Prêmio
Gestor Público 2018 selecionou
o município entre os 32 finalistas
da distinção. Monte Belo do Sul
ficou entre os dez agraciados e foi
o único do Estado premiado no
segmento de Turismo. Os outorgados foram conhecidos no dia 6

de novembro, durante cerimônia
na Assembleia Legislativa, em
Porto Alegre.
O Prêmio Gestor Público
(PGP) objetiva reconhecer, publicamente, ações desenvolvidas
pela administração pública municipal do Rio Grande do Sul que

atinjam resultados positivos para
suas comunidades, incentivando,
assim, a melhoria da gestão pública, bem como dos seus gestores
municipais em adotar iniciativas
inovadoras, criativas e que atendam à metodologia de projetos
elaborados.

Reconhecimento a
Monte Belo do Sul
Monte Belo do Sul já havia
conquistado o Prêmio Gestor em
2017 com o projeto “Monte Belo:
Música, Canto e Dança” e nesse
ano recebeu a menção honrosa
pela continuidade da iniciativa.
Esse reconhecimento coroa o esforço do poder público municipal
em valorizar ainda mais Monte
Belo e sua gente, na opinião do
Secretário de Cultura e Turismo
do município, Alvaro Manzoni.
Ampliando as ações, em
2018 o município inovou ao propor a realização de um festival,
desafio que vem conquistando
aceitação muito positiva, na avaliação do prefeito de Monte Belo
do Sul, Adenir José Dallé. “O
Vieni Vivere la Vita é um marco
para Monte Belo do Sul. Fizemos
deste um projeto de nosso governo, buscando a valorização dos
nossos pequenos empreendedores e, com isso, proporcionando
uma diversificação da economia e
a possibilidade de incremento na
renda familiar”, diz.

