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Uvas exigem
diferentes horas 
de frio na Serra
Enquanto a variedade Niágara precisa de 
até 200 horas, a Cabernet e a Moscato 
necessitam de até 400 períodos de 
temperaturas abaixo de 7,2ºC.
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Tratamento endodôntico
(tratamento de canal)

Brigada Militar recebe 
computador do Sicredi

Foto: Divulgação

Equipe do Sicredi faz a entrega do computador para a Brigada Militar

A agência Sicredi de Monte 
Belo do Sul realizou a doação de 
um computador para a Brigada 
Militar do município.

A doação visa melhorar a es-
trutura de entidades parceiras do 
Sicredi. “É um ato pequeno dian-
te da importância que a Brigada 
Militar tem em nosso munícipio, 

O propósito final de um trata-
mento endodôntico não cirúrgico 
ou “desvitalização”, como é vulgar-
mente conhecido, é garantir que 
os tecidos que circundam o dente 
mantenham ou recuperem um es-
tado saudável apesar do fato de a 
polpa dentária ter estado sujeita a 
alterações degenerativas e/ou a in-
fecção bacteriana. Conheça em que 
consiste o procedimento.

O que é o tratamento?
É a remoção do tecido mole 

que se encontra na parte mais in-
terna do dente (câmara e canal), e 
que recebe o nome de polpa. Esta 
pode estar sadia ou infectada e, ao 
ser removida, é substituída por um 
material obturador.

Quais são os sintomas 
mais característicos?
Dor espontânea - isto é, o den-

te começa a doer sem estímulo - de 
forma latejante, não muito bem lo-
calizada e que aumenta com o ca-
lor. Nesse caso, a polpa ainda está 
viva, porém inflamada, e o uso de 
analgésicos não resolve. Já quando 
há morte da polpa, geralmente a 
dor é bem localizada, havendo sen-
sação de “dente crescido” e dor ao 
mastigar.

Sempre que um dente
dói, deve receber o 
tratamento?
Não. Os dentes podem ter res-

posta dolorosa a qualquer estímulo 
fora do normal: frio intenso, calor 
intenso, doce e salgado. Esses sin-
tomas são observados em dentes 
cariados, em dentes com o colo ex-
posto (retração das gengivas) e em 
dentes submetidos a carga intensa 
(durante a mastigação). Nesses ca-
sos, removendo-se a causa, cessa a 
sensibilidade.

Em quantas sessões 
se faz um tratamento?
Quando a polpa é viva e sem 

inflamação, uma sessão é suficiente; 
polpa viva e inflamada, duas ses-
sões. Com polpa mortificada, são 
necessárias mais sessões.

O tratamento é dolorido?
Com o uso da anestesia, o tra-

tamento é indolor e, às vezes, nos 
casos de polpa mortificada, nem é 
preciso anestesiar.

Foto: Divulgação

Dra. Anne Karine Oliveira

Após as sessões, 
é comum sentir dor?
Não. O que pode acontecer 

nas primeiras 48 a 72 horas é ficar 
com uma sensação dolorosa decor-
rente da aplicação do anestésico e 
da manipulação do dente, que pode 
ser resolvida pela ingestão de anal-
gésicos tipo AAS.

Um dente já tratado
pode receber 
novamente tratamento?
Sim, geralmente quando, no 

primeiro tratamento, não foi pos-
sível seguir os padrões exigidos: 
limpeza (remoção de todos os mi-
croorganismos), preenchimento 
hermético do canal com o material 
obturador, etc. Essas incorreções 
podem provocar lesões na ponta da 
raiz (periápice) do tipo abcessos e 
lesões crônicas.

O dente morre depois 
do tratamento?
Não, pois todo o suporte desse 

dente permanece vivo: osso, mem-
brana periodontal (fibras que fixam 
o dente ao osso) e cemento (cama-
da que recobre as raízes). Outro 
possível problema é que o dente 
torna-se mais frágil.

E se o tratamento
não for realizado?
Poderá se desenvolver uma 

lesão na região apical, com conse-
quências mais sérias, como dor in-
tensa, inchaço, febre e bacteriemia. 
A única solução a partir daí poderá 
ser a extração do dente.

Para mais informações procure 
um especialista.

porém acreditamos ser de gran-
de valia para a instituição”. Desta 
forma, acreditamos que estamos 
contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida dos nossos as-
sociados e da sociedade”, comen-
tou o gerente da unidade de aten-
dimento do Sicredi, Anderson 
Giordani. 

A entrega foi realizada no dia 
14 de setembro, na unidade de 
atendimento do Sicredi de Monte 
Belo do Sul e contou com a pre-
sença dos sargentos Varlei Lannes 
e Rodrigo Bacco, soldados da 
Brigada Militar, além dos funcio-
nários do Sicredi local, Camila 
Cecconi e Douglas Cetolin.
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Noite de Tertúlia
“Resgatando Tradições”

Foto: Marlove Perin

Apresentação de alunos das 
escolas municipais de Monte 
Belo do Sul
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Alguns mal aprenderam a ca-
minhar e já estão carregando no 
peito o orgulho de ser gaúcho. A 

A chegada da Chama Crioula   
da Escola Estadual Pedro Miglio-
rini ocorreu na noite da sexta-fei-
ra, dia 14. Mais de 600 pessoas 
prestigiaram as apresentações ar-
tísticas da 3ª Tertúlia.

1ª Noite de Tertúlia, “Resgatando 
Tradições” reuniu mais de 300 
pessoas no ginásio de esportes da 
escola Roman Ross, em Monte 
Belo do Sul.

O evento reuniu alunos das 
Escolas Municipais do município, 
emocionou pais e familiares em 
apresentação realizada na noite da 
quarta-feira, 18 de setembro.

Tertúlia na
Escola Pedro
Migliorini
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Foto: Marlove Perin
Acontece neste domingo, dia 30, a 129ª 

Festa em Honra a São Francisco de Assis, 
em Monte Belo do Sul. As comemorações 
iniciam no dia 26, com visitas da imagem do 
padroeiro às comunidades e tríduo em hon-
ra a São Francisco de Assis.

No domingo, dia da festa, está progra-
mada a Missa Festiva, que será celebrada 
pelo padre Vinícius Caberlon, seguida de 
procissão às 10h. Ao meio dia, para finalizar 
as comemorações e reunir toda a comuni-
dade, será realizado o tradicional almoço na 
Sociedade 24 de Maio.

Os festeiros organizadores são Bruna 
Robetti e Lucas Fantin; Maria Inês Titton 
Ceccon e Marcos Ceccon, Rosa Pano So-
mensi e Mário Bragagnollo, Geni Piovesana 
Cettolin e Enio Cettolin, Simone Razador 
e Eder Panizzi, Juciléia Salton e Jonas Pas-
quali. Os festeiros contam com a ajuda da 
equipe administrativa, composta por Leonir 
e Nádia Lava, Moacyr e Clarice Lazarotto, 
Ademir e Cristiane Ferronato, Roberto Car-
los e Janete Rasia.

A data oficial do padroeiro é dia 4 de 
outubro, mas em virtude da eleição deste 
ano, a festa da comunidade foi antecipada. 
No dia 3 de novembro, acontecerá também 
o Bingo da Integração.

129ª Festa em Honra a São Francisco de 
Assis acontece em Monte Belo no dia 30

Igreja Matriz de Monte Belo do Sul
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Frio intenso ajuda a garantir
a safra da uva na Serra

Brotação uniforme e no tempo certo animam produtores

Foto: Marlove Perin
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Com mais de 380 horas de 
frio, com temperaturas chegan-
do abaixo dos 7,2ºC nos últimos 
quatros meses, o clima entre os 
produtores até então é de come-
moração. Com a combinação 
do tempo, segundo especialista, 
poderemos ter uma safra de alta 
produtividade.

Segundo o engenheiro agrô-
nomo Ênio Todeschini, da Ema-
ter Regional de Caxias do Sul, as 
baixas temperaturas registradas 
até então este ano, já são o sufi-
ciente para que as videiras possam 
ter uma excelente floração. Quem 
concorda também com a afirma-
ção é o pesquisador da Embrapa 
Uva e Vinho, Henrique Pessoa 
dos Santos. Com um atraso nesta 
safra de 30 dias, para a brotação, 
a planta se mantém dormente por 
mais tempo, o que diminui os 
riscos de serem prejudicadas por 
uma possível geada.

A expectativa de uma boa sa-
fra também já esta entre os produ-
tores, que trabalham firme e forte 
na poda das videiras, assegurando 
assim, uma brotação uniforme e 
no tempo certo. Até o começo 
do mês de outubro, já teremos o 
surgimento de folhas verdes entre 
os parreirais e, a partir daí, resta 
apenas contar com a mãe nature-
za para que não ocorra nenhuma 
intempérie neste meio tempo. Os 
maiores medos de todos os pro-
dutores nesta fase ainda são a chu-
va de granizo, os longos períodos 
de seca e as geadas tardias.

O produtor rural Ricardo 
De Mari, de Monte Belo do Sul, 
produz oito hectares de vinhedos 

Nos últimos quatro meses, as temperaturas abaixo de 7,2ºC garantiram a
dormência das videiras, evitando que a brotação precoce acontecesse

na Linha Fernandes Lima e está 
satisfeito com o início da brotação 
dos vinhedos. Ao todo o agricul-
tor produz diversas variedades, 
entre elas, Chardonnay / Riesling, 
Cabernet Sauvignon, Moscato e, 
entre as comuns, Bordo e Coder.

Em Bento Gonçalves, no mês 
de agosto, as temperaturas médias 
máxima, mínima e média se man-
tiveram abaixo do padrão normal. 
O volume de chuvas registrado, 
217 mm, foi superior ao espera-

do (165 mm), de acordo com as 
normais climatológicas, tendo 
sido registrado um volume ex-
cessivo de chuvas no terceiro de-
cêndio, que concentrou 156 mm 
do total precipitado no mês. Fo-
ram registradas 145 horas de frio 
(HF) abaixo de 7,2 °C, ao longo 
do mês, praticamente o dobro do 
normal para agosto, que é de 78 
HF. O acumulado de HF entre 
abril e agosto supera o esperado 
para o período.
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Pessoas com deficiência
e idosos de baixa renda 
podem receber benefício 
assistencial do INSS

Francesca 
Casagrande 
Luchese, 
advogada, 
OAB/RS 
75.584

Além dos benefícios 
previdenciários, o INSS tam-
bém é o responsável pela 
concessão de um benefí-
cio assistencial chamado 
benefício de prestação 
continuada (BPC).

Fazem jus a esse bene-
fício dois grupos seletos: os 
idosos com mais de 65 anos 
ou pessoas com deficiên-
cia. Além da idade ou da 
deficiência, é necessário 
possuir renda familiar per 
capita inferior a ¼ de salá-
rio mínimo, o que hoje signi-
fica R$ 238,50.

Vale referir que a lei 
conceitua as pessoas com 
deficiência como “aquelas 
que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual 
ou sensorial, os quais, com 
interação de diversas bar-
reiras, podem obstruir sua 
participação plena e efeti-
va na sociedade em igual-
dades de condições com 
as demais pessoas”.

Esse conceito ampliou o 
entendimento sobre defici-
ência, incluindo, inclusive, 
algumas patologias gra-

ves, como o câncer. Toda-
via, cada caso é analisado 
através de perícia médica.

Quanto ao critério de 
renda, o INSS é bastante ri-
goroso, seguindo a letra fria 
da lei. No entanto, a Justi-
ça ordenou que a Autar-
quia, no momento de fazer 
o cálculo da renda, abata 
as despesas feitas em razão 
de deficiência, incapaci-
dade ou idade avançada, 
com medicamentos, ali-
mentação especial, fraldas 
descartáveis e consultas na 
área de saúde, requeridos 
e negados pelo Estado. 

Através de processo 
judicial a flexibilização do 
critério de renda pode ser 
ainda maior. 

Para requerer o bene-
fício o idoso ou a pessoa 
com deficiência deve pro-
curar o Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS), que fará a triagem 
e encaminhamento ao 
INSS. Caso o benefício seja 
negado, deve-se analisar 
a viabilidade de ingressar 
com uma ação judicial 
para garantir esse direito.

Setor 
vitivinícola 
em debate

O presidente da Câmara de 
Monte Belo do Sul, Onecimo 
Pauleti, e o Secretário de Agri-
cultura, Éder Zaffari, estiveram 
reunidos no dia 14 de setembro 
com o delegado federal da Sead 
no Rio Grande do Sul, Marcio de 
Andrade Madalena. O encontro 
debateu a importância do setor vi-
tivinícola e a tributação dos vinhos 
e espumantes, com objetivo de 
buscar soluções junto ao Gover-
no Federal, na busca de melhores 
condições para o setor.

Foto: Divulgação

Marcio de Andrade, Onecimo 
Pauletti e Eder Zaffari

O ofício com a solicitação foi 
protocolado na reunião  com Die-
go Cettolin, diretor-administrativo 
da Fundação Gaúcha do Tra-
balho e Ação Social (FGTAS), 
o Assessor da FGTAS Carlos 
Henrique Maccarini, o Prefeito 
de Monte Belo do Sul Adenir 
José Dallé, o vereador Vice-pre-
sidente Nilso Cavaleri e o Chefe 
de Divisão de Esportes Secretário 
de Diego Casagranda, durante 
encontro na sede da FGTAS, em 
Porto Alegre.

O Balcão Cidadão será insta-
lado nas dependências da Prefei-
tura Municipal. A unidade ofere-
cerá os serviços de intermediação 
de mão de obra, encaminhamen-
to de Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS), além de 
ações do Programa Gaúcho do 
Artesanato (PGA).

Convênio vai 
viabilizar 
instalação 
de Balcão 
Cidadão

Foto: Divulgação

Reunião em Porto Alegre
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Torneio de Bochas premia vencedores
Fotos: Marlove Perin

Foi realizada no dia 16 de setem-
bro a premiação do Campeonato 
Municipal de Bochas categoria fe-
minino e masculino. O torneio iniciou 
no mês de maio com a participação 
de seis equipes no Quadro A e cinco 
no Quadro B no torneio masculino e 
no feminino.

Premiação Quadro B - 
Masculino
Troféu de participação: Equipe 
Rosário
Troféu de participação: Comunida-
de de Nossa Senhora das Graças
Troféu maior pontuador da rodada: 
Marcos Cristófoli
Troféu maior pontuador do campe-
onato: Antônio Franceschini
Troféu 3º lugar: equipe de São 
Paulo
Troféu 2º lugar: equipe Bom 
Conselho
Troféu de Campeão: equipe Santa 
Bárbara

Modalidade Feminino
Troféu de participação: equipe 
Nossa Sennhora do Caravaggio
Troféu de participação: equipe da 
sede
Troféu participação: equipe da 
Comunidade São Pedro
Troféu participação: equipe da 
Comunidade Bom Conselho
Troféu participação: equipe da 
Comunidade São José
Troféu maior pontuadora da roda-
da: Justina Pasin
Troféu maior pontuadora: Marli 
Benatti com 952 pontos
Trofeú 3º lugar: equipe da comuni-
dade Santa Bárbara
Troféu 2º lugar: equipe Nossa 
Senhora do Rosário
Troféu de Campeão: equipe São 
Francisco de Assis

Modalidade Masculina 
Quadro A
Troféu participação: equipe Comu-
nidade São Marcos
Troféu participação: equipe da 
comunidade Bom Conselho
Troféu participação: equipe comuni-
dade Nossa Senhora do Caravaggio
Troféu participação: equipe Comu-
nidade Santo Isidoro
Maior Pontuador: Ronei Razador 
com 212 pontos
Maior pontuador: Ronei Razador 
com 1864 pontos
Troféu 3º lugar: equipe de São 
Franscisco
Troféu 2º lugar: equipe comunidade 
São Pedro
Troféu de Campeão: equipe da 
Comunidade Santa Rita

A PEDIDO. CNPJ CANDIDATO: 31.182.063/0001-30 | VALOR: R$ 280,00
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Estação será de chuva acima da média
Foto: Marlove Perin

A primavera seguirá o mes-
mo panorama dos últimos meses, 
ou seja, deve ser chuvosa em toda 
a Região Sul. O acumulado no Es-
tado deve ser acima da média, em 
comparação com os anos anterio-
res. Esse fenômeno ocorre pelo 
aquecimento das águas do Oce-
ano Pacífico, caracterizando um 
padrão do fenômeno El Niño”. 
Será uma época de muita instabi-
lidade em todo o Sul do país. A 
primavera será, novamente, muito 
chuvosa e não muda para o verão. 
Isso porque, com o aquecimento 
do oceano, a formação de tempo-
rais é mais frequente”, projeta a 
meteorologista Juliana Resende, 
da Somar Meteorologia.

Risco de alagamentos
Além disso, os elevados volu-

mes durante os três meses da es-
tação trazem risco acentuado para 
transtornos no Rio Grande do 
Sul, segundo a meteorologista. Há 
potencial para transbordamento 
de rios, deslizamento de encostas, 
granizo e alargamentos. A chuva 
ocorrerá de maneira frequente 
em todo o território gaúcho. Com 
isso, as temperaturas não devem 
ultrapassar os 20°C, um pouco 
abaixo da máxima típica da esta-
ção  (em torno de 23°C).

Segundo análises climáticas, a 
temperatura da superfície do mar 
no Pacífico Equatorial permane-
ce mais alta que o normal, o que 
configuraria as condições ideais 
para o surgimento de um evento 

PRIMAVERA

El Niño fraco. Por isso, os agri-
cultores devem tomar precauções 
para a probabilidade de um perío-
do de chuvas acima da média nos 
próximos três meses.

Orientações

Trigo: monitorar a lavoura 
quanto à ocorrência de doenças; 
providenciar a revisão das colhe-
doras, em especial, do sistema de 
distribuição da palha.

Arroz: dar continuidade à 
adequação das áreas destinadas 
à lavoura para a próxima safra, 
principalmente às atividades de 
preparo e sistematização do solo 
e drenagem, para possibilitar a se-
meadura na época recomendada 
pelo zoneamento agrícola. Aten-
tar para possível ocorrência de 
baixa luminosidade, que reduz a 
resposta da cultura para a aduba-
ção nitrogenada.

Feijão: escalonar a época de 
semeadura e, se possível, utilizar 
mais de uma cultivar, respeitan-
do o zoneamento agrícola; fazer 
inoculação das sementes; realizar 
a adubação em cobertura, prefe-
rencialmente antes da ocorrência 
de chuvas ou quando o solo apre-
sentar disponibilidade de água 
adequada.

Milho: implantar áreas de 
refúgio; escalonar a semeadura; 
fazer adubação em cobertura, pre-
ferencialmente antes da ocorrên-
cia de chuvas; realizar a semeadu-
ra quando a temperatura do solo, 

a 5 cm de profundidade, estiver 
igual ou acima de 16°C.

Soja: planejar a semeadura 
de acordo com o zoneamento 
agrícola; escalonar a época de se-
meadura da soja em função dos 
grupos de maturação, diversifican-
do cultivares de diferentes grupos.

Hortaliças: evitar irrigação 
em excesso e não irrigar em dias 
nublados. Quando necessário ir-
rigar, proceder pela manhã. Usar 
cobertura morta e dar preferência 
à irrigação por gotejamento; reco-

menda-se a produção de mudas 
em ambiente protegido, para ga-
rantir sua qualidade; dar ênfase ao 
monitoramento de doenças.

Fruticultura: promover o 
manejo da vegetação em pomares 
com coberturas verdes, de forma 
que propicie a cobertura morta 
na projeção da copa das frutíferas 
para proteger o solo; usar o raleio 
de frutas como prática indispensá-
vel.  Considerando a possibilidade 
de chuvas acima da média, elabo-
rar um bom planejamento fitos-

sanitário, especialmente contra 
doenças fúngicas; fazer adubação 
em cobertura, preferencialmente 
antes da ocorrência de chuvas, uti-
lizando fontes de nitrogênio com 
menores perdas por lixiviação e 
volatilização.

Forrageiras: promover a 
manutenção da cobertura de solo 
e de boa disponibilidade de forra-
gem, por meio de cargas animais 
moderadas; escalonar os períodos 
de plantio; fazer silagem de culti-
vos e pastagens.


