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E EScAVAçãO

Essa é uma das perguntas 
mais ouvidas pelos advogados que 
militam na área previdenciária. O 
mais aconselhável é programar-
mos nossa aposentadoria desde 
cedo, contando com uma asses-
soria especializada: é o chamado 
planejamento previdenciário. O 
acompanhamento profissional 
certamente evita dores de cabeça 
e garante o melhor benefício pos-
sível. Quando isso não acontece, 
o segurado fica cheio de dúvidas: 
“será que o INSS levou em conta 
todas as minhas contribuições? 
Todo o meu tempo de serviço foi 
computado?” Novamente aqui a 
expertise técnica pode, sim, ga-
rantir melhora no valor dos bene-
fícios previdenciários. 

Via de regra, o prazo para 
pedir revisão é de dez anos, então 
quem teve o benefício concedido 
há menos de uma década ainda 
pode procurar por um profissio-
nal para analisar o processo de 
concessão e, se possível, revisá-lo.

Entre as hipóteses mais co-
muns estão a inclusão de tempo 
de serviço rural, cômputo do 
tempo de aluno aprendiz e con-
tagem diferenciada do tempo tra-
balhado em condições insalubres. 
Também existem inúmeras pos-
sibilidades de revisão do cálculo, 
como, por exemplo, para quem 
exerceu atividades concomitantes, 
recebia auxílio-acidente ou teve 
direitos reconhecidos em recla-
matória trabalhista.

Regras de transição, direito 

adquirido e as diversas alterações 
da lei também dão margem para 
algumas revisões. Um exemplo 
são as pensões por morte conce-
didas no período de vigência da 
Medida Provisória 664 (dezem-
bro de 2014 a junho de 2015). 
Essa MP foi posteriormente con-
vertida na Lei 13.135, sendo alte-
rados os prazos de duração desses 
benefícios. 

A própria lei ordenou que 
o INSS corrigisse todos os bene-
fícios concedidos conforme as 
regras da medida provisória, po-
rém, existem casos em que isso 
não ocorreu.

Vejamos um exemplo práti-
co: um segurado do INSS faleceu 
em abril de 2015 (período da vi-
gência da MP), deixando como 
dependente a viúva, que contava 
com 30 anos de idade. A Medi-
da Provisória previa que a pensão 
por morte, nesse caso, deveria 
ser paga pelo INSS pelo prazo de 
nove anos. Posteriormente, a Lei 
13.135 ampliou esse prazo para 
quinze anos, ou seja, seis anos a 
mais de benefício. Nesse caso, 
apesar de não existir diferença no 
valor mensal do benefício, a pen-
sionista contará com um grande 
proveito econômico decorren-
te da revisão, pois tem direito a 
mais 78 parcelas. Logo, uma aná-
lise pormenorizada de cada caso 
pode indicar possibilidades de 
revisão, merecendo a atenção de 
um profissional especializado na 
área.

No sábado, 30 de novembro, acontece o Desafio Raiz Vale dos 
Vinhedos, em Monte Belo do Sul. É um evento de Trail Running  (cor-
rida em trilhas) em três distâncias: 6 km / 13 km / 21km.   Além dessas 
modalidades competitivas, o evento contará com um percurso de ca-
minhada de aproximadamente 6 km para iniciantes e simpatizantes e 
percursos kids conforme a faixa etária. 

Inscrições abertas no site www.youmovin.com.br/organizador/raiz_
trail. Mais informações pelo e-mail raiztrail@gmail.com.

Abrir uma empresa em Mon-
te Belo do Sul está mais fácil e 
menos burocrático. A Rede Na-
cional para a Simplificação do Re-
gistro da Legalização de Empresas 
e Negócios – RedeSimples - foi 
lançada na Prefeitura Municipal. 
A iniciativa é uma parceria entre a 
JucisRS - Junta Comercial, Indus-
trial e Serviços do Rio Grande do 
Sul, Sebrae/RS e Prefeituras.

O sistema objetiva simplificar 
e integrar os processos de abertu-
ra, alteração, baixa e legalização 
de empresários e de pessoas jurí-
dicas com a Receita Federal. Mais 
informações no site: http://www.
redesimples.rs.gov.br/

O prefeito de Monte Belo do 
Sul, Adenir José Dallé, enfatizou 
que o lançamento da nova ferra-
menta “reflete o compromisso 
assumido com o objetivo de ala-
vancar o desenvolvimento econô-
mico da cidade” afirmou.

Monte Belo
do Sul passa
a integrar
a Rede 
Simples
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COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA

Fotos: Marlove Perin

Emerson Cimadon, Roberto Rizzardo e Claimar Zonta foram eleitos titulares. Evandro Wons, Tiago 
João Coser e Roberto Baldissareli ocupam a suplência

Eleitos diretamente pelos 
associados de seus respectivos 
núcleos, os membros do órgão 
fiscalizador da Cooperativa Auro-
ra tiveram seus nomes ratificados 
em Assembleia Geral. Emerson 
Cimadon, Roberto Rizzardo e 
Claimar Zonta foram eleitos titu-
lares. Evandro Wons, Tiago João 
Coser e Roberto Baldissareli ocu-
pam a suplência.

Responsável por exercer mi-
nuciosa fiscalização, com respon-
sabilidade, sobre a administração 
da Cooperativa, o Conselho é 
composto por três membros efeti-
vos e três suplentes, todos sócios, 
eleitos pela Assembleia Geral 
para o mandato de um ano. Reú-
nem-se uma vez por semana, ape-
sar do Estatuto prever reuniões 
ordinárias somente uma vez por 
mês e extraordinárias sempre que 
necessário.

“É com muita satisfação que 
assumi o Conselho Fiscal da Au-
rora. Ser conselheiro é exercer 
com responsabilidade o compro-
misso de representar cada associa-
do que confiou seu voto em nós, 
por isso pretendo realizar essa 
função com o olhar voltado para o 
crescimento da nossa Cooperati-
va”, declarou Emerson Cimadon, 
Coordenador do Conselho Fiscal. 
Para Emerson, “é importante que 
o Conselho Fiscal mantenha o 
foco em direcionar a Cooperativa 
no caminho do desenvolvimen-
to, sem deixar de lado o espírito 
cooperativista, que é a base do 
sucesso dos nossos negócios. Sa-
bemos da importância de cada 
funcionário da Cooperativa e da 
responsabilidade de cada um. To-
dos têm uma função importante 

Conselho Fiscal, órgão independente,
neutro e eleito em Assembleia Geral

e respeitamos isso. Sabemos que 
nossa função é diferente dos ad-
ministradores e cada um tem seu 
papel fundamental para o sucesso 
da Aurora”, explica.

Cooperado da Aurora des-
de o tempo de seu pai, Roberto 
Baldissareli compõe o Conselho 
Fiscal pela primeira vez. “Consi-
dero uma conquista e, claro, um 
grande desafio, principalmente 
por poder aprender mais sobre 
cooperativismo e compartilhar 
conhecimentos que já possuo na 
parte da agricultura. Espero con-
tribuir com o crescimento saudá-
vel da nossa cooperativa”, diz ele.

Já Tiago Coser diz que a “pre-
ocupação hoje tem sido o custo 
de produção em relação ao vinho. 

Já começamos com um custo alto 
lá no interior, levamos isso para a 
Aurora e o custo aqui na viníco-
la também está aumentando. A 
venda enxugou por causa da crise 
econômica e isso nos deixa pen-
sativos, mesmo sabendo que Coo-
perativa está bem”, explica. 

Roberto Rizzardo também 
destacou a importância dos conse-
lheiros. “Com certeza, agregarão 
muito conhecimento à equipe, até 
por suas experiências no dia a dia 
do trabalho na agricultura”. Sobre 
sua atuação, ele afirma o compro-
misso de fazer jus à confiança de-
positada pelos associados. “Tam-
bém pretendo me aprimorar cada 
vez mais com os cursos oferecidos 
pela Cooperativa e outras entida-

des do sistema. Para ele, fortale-
cer a Aurora é fortalecer todo o 

movimento cooperativista”.
O conselheiro Claimar Zon-

ta afirma que pretende exercer 
o mandato “de maneira muito 
participativa, sempre procurando 
contribuir para a construção de 
um cooperativismo cada vez mais 
sólido e respeitado entre os fun-
cionários e equipe”. Para ele, o 
maior desafio é garantir a satisfa-
ção do associado.

Apesar do foco do trabalho 
do Conselho Fiscal ser no pa-
trimônio e contabilidade, eles 
também acompanham as outras 
atividades de modo mais geral. 
Depois de avaliar todos os docu-
mentos, os fiscais fazem relatórios 
e pareceres, visando melhorar o 
desempenho da Cooperativa.

O parecer do Conselho Fis-
cal é uma segurança ainda maior 
dos números apresentados aos 
associados, pois evidencia as boas 
práticas de governança e visa afir-
mar que os controles internos 
e transparência estão de acordo 
com os divulgados pela Direção.

Cooperados brindam lançamento do Espumante Aurora Zero 
Álcool Branco, produto elaborado à base do Suco de Uva 
Aurora Branco Integral, levemente gaseificado
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ENTREVERO

Fotos: Divulgação

Receita elaborada pelos
alunos Willian Machado 
dos Santos e Gustavo Bez, 
com o docente do Senac,
Edivan Woithoski

INGREDIENTES
100 gramas de bacon em cubos
100 gramas de linguiça calabresa em cubos
100 gramas de alcatra bovina
100 gramas de peito der frango sem osso em cubos 
100 gramas de coração de frango cortados ao meio
100 gramas de filezinho suíno em cubos
1 cebola em cubos
1 talo de salsão em cubos 
1 cenoura pré cozida em cubos 
100 gramas de pimentões cortados em cubos
50 ml de molho de soja
350 ml de cerveja preta malzbier
1 colher de soja de curry
1 colher de sopa de gengibre 
2 dentes de alho negro 
1 pimenta dedo de moça em cubinhos sem as sementes 

MODO DE PREPARO
Em uma panela reduza a cerveja 
preta pela metade 
Tempere o frango com o curry, o 
sal e a pimenta, tempere a carne 
suína com sal, pimenta e o alho 
negro, tempere a alcatra com sal e 
apimenta dedo de moça, tempere 
as demais carnes somente com sal 
e reserve. Em uma salteasse colo-
que o bacon e deixe em fogo bai-
xa até que fique macio e crocante, 
retire o excesso de gordura, e re-
serve o bacon, pela mesma salte-
asse passe rapidamente a calabre-
sa e reserve. Sele as demais carnes 
individualmente, e vá reservando. 
Após selar todas as carnes, refo-
gue a cebola, a cenoura e o sal-
são e os pimentões, deixe refogar 
bem, junte o molho de soja e o 
gengibre, deixe tomar sabor, adi-
cione agora as carnes reservadas 
e seladas anteriormente, adicione 
a cerveja, reduzida anteriormente 
preta e deixe reduzir um pouco e 
agregar sabor as carnes.

Cinco projetos de Lei, envia-
dos pelo Executivo e um Projeto 
de Resolução, de autoria parla-
mentar, foram aprovados por 
unanimidade de votos pela Câma-
ra Municipal de Santa Tereza.

A primeira matéria apro-
vada pelos vereadores, o PL nº 
1.321/2019, garante entrada da 
cidade na Região Metropolitana 
da Serra Gaúcha.

Em seguida, o PL nº 
1.322/2019, também aprovado 
pelos Vereadores, autoriza a con-
tratação temporária de um Agente 
Comunitário de Saúde, com car-
ga horária semanal de 40h, pelo 
prazo de seis meses, podendo ser 
prorrogado por igual período. Se-
gundo a justificativa do projeto, a 
contratação é necessária devido à 
aposentadoria da servidora que 
era responsável pela microárea 3. 

Outro projeto aprovado é 
o PL nº 1.323/2019. A matéria 
autorizou o Executivo a realizar 
despesas com as comemorações 
da Semana da Pátria e os Festejos 
Farroupilha, no valor de até R$ 
4.300,00.

O PL nº 1.328/2019, aprova-
do pelos Vereadores, autoriza o 
Executivo a realizar despesas com 
a Semana da Criança e a Feira do 
Livro no valor de até R$ 4.200,00, 
a realizar-se no período de 5 a 11 
de outubro de 2019.

Em seguida, foi aprovado 
PL nº 1.329/2019, que autoriza o 
Executivo a efetuar gastos para re-
alização do Campeonato Citadino 
Municipal de Futsal, no valor de 
até R$ 6.700,00, para a realização 
do evento que inicia em outubro.

Por fim, o plenário aprovou 
por unanimidade de votos o Pro-
jeto de Resolução nº 3/2019, pro-
tocolado pela Mesa Diretora. A 
proposição dispõe sobre o ressar-
cimento de gastos aos Vereadores 

Parlamentares de Santa
Tereza aprovam cinco projetos 
de lei e uma resolução

e/ou Servidores do Legislativo 
quando a serviço ou representa-
ção da Câmara, ficando definido 
então que: as despesas com trans-
porte intermunicipal, interestadu-
al e/ou internacional não estão 
abarcadas pelo valor das diárias e 
serão custeadas, separadamente, 
se o deslocamento não for reali-
zado com veículo oficial do Muni-
cípio. Para alimentação e hospe-
dagem quando a viagem for nos 
limites do Estado do Rio Grande 
do Sul, com refeições e pernoite, 
o valor máximo do ressarcimento 
será de R$ 300,00 ao dia. Quando 
a viagem for fora do Estado, com 
refeições e pernoite, o valor máxi-
mo do ressarcimento será de R$ 
550,00. E quando necessário so-
mente alimentação, sem pernoite, 
o valor máximo do ressarcimento 
será de R$ 50,00 por refeição. 
Para o transporte, seja ele por 
meio de veículo próprio, ônibus, 
táxi, similares ou passagens aére-
as, o reembolso se dará nos va-
lores dos serviços prestados, me-
diante devida comprovação. Para 
o transporte efetuado com veículo 
próprio, será ressarcido no valor 
do combustível gasto. Em com-
paração ao antigo Decreto, houve 
uma redução de R$ 123,23 para 
viagem fora do Estado e de R$ 
165,35 para viagens dentro do 
Estado.

Indicação
De autoria dos vereadores 

Ademir De Conto (PSD), Cris-
tiano Casagrande (PSDB), Gisele 
Caumo (PSD), Loiri Baldisse-
ra (PDT) e Luiz Carlos Riboldi 
(PDT), foi aprovada a indicação 
que solicita ao Poder Executivo a 
construção de uma boca de lobo 
para captação de água da estrada 
em frente à sede do Sitracom, na 
Linha Sagrado Coração de Jesus.

Parlamentares de Santa Tereza durante sessão na Câmara 
de Vereadores

Foto: Divulgação Câmara de Vereadores Santa Tereza
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Produtores cultivam cogumelos na Serra

Guinter Zanchet Jacobi exibe cogumelos Shimeji Branco

Fotos: Marlove Perin
O Engenheiro Agrônomo e 

produtor, Guinter Zanchet Jaco-
bi, e seu sócio, Ricardo Faccio, 
desde janeiro vem investindo no 
cultivo de cogumelos em Santo 
Alexandre, interior de Garibaldi.

Os produtores possuem uma 
estufa de 150 metros quadrados 
e cultivam cogumelos das varie-
dades Shimeji Branco e Hiratake 
Salmão. A colheita é feita todos os 
dias e o bom desenvolvimento do 
fungo depende muito das condi-
ções climáticas, onde o ideal é de 
20 a 25°C. “Nossa capacidade atu-
al de produção ainda é pequena, 
porém nossa meta é produzir 100 
quilos de cogumelos por semana. 
Já estamos vendendo para restau-
rantes, armazéns e consumidores 
finais”, diz Guinter.

“As pessoas estão desco-
brindo o cogumelo como um 
alimento de alto valor proteico, 
uma opção para quem não come 
carne. Tem muita fibra, bom ní-
vel de ferro, cálcio e vitaminas do 
complexo B. Além disso, tem boa 
digestibilidade e é isento de gor-
dura”, elenca o agrônomo.

Guinter explica que o proces-

Ingredientes
• 400g de cogumelos (shitake e 
shimeji)
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 10 talos de cebolinha verde
• 1 cebola pequena
• 4 colheres (sopa) de shoyu

Modo de preparo
• Lave bem os cogumelos.
• Corte o shitake em lâminas.
• Separe os galhos de shimeji e 
deixe em um escorredor para sair 
toda a água.
• Na panela, derreta a manteiga 
em fogo brando e junte a cebola 
picadinha.
• Deixe fritar até murchar.
• Acrescente os cogumelos e cozi-
nhe um pouquinho - cerca de três 
minutos (vai soltar água).
• Coloque a cebolinha verde fatiada 
bem fininho, o shoyu e deixe apurar 
por 3 minutos.
• Não se asssute, os cogumelos dimi-
nuem bastante quando prontos.
• Sirva imediatamente.

No Brasil, a produção 
de cogumelos está em fase de 
expansão, sendo o consumo 
“per capita” no país de 288 g/
ano, com perspectivas de au-
mento. Na França, o consu-
mo é de 2 kg/ano.

Trata-se de um alimento 
de alto valor nutricional, rico 
em proteínas, vitaminas, fi-
bras, carboidratos, minerais 
e com propriedades farmaco-
lógicas. Seus princípios ativos 
têm potencial terapêutico: in-
tensificam a atividade das cé-
lulas de defesa do organismo, 
a reorganização imunológica 
e são utilizados como trata-
mento complementar para 
diversas enfermidades.

A Embrapa Recursos Ge-
néticos e Biotecnologia possui 
um banco genético com cerca 
de 400 espécies de cogumelos 
para uso humano, de inte-
resse alimentar e medicinal, 
coletados em diversas regiões 
brasileiras e também em ou-
tros países.

so de produção de cogumelos é 
um pouco complexo e exige mui-
ta capacitação. Ele vem estudando 
há pelo menos três anos sobre o 
cultivo. Tudo começa com o pre-
paro do substrato, que é o “ali-

mento” dos fungos. O material 
passa por vários processos (tri-
turador, compostagem, caldeira) 
até chegar ao produto final, que 
é o substrato propriamente dito e 
que será inoculado por cepas (mi-
célio), ensacado e colocado em 
estantes, numa estufa com tem-
peratura, ventilação e umidade 
controladas para que depois seja 
induzida a frutificação.

Cogumelos Hiratake Salmão

Por que cultivar
cogumelos?

Receita de
Shimeji na
manteiga
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Conselho Tutelar: eleição ocorre em 6 de outubro
Fotos: Divulgação

A Prefeitura de Monte Belo 
do Sul, por meio do Conselho 
Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de Garibaldi 
(COMDICA), informa que está 
marcada para o dia 6 de outubro 
a eleição dos conselheiros tutela-
res para o quadriênio 2020-2023.

A votação ocorrerá na Esco-
la Estadual Pedro Migliorini, das 
8h às 17h. O voto é facultativo, 
direto e secreto, e podem partici-
par todos os cidadãos maiores de 
16 anos e portadores de título de 
eleitor. Dez candidatos concor-
rem às vagas:

l Cristiane Marques de Almeida

l Márcia Rita Somenzi

l Graziele Favero

l Maurício Junges

l Isalete Cecília Vettorazzi Ferro

l Mônica Cettolin

l Janete Maria Meazzi Rasia

l Silvane Maria Brévia Goin

l Keli Alves Paulino

l Vera Lúcia dos Passos

O Conselho Tutelar é o órgão responsável por zelar pelos 
direitos das crianças e adolescentes, seguindo as determina-
ções do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo o ECA, estão entre as atribuições do Conselho 
Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses em 
que seus direitos forem violados, atender e aconselhar os pais, 
realizar os encaminhamentos necessários, expedir notifica-
ções, entre outros.

Deve haver, pelo menos, um Conselho Tutelar em cada 
município, como órgão integrante da administração pública 
local, composto de cinco membros titulares e cinco suplentes 
escolhidos pela população, para mandato de quatro anos.

CRISTIANE
MARQUES
DE ALMEIDA

09

GRAZIELE
FAVERO

12

ISALETE
CECÍLIA
VETTORAZZI
FERRO

03
JANETE
MARIA
MEAZZI
RASIA

07
KELI
ALVES
PAULINO

13

MÁRCIA
RITA
SOMENZI

10

MAURÍCIO
JUNGES

14

MÔNICA
CETTOLIN

01

SILVANE
MARIA
BRÉVIA
GOIN

04
VERA
LÚCIA DOS
PASSOS

05

O que faz o Conselho Tutelar
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Josiane Cecconi conquistou o 1º lugar na categoria solo infanto-juvenil

Débora Comparin, 
Nutricionista

POR QUE
É TÃO
DIFÍCIL
EMAGRECER?

Foto: Divulgação

Nutricionista Débora comparin

Atendimento domiciliar e Home Care

Contato:
(54) 9.9161-0861
Facebook e Instragam:
Nutricionista Debora Comparin

A maioria das pessoas que 
buscam atendimento nutricional 
tem como objetivo perder peso. 
Todo mundo quer perder uns 
cinco quilinhos, não é? Mas por 
que atingir os resultados é tão di-
fícil, e as pessoas desistem duran-
te o processo? Porque queremos 
mudanças definitivas em dois ou 
três meses.

Você já parou para pensar 
que o excesso de peso é algo que 
acumulamos por muitos anos? 
Por exemplo: uma pessoa de trin-
ta anos, que deveria pesar sessen-
ta quilos, mas pesa cem quilos, 
não chegou neste peso em seis 
meses, um ou três anos. Ela pode 
estar acumulando esse sobrepeso 
desde a adolescência, ou mesmo 
desde a infância.

Chegar no peso ideal leva 
tempo, pois o excesso de peso 
acumulado durante anos acarreta 
mudanças fisiológicas, biológicas 
e metabólicas no organismo. É 
preciso reorganizar nosso meta-
bolismo. É por isso que dietas 
milagrosas e extremas não conse-
guem manter o resultado a longo 
prazo. O corpo precisa de tempo 

para entender as mudanças e, 
efetivamente, manter os novos 
hábitos. Reduções drásticas no 
consumo de calorias também po-
dem trazer danos para a saúde. 
Geralmente os pacientes voltam 
à rotina alimentar anterior e recu-
peram o peso, justamente por ser 
uma mudança radical e de difícil 
continuidade.

A forma mais adequada para 
redução de peso é o acompa-
nhamento nutricional mensal ou 
quinzenal, com reeducação ali-
mentar, planejamento nutricional, 
objetivos atingíveis, metas gradu-
ais e saudáveis. Cada nova meta 
alcançada abre caminho para um 
novo objetivo.

A introdução de novos hábi-
tos e a manutenção pode levar de 
seis meses a um ano. Alguns pa-
cientes precisam de até três anos 
para chegar ao seu peso ideal. A 
perda de peso deve ser encara-
da de forma leve e positiva, pois 
será gradativa. Os novos hábitos 
alimentares irão fazer diferença 
na redução de peso, alterando, de 
forma positiva, a composição cor-
poral e o estado de saúde.

Atendemos grupos de 
alunos nas escolas

54 9 9981 7228

 As alunas bailarinas Josiane 
Cecconi e Madalena Zaffari, de 
Monte Belo do Sul, integrantes 
do corpo de baile da escola Bai-
larina Centro de Dança, partici-
param do Dançando em Novo 
Hamburgo, no dia 16 de agosto, e 
no dia 24, em Campo Bom. A de-
dicação e empenho das bailarinas 
vem conquistado várias premia-
ções:  2º lugar com a coreogra-
fia Sonho, no MUV em Campo 
Bom, e em 1º lugar, com o solo 
interpretado por Josiane Cecconi 
no XXXI Dançando, na cidade 
de Novo Hamburgo.

As coreografias fazem parte 
do espetáculo SONHO, que será 
apresentado dia 4 de novembro 
na Casa das Artes, em Bento 
Gonçalves.

Foto: Divulgação

Bailarinas de 
Monte Belo 
são premiadas 
no Dançando, 
em Novo 
Hamburgo
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Agricultor é morto com
golpes de machado
durante briga

Foto: Marlove Perin

Crime ocorreu na Linha Pederneira Alta

Banho e Tosa
em Santa Lúcia, Vale dos Vinhedos

Tele

PROMOÇÃO
4 BANHOS AO MÊS: R$ 100,00

(promoção válida para cães de pequeno porte)

Busca
54 9 9956.7228
ATENDEMOS AOS DOMINGOS

Uma rixa entre duas famílias 
teria sido o estopim para o assas-
sinato de um agricultor de Monte 
Belo do Sul, no início da tarde da 
quinta-feira (19). O crime aconte-
ceu durante uma briga envolven-
do cinco pessoas. Na confusão, 
Valdecir Raimundo Sartori, 52 
anos, morador da Linha Peder-
neira Alta, interior do município, 
levou um golpe de machado na 
cabeça. Ele morreu antes de rece-
ber socorro.

Em evento ocorrido no Sa-
lão Paroquial de Monte Belo do 
Sul, a Prefeitura de Monte Belo 
do Sul entregou a premiação aos 
vencedores do Campeonato de 
Bochas 48, feminino e masculino 
do município. Durante a entrega 
da premiação, o prefeito de Mon-
te Belo do Sul, Adenir José Dallé, 
enumerou os bons resultados ob-
tidos através dos jogos, que opor-
tunizam saudáveis momentos de 
lazer e integração.  

 RESuLTADOS
Quadro A

1º Lugar - Santa Rita

2º Lugar - Equipe Santo Isidoro

3º Lugar - Santa Bárbara

Maior pontuador - Ronei Rasador 
- 1904 pontos

Feminino

1º Lugar - Equipe São Franscico

2º Lugar - Equipe Santa Bárbara

3º Lugar - Rosário

Maior pontuadora da rodada: Re-
jane Rasia

Quadro B 
Masculino

Maior pontuador da rodada: Mar-
cos Cristofoli - 172 pontos

Maior pontuador do Campeona-
to: Emir Panizzi - 1200 pontos

1º Lugar - Equipe Bom Conselho

2º Lugar - Equipe São Paulo

3º Lugar - Equipe Nossa Senhora 
das Graças

Um outro agricultor, inte-
grante da família rival, levou uma 
facada no tórax e foi levado para 
o Hospital Tacchini, em Bento 
Gonçalves. 

A Polícia Civil prendeu no 
início da noite da quinta-feira 
(19), um homem suspeito de ter 
matado o agricultor.  Segundo o 
delegado Adriano Linhares, a po-
lícia vai prosseguir com as investi-
gações para localizar um segundo 
envolvido no crime.

Realizada entrega da premiação
do Campeonato de Bochas 48

Foto: Divulgação

Equipe São Francisco, primeiro lugar na categoria Feminina


