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Adélio Longo, 74 anos e o filho Rogério sentem na pele os prejuízos que agri-
cultura vem acumulando nos últimos meses após geada fora de época, 
queda de granizo e, atualmente, chuva constante. Em alguns locais, valor 
do quilo do pêssego caiu de R$ 2 para R$ 1,30

Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa |  BG | RS | (54) 3453-5503

Preço super especial!

Um  brinde ao 
prazer com 
Espuma de Prata  
Peterlongo

Um  brinde ao 
prazer com 
Espuma de Prata  
Peterlongo

Viva o Natal todos os dias. Celebre com grandes ofertas!

Desejamos a todos um Feliz Natal 
e um Prospero Ano Novo! Rua Sete de Setembro, 543 - Sala B

Centro - Pinto Bandeira/RS |54 3468.0050 Rua Fortaleza, 630 
(54) 3453 3052

Rua 7 de Setembro, 525
(54) 3468 0048

Sua SAÚDE em primeiro lugar!
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A Gazeta de Pinto Bandeira é um 
novo meio de comunicação que 
surge para divulgar o trabalho de-
senvolvido no dia a dia do município

Sexta-feira, dia 11
18h – Missa Matriz

Sábado, dia 12
19h - Missa Abertura Ano da 
Misericórdia celebrante Dom 
Alessandro – Matriz

Domingo, dia 13
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa Capela São 
Pedro
18h – Missa Matriz

Terça-feira, dia 15
18h – Missa Matriz
20h30min – Missa Capela Santo 
Antônio

Quarta-feira, dia 16
18h Missa Matriz
20h30min - Capela da Misericórdia

Quinta-feira, dia 17

20h30min – Missa - Capela São 
Luiz

Sexta-feira, dia 18
18h – Missa Matriz

Sábado, dia 19
20h – Missa – Cursilho Matriz

Domingo, dia 20
9h – Missa Matriz
18h – Missa Matriz

Terça-feira, dia 22
18h – Missa Matriz

Quarta-feira, dia 23
18h – Missa Matriz

Quinta-feira, dia 24
20h - Missa Vigília de Natal Matriz

Sexta-feira, dia 25
9h- Missa de Natal Matriz

Sábado, dia 26
16 h – Missa Matriz
18h30min – Missa Capela Nossa 
Senhora do Carmo

Domingo, dia 27
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa 5ª Seção
18h – Missa Matriz

Terça-feira, dia 29
18h – Missa Matriz

Quarta-feira, dia 30
18h – Missa Matriz

Quinta-feira, dia 31
18h – Missa de Ação de Graças 
Matriz

Sexta-feira, dia 1º
18h – Missa Matriz

Programação das missas de dezembro
Dezembro

Pe. Luiz Antonio Mascarello
Pároco - Paróquia /Santuá-
rio Nossa Senhora do Rosário de 
Pompéia - I Santuário Mariano do 
Rio Grande do Sul

O Advento celebra a vinda 
de Jesus Cristo no tempo e na 
história dos homens, para tra-
zer-lhes a salvação. É o tem-
po da expectativa onde o 
cristão é chamado a vivê-lo o 
máximo para poder receber 
com dignidade o Senhor no 
momento que vier. São atitu-
des dos cristãos: manterem-
-se vigilantes na fé, na ora-
ção, dar testemunho...

Assim celebramos o nas-
cimento e a manifestação 
de Jesus, luz do mundo, que 
vem iluminar a nossa vida. Ele 
entrou na história através de 
Maria. “Abençoado é o fruto 
do teu ventre”. Assim procla-
mou Santa Izabel ao receber 
a visita de sua prima Maria, 
que trazia Jesus em seu seio. 
Deus entra na história do ser 
humano por meio de uma 
mulher, Maria.

No Natal, Cristo nasce de 
novo. Cristo tem de nascer de 
novo... Dentro do nosso cora-
ção, nos rumos da nossa vida, 
dentro da nossa família, den-
tro da nossa comunidade, na 
transformação da nossa so-
ciedade num espaço mais 
fraterno e mais humano. Isso 
acontece quando nós redes-
cobrirmos porque Cristo que 
nasceu, se fez nosso irmão, 
se tornou ser humano como 
nós. Ele nasceu para nós, um 
Salvador, que é o Messias, o 
Senhor, se encarnou e armou 
sua tenda entre nós, para nos 
libertar de tudo aquilo que 
desumaniza.

Celebrar hoje o Natal é fa-
zer memória dos eventos li-
bertadores do nosso Salva-
dor, Messias e Senhor. Ele 
nasceu na situação huma-
na de seu tempo junto com 
os seus, pobres, migrantes, 
pastores, encarnando na re-
alidade dos sofredores para 
redimi-los.

O nascimento de Jesus é 
o dia de boas notícias, pois 
a história toma rumo novo e 
Deus se mostra fiel. É o início 
de nossa redenção, o nos-
so Deus vem para reinar. Sua 
ação é concreta e repercu-
tindo por toda a terra traz pa-
ra todos a paz. Feito pão e vi-
nho e posto a serviço dos que 
ele ama: assim é o nosso Sal-
vador, o Messias, o Senhor, 
aquele que não reservou pa-
ra si sua vida, mas a entregou 
a fim de nos resgatar e puri-
ficar, tornando-nos seu povo 
dedicado a praticar a justiça.

Cristo nasceu para ser a 
boa notícia que o mundo es-
pera ansiosamente: O amor 
voltou a reinar.

A bênção para o ano No-
vo: Nn 6,22-27: O Senhor falou 
a Moisés, dizendo: “Fala a Aa-
rão e a seus filhos: Ao aben-
çoar os filhos de Israel, dizei-
-lhes: ‘O Senhor te abençoe e 
te guarde! O Senhor faça bri-
lhar sobre ti a sua face, e se 
compadeça de ti! O Senhor 
volte para ti o seu rosto e te 
dê a Paz!’ Assim invocarão o 
meu nome sobre os filhos de 
Israel, e eu os abençoa-rei”.
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Através de um gesto de solida-
riedade, aliado à observância de seu 
papel enquanto cooperativa social-
mente responsável, a Sicredi Ser-
rana de Pinto Bandeira realizou na 
manhã do domingo, dia 6, a doa-
ção de coletes, para o time de fut-
sal das crianças do município que 
fazem parte do Projeto Desporto 
na Escola. No total, 96 coletes, na 
cor vermelha, verde, laranja e azul 
foram entregues aos jovens.

“O ato de doar vem ao encon-

Sicredi Serrana realiza doação de coletes para o time de futsal
96 coletes, nas cores vermelho, verde, laranja e azul foram entregues

O melhor do Natal não vem 
embrulhado para presente.
Fim de ano é tempo de alegria, união, confraternização. É mais do que trocar 
presentes, é compartilhar momentos únicos e inesquecíveis com quem a gente 
mais gosta. O Sicredi deseja que o espírito natalino esteja sempre com você. Não 
só neste �nal de ano, mas no ano inteiro. A você, o nosso Feliz Natal e um Ano 
Novo cheio de realizações e muita cooperação.

A equipe Sicredi de Pinto Bandeira deseja 
um Feliz Natal e Feliz Ano Novo.

Doação dos coletes aconteceu na manhã do domingo, 06 de dezembro aos alunos do time de futsal das 
Escolinhas Desportivas

tro da nossa missão enquanto co-
operativa: trabalhar em prol das 
pessoas, buscando constantemen-
te contribuir para a melhoria da 
sua qualidade de vida e da comu-
nidade na qual estamos inseridos. 
Além disso, é realmente gratifican-
te poder de alguma forma contri-
buir com a sociedade”, comentou 
a Gerente do Sicredi Iliane Maria 
Ceccon Tondo.

Vale destacar que a Secretaria 
Municipal de Educação Esporte 

e lazer do município deu inicio ao 
Projeto Desporto na Escola em 
2014. No total 70 alunos fazem par-
te das Escolinhas Desportivas. Para 

a Diretora de Esportes e Lazer Sa-
brine De Toni, investir em educa-
ção é fundamental para a formação 
das personalidades das crianças.

Sabrine De Toni Diretora de Esportes 
e Iliane Maria Ceccon Tondo Gerente 
do Sicredi

M
arlove Perin
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Vacinação

Secretaria da Agricultura 
orienta produtores a vacinar 
rebanho contra a raiva herbívora 

Morcego hematófago (que se alimenta de sangue) é o transmissor da 
doença

Cirurgia plástica em 
adolescentes

Dr. Felipe W. De Bacco
Cirurgião plástico
Cremers 30072 | RQE 23209

Quando adolescentes têm 
este desejo os responsáveis e 
o médico devem fazer uma 
avaliação criteriosa do está-
gio do desenvolvimento de 
cada segmento corporal, da 
motivação pela procura da 
cirurgia e da condição psico-
lógica desses pacientes pa-
ra se submeter a um procedi-
mento cirúrgico.

Em geral os adolescentes 
têm objetivos diferentes dos 
adultos quando querem fa-
zer uma cirurgia plástica. Fre-
quentemente adultos esperam 
um resultado que os diferen-
cie dos demais enquanto os 
jovens têm a expectativa de 
serem parecidos com seus co-
legas e amigos para se inserir 
socialmente.

Os motivos que levam pes-
soas jovens a procurarem uma 
cirurgia plástica são caracte-
rísticas físicas percebidas co-
mo diferentes, como mamas 
exageradamente grandes ou 
orelhas proeminentes, condi-
ções que podem prejudicar 
seu convívio social, sua auto-
-estima e sua confiança em si 
mesmos. Uma cirurgia plástica 

bem sucedida pode, inclusive, 
auxiliar a reverter a tendência 
ao isolamento daquele ado-
lescente que se sente diferen-
te dos demais por uma altera-
ção física.

No entanto, nem todo ado-
lescente é um bom candidato 
à cirurgia plástica. É importan-
te que o segmento corporal 
a ser operado já apresente 
desenvolvimento completo. 
Ainda, o consentimento dos 
responsáveis é fundamental, 
porém o paciente deve de-
monstrar maturidade emocio-
nal e entender os limites e os 
resultados da cirurgia. O dese-
jo deve partir do próprio ado-
lescente, nunca dos familia-
res, e ser expresso claramente 
por ele. 

É importante também que 
tanto o jovem como os res-
ponsáveis compreendam que 
uma cirurgia plástica, como 
qualquer processo cirúrgico, 
pode trazer benefícios mas 
também possíveis riscos. As ex-
pectativas a respeito dos resul-
tados devem ser realistas, den-
tro do que cada técnica tem 
a oferecer.

A Secretaria de Agricultura 
de Pinto Bandeira, tem coloca-
do em prática ações do Progra-
ma Nacional de Controle da Rai-
va dos Herbívoros (PNCRH). 
O objetivo é o efetivo controle 
da doença em bovinos. Com is-
so, inicia no dia 04 de janeiro de 
2016 a campanha de vacinação 
contra a raiva dos herbívoros. 
Após a primeira aplicação é ne-
cessário reforço de 21 dias.

Lóris Franseschini secretário 
de Agricultura informa que fará 
contato com as famílias para in-
formar os dias de vacinação. Os 
interessados também podem fa-
zer cadastro na Secretária do mu-
nicípio, através do fone (54)3452-
0185.

Alunos da UFRGS visitam 
Pinto Bandeira

Na área de inovação em armazenamento de frutas, os acadêmicos 
visitaram a propriedade do produtor Adair Rizzardo

D
ivulgação

Pinto Bandeira recebeu no dia 14 
de novembro a 3ª visita Técnica de 
alunos de mestrado, doutorado e 
formandos da Faculdade de Agro-
nomia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – UFRGS. O ob-
jetivo foi mostrar aos alunos as inova-
ções da área de mecanização em fru-
ticultura e viticultura do município. 
Em Pinto Bandeira, na área de ino-
vação em armazenamento de frutas, 
os acadêmicos visitaram a proprieda-
de do produtor Adair Rizzardo e na 
área da inovação em mecanização em 

fruticultura os alunos visitaram a pro-
priedade do agricultor Nestor Rubbo.

Segundo o Engenheiro Agrôno-
mo da Basf Heleno Facchin, es-
ta aproximação do meio acadêmi-
co com o produtor favorece muito 
o aprendizado mútuo e gera uma 
enorme quantidade de demandas 
que podem ser trabalhadas pela in-
dústria e pelos órgãos de ensino, 
pesquisa e extensão favorecendo a 
cadeia produtiva como um todo. A 
iniciativa conta com apoio da Ema-
ter e da Basf.

Foto: C
om

panhia 
Desenvolvim

ento A
gricola de SC

A vacinção em Pinto Bandeira inicia em 4 de janeiro de 2016, e é gratuíta aos produtores

Foto: D
ivulgação
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Feliz Natal e Ano NovoFeliz Natal e Ano Novo Desejamos a todos os clientes, 
turistas, parceiros e amigos um 
Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, 
repleto de paz, bons negócios. 
Que 2016 supere em 
todos os aspectos 
o ano de 2015.

Boas Festas

Educando o corpo para a vida e para o trabalho
Independentemente da idade, 

peso ou nível de habilidade, a Gi-
nástica proporciona inúmeros be-
nefícios. Além de reduzir o peso, 
a ginástica melhora o sono, ame-
niza a ansiedade e recupera a au-
toestima, tudo isso, proporciona 
uma gradativa mudança saudável.

Através do projeto sociocultu-
ral, ambiental e comunitário pro-
movido na Linha Brasil há um 
ano e meio, a Fundação Proamb 
mantém todas as segundas-feiras, 
aulas de ginástica com a Profes-
sora e Ginasta Suelen Spadari, 
no ginásio de Esportes da comu-
nidade São Marcos: “Participam 
integrantes dos 10 aos 78 anos de 
idade, de todos os gêneros, ou se-
ja, crianças, jovens e adultos, ho-
mens e mulheres. Participantes 
do projeto relatam mudanças nas 
suas rotinas, além de adquirir há-
bitos mais saudáveis. A ginástica 
contribui para melhoria da saúde, 
pois dores nas articulações, e nos 
músculos de alguns participan-
tes, ao longo do projeto vem di-
minuindo. Tudo isso em função 
dos benefícios dos movimentos e 
alongamentos”, diz Suelen.

Através das falas de aprova-
ções, como a do Senhor Sganzer-
la, de 60 anos, que diz: “Eu gosto 
muito, e espero que as aulas con-
tinuem” demonstram a satisfação 
dos participantes com a ativida-
de proposta para a comunidade.

Também para os jovens, é sig-

As aulas de ginástica ocorrem todas as segundas no ginásio de Esportes da comunidade São Marcos

nificado de melhor qualidade de 
vida, segundo o relato de Vitor, 
um dos alunos: “Desenvolvi mais 
resistência para as atividades diá-
rias e para a escola, gosto de pra-
ticar e vale muito a pena”. 

A professora Suelen conclui re-
latando: “Durante as aulas de gi-
nástica sinto os alunos mais moti-
vados, pois com os exercícios eles 
ganham maior flexibilidade, resis-
tência e ainda a sociabilidade, pela 
convivência que as aulas propor-
cionam. Até mesmo antes e de-
pois da aula, eles me contam co-
mo foi a semana, o dia e, após a 
aula dizem sentirem um alivio. 
Isso para mim é muito gratifi-
cante. Vejo as aulas como ver-
dadeiro relaxamento, depois de 
um longo dia de trabalho, que é 
o que eles fazem durante a vida 
deles, trabalhar muito. Também 
acho importante eles terem mo-
mentos de atividade físicas, bem 
como de encontrarem-se com a 
comunidade, isso se torna bem 
motivador e levam a família in-
teira a participar. Creio ser de 
maior importância para a comu-
nidade da Linha Brasil ter ativi-
dades dessa natureza”.

Interessados em participar das 
atividades que ocorrem na Linha 
Brasil, comunidade de São Mar-
cos, podem entrar em contato 
com a Fundação Proamb, através 
do telefone (54) 9627-5087 ou e-
-mail bia@serragaucha.com.

Foto: D
ivulgação



Excesso de chuva e crise castiga produtores e atinge preço da fruta

Adélio Longo, 74 anos 
passa o dia colhendo 

pêssegos e diz que a cri-
se é generalizada e pre-

ocupante
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Que o amor nos ilumine e que cada 
gesto, cada uma das nossas pala-
vras tenham o dom de nos trazer 
paz e felicidade.
 
Que este espírito prevaleça sobre o 
mal e nos ajude a promover a paz  
entre todos os seres humanos.
 
Nós da empresa NAVEGANTES 
desejamos a todos os colaborado-
res e comunidade um Natal muito 
feliz, e que a nossa proposta de 
preservação e cuidado com o 
MEIO AMBIENTE seja acolhida e 
aceita pelo generoso coração de 
todos.
 

Feliz Natal e 
Próspero 

Ano Novo!

Em alguns locais, valor do quilo do pêssego caiu de R$ 2 para R$ 1,30

A crise é generalizada. Não 
é apenas o comércio e a indús-
tria que sofrem resultados ne-
gativos em 2015. A agricultura 
na região também vem acumu-
lando prejuízos nos últimos me-
ses após geada fora de época, 
queda de granizo e, atualmente, 
chuva constante. O problema 
mais recente, o excesso de umi-
dade e chuva atinge a qualidade 
das frutas.

Dos 15 hectares destinados 
à produção de pêssegos na pro-
priedade de Adélio Longo, 74 
anos, cinco são ocupados pe-
la variedade chimarrita e foram 
afetados pelo clima neste ano. O 
agricultor da Linha Marcolino 
Moura estima que cerca de 35% 
da cultura precoce foi perdida. 
A esperança do produtor agora é 
que os outros hectares, ocupado 
por variedades tardias da fruta, 
não sofra com novas oscilações. 
A média anual é de 300 tonela-
das de pêssego na propriedade, 
porém, já deve cair de qualquer 

forma, atingindo em torno de 230.
Porém não é só a quantidade 

de fruta que preocupada os pro-
dutores. O filho de Adelino, Rogé-
rio diz que houve queda nos pre-
ços. No início da colheita o quilo 
do pêssego era negociado em tor-
no de R$ 2,00 a R$ 2,50, agora R$ 
1,30.  Os pêssegos estão sendo es-
tocados em câmeras frias. “Com a 
crise não temos boas expectativas. 
Esperamos que com a chegada do 
Natal a procura pela fruta aumen-
te e o preço também” diz Rogério.

“Para nos produtores, esse é 
um ano para ser esquecido” resu-
me. Para piorar, governo cancelou 
o Seguro Rural, que já não cobre 
perdas por geadas, apenas por in-
tempéries como granizo e ventania.

M
arlove Perin



Pragas que atacam as 
frutas de caroço

Grapholita
É uma mariposa de coloração 

escura. O acasalamento ocorre 
ao entardecer, sendo que os ovos 
são depositados isoladamente na 
par te de baixo das folhas novas 
ou sobre ramos. Logo após a 

Excesso de chuva e crise castiga produtores e atinge preço da fruta

Rogério Longo exibe pêssegos da variedade Chimarrita. Em cinco 
hectares o produtor estima uma perda de 35% da produção da fruta
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Rua Sete de Setembro, 452 
Pinto Bandeira | RS

9613 3772 / 8434 6847 

54 3452 0401
dalleagro@bol.com

Que o alimento e a energia produzido 
por cada agricultor continuem sendo 
a força que impulsiona a região 
e sustenta o Brasil.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 

A todos os amigos, clientes, 
parceiros e fornecedores, 
desejo um Feliz Natal e 

um Ano Novo repleto de novas 
oportunidades e conquistas.

Montagem de painéis elétricos;
Assistência técnica em 
máquinas e dispositivos industriais;
Parametrização de drives e 
inversores de frequencia;
desenvolvimento de software 
para CLP, IHM e supervisórios;
Projetos para monitoramento 
de produção de alarmes 
remotamente via smartphones 
e PCs;
Retrofiting de máquinas.

Av. Sete de Setembro, 1077 - Sala 03 
Pinto Bandeira / RS | 54 9659 6203 / 9977 8818

eclosão, as lagartas penetram nos 
frutos. O desenvolvimento do in
seto é influenciado principalmen
te pela temperatura.

O monitoramento é realizado 
através de armadilhas contendo o 
feromônio sexual sintético. O fe
romônio é uma substância emiti
da pela fêmea com o objetivo de 
atrair os machos para o acasala

mento. Os componentes ativos, 
sintetiza dos em laboratório, são 
impregnados em septos de bor
racha e dispostos em armadilhas 
com fundo adesivo, fi xadas nas 
plantas de pessegueiro. O fero
mônio sexual sintético é libera
do gradativamente no ambiente, 
atraindo os machos que ficam 
aprisionados nas armadilhas per
mitindo aos produtores acom
panhar a praga nos pomares. A 
armadilha deve ser instalada no 
pomar no início da brotação de
vendo ser man tida até a colhei
ta. Os septos devem ser substituí
dos a cada seis semanas. Atenção 
especial deve ser dada ao fun
do adesivo da armadilha, pois a 
ocor rência de períodos chuvosos 
e poeira ou o elevado número 
de insetos captu rados ocasionam 
perda de adesividade, prejudi
cando a avaliação da flutua ção 
populacional. O produtor deve 
observar as armadilhas e proce
der a contagem e retirada dos in
setos capturados semanalmente.

 
Mosca das frutas
Inseto de coloração amarela 

com asas transparentes. Após a 
fer tilização, as fêmeas iniciam a 
ovipo sição no interior dos frutos. 
No pês sego, a oviposição ocorre 
somente a partir do inchamento 
dos frutos, cerca de 30 dias antes 
do ponto de colheita. Cada fê
mea oviposita colo ca em média 
400 ovos.

Para o monitoramento são em
pregadas armadilhas. As armadi
lhas devem ser instaladas cerca 
de 30 dias antes do período de 
inchamento dos frutos em locais 
estratégicos onde há maior pro
babilidade de captura do inseto. 
As armadilhas devem ficar situa
das preferencialmente à sombra, 
a uma altura entre 1,5 a 2,0 me

tros Recomendase o uso de dois 
a quatro armadilhas por hectares. 
O controle com isca tóxica deve 
ser iniciado as sim que for observa
da a captura das primeiras moscas 

nas armadilhas. A coleta de frutos 
caídos nos pomares e a destruição 
de frutos silvestres hos pedeiros é 
um método que também ajuda no 
controle da mosca.

Fotos D
ivulgação

M
arlove Perin
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Desejo a todos um Natal repleto de alegria 
e um Ano Novo de muita Paz e Saúde. 
Quero agradecer a confiança que me foi 
depositada e desejar um 

Feliz Natal e um próspero Ano Novo

São os votos do 
Vereador de Pinto Bandeira 
Gerson Odorcick

Ingredientes:
30 bolachas recheadas do tipo 
negresco;
500g de chocolate branco;
400g de creme de leite (duas 
caixinhas);
100g de manteiga;
1 gelatina sem sabor;
500g de frutas vermelhas da sua 
preferência;
 
Modo de preparo:
Triture 25 bolachas inteiras e adi-
cione a manteiga derretida. Mis-
ture bem e acomode por todo o 
fundo de uma forma de profun-
didade falso redonda de 23 cm, 

e leve para assar em forno pré-
-aquecido a 180ªC por 15 minu-
tos, reserve para esfriar.
Aqueça o creme de leite em 
uma panela e despeje o cho-
colate ate ficar tudo derretido. 
Hidrate a gelatina conforme ins-
truções na embalagem, após 
despeje na mistura de choco-
late mexendo ate ficar bem ho-
mogêneo e coloque na forma 
que deixou reservada com a 
crosta de bolacha, coloque na 
geladeira por 2h, decore com as 
frutas e o restante das bolachas.
Abraço e um Feliz natal e prós-
pero ano novo a todos!

Coluna do Chef

Cheese Cake 
de Frutas 
Vermelhas

Chef Giordano Tarso
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Professores  de Pinto Bandeira 
participam de formação 

Escola Municipal Emílio Meyer desenvolve 
projeto alusivo ao dia da Consciência Negra Escola Municipal Barão de Mauá 

apresenta Projeto Diversidade 
Cultural Afro-Brasileira e Indígena

A escola Municipal Emílio 
Meyer realizou diversas atividades 
no projeto “Consciência Negra”, 

Professores de Pinto Bandeira participaram de formação oferecida pela Diretoria de Meio Ambiente do município

É com muita alegria que a equipe diretiva da  Escola Estadual Professor 
José Pansera comemorou no dia 11 de dezembro a formatura dos alu-
nos da Educação Infantil nível B

Já no dia 19 de dezembro, é a vez do terceiro ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Professor José Pansera comemorar a formatura

Todas as crianças participaram das atividades do Projeto “Consciência 
Negra”

Alunos e professores no projeto Diversidade Cultura Afro-brasileira e 
Indígena

Educação

Na segunda-feira, 23 de novem-
bro os professores das Escolas Mu-
nicipais Barão de Mauá e Emílio 
Meyer e da Escola Estadual Pro-

fessor José Pansera participaram de 
uma formação oferecida pela Dire-
toria de Meio Ambiente do municí-
pio.  Foi um dia inteiro dedicado à 

atividades de Educação Ambiental 
com os professores do Projeto Lo-
boguará, nas  trilhas do Ecoparque 
Sperry, em Canela/RS. 

Na sexta feira, 20 de novembro 
a Escola Municipal Barão de Mauá 
desenvolveu diversas atividades com 
os alunos dentro no projeto Diver-
sidade Cultura Afro-brasileira e In-
dígena com objetivo de incentivar a 
leitura resultando em aprendizagens 
através do conhecimento das cultu-
ras afrodescendentes.

As crianças participaram de 
construção de cartazes, desenvol-
veram atividade corporal através 
da dança, apresentações entre ou-
tras atividades relacionadas ao te-
ma. A direção agradece a todos os 
envolvidos pelo brilhante desem-
penho nas atividades propostas e 
pelo objetivo alcançado.

envolvendo todas as crianças, que 
tem como objetivo conscientizar a 
comunidade escolar sobre as ques-

tões que envolvem o preconceito, 
racismo e discriminação, levando 
os estudantes a adotarem atitudes 
e críticas construtivas em relação 
à temática, através de pesquisa e 
produção.

Durante as atividades, os alunos 
realizaram várias atividades de leitu-
ra, confecção de máscaras, tambo-
res e mandalas com pintura africana 
e contação de histórias.  “Com este 
trabalho esperamos que a consciên-
cia de valorização do ser humano 
ultrapasse as fronteiras da violên-
cia, do preconceito e do racismo”, 
explica a diretora, Beatriz Marche-
to Sganzerla.

Fotos: D
ivulgação
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Aniversariantes

D
ivulgação

Nosso maior desejo para 2016 é que todos 

Porque a educação evolui todos os dias. Agradecemos a todos por mais um 
ano de trabalho, cooperação, confiança e dedicação. Desejamos que este 

Natal seja o início da construção de um caminho de amor, alegria e de esperança!

Escola Estadual 
Ensino Médio 

Professor José Pansera
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

repensem a Educação de nossas crianças.

Aniversariantes do mês de dezembro do Ensino Médio da Escoal Estadual  Professor José 
Pansera, Luan Tomasin, Ederval De Souza, Cladimir De Souza, Lucas Tomasin, Andressa Am-
brosini e Felipe Conci Sonaglio

Oseias Camargo Dal Cortivo, Anderlei dos Santos, Luan Tumelero De Toni e Alisson Wasiak, 
alunos da  Escola Estadual Professor Jose Pansera recebem o carinho pela troca de idade

Luma Sganzerla comemorou 
seu aniversário no dia 04 de 
dezembro

A Escola Municipal Emílio 
Meyer parabeniza os alunos 
Cledivane Manara, Willian 
Fagundes, Andrielly da Rosa 
e William Pastorello que es-
tão aniversariando este mês

Quem também esta de aniversário na Escola Estadual Pro-
fessor Jose Pansera são os alunos Bruna Caroline Salini, Da-
nieli Aline Mayer e Sabrina Pereira da Silva

A Escola Estadual Professor Jose Pansera parabeniza os alu-
nos Luana Ferrari, Teresinha De Toni, Willian Busa Andrade 
e Robson Pegorao que comemoram aniversário este mês

A Escola Municipal Emílio Meyer parabeniza os alunos 
Cledivane Manara, Willian Fagundes, Andrielly da Rosa e 
William Pastorello que estão aniversariando este mês

Fotos: D
ivulgação
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Incêndio destrói casa 
em Pinto Bandeira

PROERD realiza 
formatura de 33 alunos

Casa ficou completamente destruída após incêndio

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência for-
mou 33 alunos em Pinto Bandeira

Fotos: M
arlove Perin

Uma casa de dois pisos, mista 
(madeira e alvenaria), foi atingida 
por um incêndio por volta das 16h 
da quarta-feira do dia 18 de novem-

bro, na Linha Rio Branco em Pin-
to Bandeira. 

Os bombeiros foram chama-
dos. Ninguém ficou ferido, no lo-

cal na hora do incêndio a idosa 
Maria Rasera Fachin, 94 anos es-
tava em um dos quartos e foi reti-
rada pela filha.

O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violên-
cia (PROERD) realizou, na noi-
te da quarta-feira, 09 de dezem-
bro a formatura semestral de 33 
alunos, no Salão Comunitário de 
Pinto Bandeira. Participaram do 
programa, aplicado em parceria 
com as escolas e direcionado para 
crianças e adolescentes do 5ª ano, 
entre 9 e 15 anos, alunos das Es-
colas Municipais Barão de Mauá 
e Emílio Meyer e a Escola Esta-
dual Ensino Médio Professor Jo-
se Pansera.

 As lições são ministradas em 
sala de aula, pela Soldado Shir-
mer, com o acompanhamento e 
auxílio de professores e tem por 
objetivo desenvolver no educan-
do, capacidades sociais e habili-
dades que possibilitem a compre-
ensão dos perigos e de como se 
manter afastado das substâncias 
psicoativas e da violência.

Foram premiados alunos des-
taque, pelo excelente desempe-
nho em suas redações, destaca-
das pelo bom desenvolvimento 
dos alunos em sala de aula. 
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www.�orauto.com.br
    facebook.com/GrupoFlorauto

SEMINOVOS E FROTISTA:
NH - 51 3133.7300 - Av. Nações Unidas, 3355

CX SEMINOVOS - 54 3215.1595 - R. João Nichele, 2275

FAÇA REVISÕES 
EM SEU VEÍCULO
REGULARMENTE.

CAXIAS DO SUL
GRAMADO
NOVO HAMBURGO

SÃO LEOPOLDO
TAQUARA
SAPIRANGA

BENTO GONÇALVES: R. DOMINGOS RUBECHINI, 126

54 3455.5000
LOJA ABERTA DE SEGUNDA
A SEXTA, DAS 8H ÀS 18H30.
SÁBADO, DAS 8H30 ÀS 18H.

Ofertas anunciadas com validade até 16/12/2015 ou enquanto durarem os estoques no distribuidor e/ou as condições. Ranger LIMITED 3.2 Diesel 4X4 – AT (Cat. JNY5) de R$ 160.900,00 por R$150.900,00 ou �nanciado com taxa zero, a partir de 65% de entrada e saldo em 30 parcelas. New Fiesta Hatch S 1.5L FLEX 
2016 (Cat. RBB6) a partir de R$ 47.990,00 à vista ou �nanciado com taxa zero, a partir de 70% de entrada e saldo em 30 parcelas. IPVA 2015 e emplacamento grátis. As ofertas anunciadas não são válidas para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta. Não abrange seguro, acessórios, documentação e 
serviços de despachantes, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito a aprovação de crédito. As condições de �nanciamentos Ford Credit são operacionalizadas pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.

RANGER LIMITED
3.2L DIESEL 4X4 AUT. (Cat. JNY5)

R$ 160.900   DE:

à vista

R$ 150.900   POR:

à vista

A Florauto é o distribuidor autorizado para as cidades de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Carlos Barbosa e região. 
E com isso, temos o compromisso de proporcionar atendimento personalizado e pós-vendas. Incluindo:

AQUI SEU NATAL
ACONTECE.

GARANTIA NAS REVISÕES PROGRAMADAS
E COMUNICADAS A FORD

GARANTIA TOTAL DO SEU VEÍCULO
JUNTO À FORDGARANTIA NAS PEÇAS ORIGINAIS

“São nos pequenos gestos e atitudes do nosso 
dia a dia que devemos proporcionar o míni-

mo de alegria e compreensão a todos que nos 
cercam. É por isso que aproveitamos a che-

gada do Natal e do Ano Novo para agradecer 
e renovar os desejos de paz, amor e boas ener-

gias para você e sua família”

São os votos da 
Vereadora de Pinto Bandeira 

Teresinha Massoco Paese

Neste Natal, semeie os ideais de paz, 
amor e fraternidade para que no ano 

nova colha os frutos da amizade e 
prosperidade. 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Rua João Baptista Ferrari, 44  -  Cohab II 
Bairro Licorsul - Bento Gonçalves . RS

(054) 3451 6960 - 3451 7494 | www.ferrarivalvulas.com.br


	Gazeta_PB_01
	Gazeta_PB_02
	Gazeta_PB_03
	Gazeta_PB_04
	Gazeta_PB_05
	Gazeta_PB_06
	Gazeta_PB_27
	Gazeta_PB_28
	Gazeta_PB_29
	Gazeta_PB_30
	Gazeta_PB_31
	Gazeta_PB_32

