Gazeta de

Pinto Bandeira

Informação e cultura para você.

Ano II - nº 15 - Dezembro/2016 - Pinto Bandeira/RS

Prefeito eleito Hadair Ferrari
anuncia redução de Secretarias

Produtores
comemoram safra
da ameixa
Fotos Marlove Perin

Após a diplomação dos eleitos, o prefeito eleito Hadair Ferrari anunciou os nomes
dos Secretários Municipais. Ferrari e os nove vereadores eleitos tomam posse na tarde
do domingo (1º), a partir das 17h na Câmara de Vereadores

Os produtores de pêssego e ameixa da Serra comemoram
a safra deste ano. Clima contribuiu para a qualidade e o
aumento da produção das frutas. Adelar Berton, de Pinto
Bandeira, pretende colher 60 mil
quilos de ameixas
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Este Ano o AMOR
transbordou, Que 2017
venha com muito mais!

“DIGNIDADE HUMANA, RESPEITO
E PROFISSIONALISMO.”

PLANTÃO 24H
(54) 3453 1411

Venha nos visitar

Ninguém
conhece
melhor
esta terra
www.asprovinho.com.br
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Natal

Programação das missas de Dezembro

Pe. Luiz Antonio Mascarello

Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa Senhora do Rosário
de Pompéia - I Santuário Mariano do Rio Grande do Sul

Assim o natal resplandece na vida dos que clamam por misericórdia.
Celebrar o Natal é recordar
uma emocionante história do
passado – Cristo prometido no
Antigo Testamento, que nasceu
em Belém, também ressuscitou e
está “vivo” e “presente” na Igreja, em cada um de nós, revelando a face de Deus – e captar o
“sinal” permanente de Deus no
meio do seu povo.
No Natal encontram-se o céu e
a terra, o divino e o humano em
Cristo. Este encontro deve realizar-se em cada homem e entre
todos os homens.
O natal só tem sentido se o
centro das atenções for o aniversariante: Jesus. Ele precisa renascer nos corações das pessoas de
maneira única renovadora. Portanto, o natal foi o início de uma
história que continua para sempre e ainda temos muito a descobrir, aprender e viver. Para isso
basta deixar Ele entrar nas nossas
vidas, como Maria, tudo “nos será dado em acréscimo”. Foi assim e, é assim que o mistério do
Natal continua.
O Menino Deus esteja em sua
família agraciando a todos. E
nós, missionários passionistas do
Santuário de Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia, estaremos
rezando pela sua família.

F E L I Z N A T A L
A N O N O V O!

Sábado, dia 24
20h – Missa do galo Matriz

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

Domingo, dia 25
9h – Missa de Natal Matriz

Domingo, dia 1º
9h - Missa – Matriz

Casal é torturado em tentativa
de assalto a residência
Um Casal foi torturado e assaltado por ladrões que invadiram a residência deles na linha Jansen, em
Pinto Bandeira. A tentativa de assalto aconteceu por volta das21h45
do sábado dia 3.
Quatro indivíduos armados e

encapuzados entraram na casa,
um deles com uma máscara de
plástico. Eles exigiram dinheiro,
mas como as vítimas disseram
que não tinham, o casal foi espancado e amarrado pelos bandidos.

Os assaltantes roubaram documentos, cartões de crédito, três celulares, um tablet, um notebook,
uma impressora, uma TV, um
DVD, várias jóias e o veículo EcoSport, com placas de Pinto Bandeira da família.

Carro pega fogo na Linha Brasil
Um incêndio destruiu um carro Tempra na Linha Brasil, interior de Pinto Bandeira, no dia 27
de novembro. O condutor circulava normalmente com o veículo
quando o fogo começou. De acordo com o proprietário do carro, o
fogo iniciou após um curto-circuito no painel e logo se alastrou por
todo o veículo.

Divulgação

O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos
a sua glória”, Jo 1,14. Deus
se torna visível aos homens
por um puro ato de amor de
Deus Pai para conosco. No
Natal festejamos Jesus que
nasceu. Na pessoa de Jesus
de Nazaré, Deus ficou sendo
um de nós, um conosco, um
entre nós. Ele entrou na família dos homens e os homens
começaram a fazer parte da
família de Deus. Natal é para
que nós nos integremos mais
na família a que já pertence por Jesus Cristo: a família
de Deus.
Natal festa de alegria em
que todos se deixam envolver
de ternura, esperança, paz,...
O Menino Jesus, nascido numa manjedoura em Belém,
nasce diariamente para dar
vida plena a todos. É o momento e convite a todos à esperança de reencontrarmos
os caminhos da paz. Natal
nascimento do Príncipe-da-paz. É o momento de dizer:
eis o nosso menino Jesus; eis o
nosso Deus que vem nos salvar; eis o nosso Salvador; Ele
está no meio de nós.
O mundo moderno pode
hoje redescobrir, na presença do Menino-Deus, os caminhos da paz, da alegria,
da vida, da luz... O Natal é
tão importante para nós,
por causa da Aliança que
se concretizou em Jesus, entre Deus e a humanidade.

Pinto Bandeira

Clube Rosário
promove
Jantar Dançante
No sábado, 31 de dezembro o Clube Rosário de Pinto
Bandeira promove o tradicional
Jantar Dançante de Reveillon.
A programação tem inicio às
21h animada pelo Show Junior
Mineiro e Ig. Cardápio diversificado típico da região. O valor do ingresso para Sócio R$
140,00 ao casal e não Sócio R$
180,00. Informações e reservas pelo fone (54) 3468 0021 /
99945 9744.
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Clima bom ajuda produtores de pêssego e
ameixa a recuperar safra de 2015
No ano passado, fruticultores tiveram quebra na safra. Este ano, eles estão otimistas com bom clima e pomares carregados
Os produtores de pêssego e amei
xa estão otimistas este ano. Com o
bom clima, os pomares ficaram car
regados. Ao contrário do ano passa
do, em 12 municípios da região, a
previsão é colher 50 mil toneladas de
pêssegos e 12 mil toneladas de amei
xas. A área plantada chega a 3,4 mil
hectares de pêssego e 1 mil de amei
xas – crescimento de 20% nos últi
mos cinco anos. Eles esperam recu
perar os prejuízos que tiveram com a
safra de 2015, ano em que os produ
tores tiveram uma queda bem consi
derável na produção em decorrência
das oscilações climáticas.
A colheita de pêssego já come
çou e, este ano, terá um aumento de
733%, enquanto a de ameixa será de
60%, comparando com os números
de 2015. No ano passado, os poma
res foram atingidos pela geada fora
de época e pela chuva de granizo. A
colheita não passou de 6 mil tonela
das de pêssegos e 7,5 mil toneladas
de ameixas.
Segundo dados da Emater, a área
de produção de pêssego em Pinto
Bandeira fica em torno de 1000 hec
tares. A produtividade normal dos
pomares tem oscilado entre 18 a 26
toneladas por hectar.
Esta época é o auge da colheita de
pêssego e ameixa na região de Pin
to Bandeira. O produtor Elias Ber

nas áreas não produtivas. “Vamos
renovando os pomares ano a ano e,
assim, buscar o aumento na produ
tividade das frutas sem perder pro
dutividade”, diz.

Adelar Berton exibe as ameixas da variedade Fortune

ton, 67 anos, está satisfeito com a
sua produção de ameixas. Em uma
área de dois hectares, localizada na
Linha Silva Pinto, interior do mu
nicípio, deve colher 60 mil quilos
da fruta neste ano, com a variedade
fortune. No ano passado, o pomar
do produtor foi atingido pela geada
e a colheita ficou em 40% a menos.
No total o produtor possui 12 hec
tares entre pêssegos e ameixas e, os
pés estão carregados. A expectativa
este ano é colher em média 20 to
neladas por hectare de pêssegos e
35 toneladas de ameixas. “A nossa
safra está 100% este ano. Está boa
demais. Não tivemos nenhum pro
blema, nem geada e nem granizo”,
festeja Elias.
Com uma fruta de excelente qua

lidade, o produtor tem boas expec
tativas de vendas e preços. O preço
(do quilo) varia de acordo com o pe
ríodo das vendas. Agora é o início da
comercialização.
O valor pago ao produtor deve
variar de R$ 2,50 a R$ 3 o quilo da
ameixa. Segundo Berton, o valor do
quilo do pêssego deve variar de R$
1,20 a R$ 2,50, dependendo do ta
manho. “O pêssego é mais barato
que a ameixa, mas temos a expecta
tiva de um bom valor. Temos uma
ótima safra. O valor negociado com
o produtor é diferente do valor ne
gociado com as câmaras frias e con
sumidor final” diz.
Segundo o administrador da pro
priedade, Alexandre Berton, filho
de Elias, haverá mais investimentos

Bom clima
O inverno frio e prolongado favo
receu a floração e o desenvolvimen
to inicial dos frutos. O sol garantiu
a cor avermelhada e também pêsse
gos bem mais doces. “ Nós estamos
aqui com uma expectativa de pro
dução normal em torno de 200 mil
quilos” disse o filho Adelar Berton.
Preço variado
Produtores de pêssego da região
devem colher mais este ano, no en
tanto o preço da fruta caiu em rela

ção a 2015. A caixa de 6 kg de pêsse
go graúdo que era vendida em torno
de R$ 2,20 a R$ 2,40 o quilo no ano
passado, hoje é repassada por 0,70
a 0,80 na Câmara Fria de Adair Ri
zzardo. “Juntamos um super safra
no Rio Grande do Sul, Santa Catari
na, Paraná, São Paulo, Sul de Minas
(Barbacena) e, uma região de Vitória
que produzem pêssegos. Com isso o
preço despencou. Apesar do preço
do pêssego estar em baixa não vai so
brar fruta. Este ano temos uma quali
dade melhor e firmeza de polpa que
possibilita vendermos para o Norte
do país. O preço é definido de acor
do com o tamanho do fruto, que po
de receber classificação de um a se
te” diz Adair Rizzardo comerciante e
produtor de Pinto Bandeira.

Adair Rizzardo, produtor e comerciante de frutas exibe pêssegos graúdos

NÃO COMPRE CARRO SEM PASSAR

NA LÍDER EM VENDAS
TODA LINHA 0KM COM IPVA GRÁTIS

TAXA O

%

BÔNUS DE ATÉ R$ 10.000

EM ATÉ 30X

S10 High Country

Av. São Roque, 410 • Universitário • Bento Gonçalves/RS • (54) 3452.3911

LOJAS ABERTAS NESTE SÁBADO ATÉ ÀS 14H.
Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Onix 1.0 LT (conf. 5S48UH), pacote R7E, ano/modelo 2016/2017, pintura Preto Ouro Negro, com preço promocional à vista a partir
de R$ 42.990 ou através de plano de financiamento FDU com 67,24% de entrada (R$ 29.805,00) e 30 prestações protegidas
mensais de R$ 498,91, com taxa de juros de 0% a.m. e CET de 10,55% a.a., com total a prazo de R$ 44.772,30.
S10 2.8 High Country (conf. 148PKH), pacote R7U, ano/modelo 2016/2017, pintura Vermelho Chili, com preço promocional à vista a partir de R$ 172.690 por R$ 162.690 (já com desconto de R$ 10.000). IPVA 2016 incluso nas ofertas de veículos
Chevrolet 0Km. Demais taxas como seguro obrigatório, taxa de licenciamento, emplacamento e serviço de despachante não inclusos. Condição não válida ou cumulativa com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas, produtores rurais e
qualquer outra promoção e condição especial anunciada. Imagens meramente ilustrativas. Plano de financiamento direto ao usuário (FDU) sujeito à prévia aprovação de crédito. Taxa de abertura de crédito no valor de R$ 630,00 e de registro de
contrato no Estado do RS no valor de R$ 189,84 inclusas no cálculo financeiro. Cobertura de 4 parcelas em caso de desemprego mediante contratação do Seguro Chevrolet Plus, que oferece as seguintes coberturas: a) Até 4 parcelas em caso
de desemprego Involuntário, no valor de até R$ 1.500,00 por parcela para profissionais assalariados com vínculo empregatício de no mínimo de 12 meses ininterruptos e jornada mínima de 30 horas semanais em regime CLT (para o mesmo
empregador) desde que cumprida a carência de 31 dias e 31 dias de franquia; b) Para profissionais liberais e/ou autônomos regulamentados devidamente comprovados também possuem cobertura de até 4 parcelas do financiamento, no
valor de até R$ 1.500,00 por parcela desde que cumprida a carência de 31 dias, em caso de afastamento por um período igual ou superior a 15 dias consecutivos caso o segurado sofra um estado de incapacidade física total e temporária
em decorrência de acidente ou doença que o impeça de realizar toda e qualquer atividade laborativa, exceto se decorrente de Riscos Excluídos e observadas as disposições constantes das Condições Gerais. Consulte demais condições na
concessionária Chevrolet. Produto registrado na SUSEP sob o nº 15414.001441/2008-08, sob a responsabilidade da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, código SUSEP 0635-1, CNPJ 02.102.498/0001-29. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A aceitação do seguro estará
sujeita à análise do risco, sendo elegíveis os clientes entre 18 e 65 anos na data da contratação. Estipulante Banco GMAC S.A. – CNPJ 59.274.605/0001-13 e Corretor de Seguros GMACI Corretora de Seguros – CNPJ 05.940.706/0001-57. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu
registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Parcela protegida não obrigatória ficando a critério do cliente a escolha da contratação do seguro. Os serviços OnStar dependem da disponibilidade da rede celular compatível com a rede OnStar e da disponibilidade do sinal de GPS. Visite www.chevrolet.com.br/onstar para verificar a área de cobertura dos serviços OnStar,
bem como demais limitações dos Serviços OnStar. Ofertas válidas até 24/12/2016 para veículos Chevrolet 0 km disponíveis nos estoques das concessionárias Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Consulte condições em uma concessionária Chevrolet ou acesse www.
chevrolet.com.br. - SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022. Preserve a vida. Use o cinto de segurança.
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Brigada Militar prende
quadrilha em Pinto Bandeira

Pinto Bandeira

Fotos Divulgação

Cinco pessoas ficam
feridas após acidente
na Vrs-855
Cinco pessoas ficaram feridas
após um acidente entre dois carros na VRS-855, quilômetro 05,
na Linha 28 em Pinto Bandeira, na manhã da segunda-feira
(12). O motorista de uma caminhonete Fiat Strada, com placas
de Vacaria, perdeu o controle
do veículo e bateu de frente em

um Fiat UNO, com placas de
Pinto Bandeira.O condutor da
Strada sofreu ferimentos leves.
No UNO estavam duas mulheres e um idoso, que sofreram
ferimentos leves. Eles foram socorridos por atendentes do Corpo de Bombeiros e também do
Samu.

Quadrilha foi capturada após cometer um roubo à residência na Linha Amadeu

Policiais da Brigada Militar
prenderam no final da noite da
segunda-feira, 12, uma quadrilha
que assaltava residências em Bento
Gonçalves e região. Eles foram capturados após cometerem um roubo a residência na Linha Amadeu.
A prisão ocorreu por volta das
23h50min na localidade de Linha
Amadeu. A quadrilha chegou no
local, rendeu uma família amarrando e agredindo. Os bandidos fica-

ram dentro da casa por cerca de
uma hora, após saíram do local pulando o muro e levando uma certa
quantia em dinheiro. Foram efetuados cinco disparos e os meliantes
fugiram pelos fundos da casa.
A Brigada Militar foi comunicada da ação dos bandidos, foi então
que começou a fazer buscas na região, sendo a quadrilha localizada
escondida em uma outra residência
próxima de onde ocorreu o roubo.

Com eles foram encontrados
dois revólveres, uma pistola de
brinquedo, celulares, uma quantia
em dinheiro, roupas, touca ninja
e um colete balístico. Os indivíduos foram levados para a Delegacia
de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e recolhidos ao presídio. As vítimas compareceram
na delegacia de polícia de Bento
Gonçalves para efetuar Boletim de
Ocorrência.

NATAL...Um momento doce e cheio de
significado para as nossas vidas.
É tempo de deixar nascer essa criança
pura, inocente e cheia de esperança que
mora dentro de nossos corações.
É tempo de contemplar aquele menino
pobre, que nasceu numa manjedoura
para nos salvar.
É tempo também de repensar nossas
atitudes em relação a preservação do
nosso planeta...reduzir...reciclar...
reutilizar e reinventar.
Com a consciência de que nossas ações
têm um impacto enorme sobre a vida de
todos os seres vivos da terra, a empresa
NAVEGANTES deseja a todos um
Feliz Natal e um Ano Novo de muita
consciência e preservação.

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!

Cinco
pessoas
ficaram
feridas entre
dois carros
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Cooperativa Vinícola Aurora e suas diversas conquistas
Itacir Pozza, presidente da Aurora, comemora ano histórico e deseja um Feliz Natal e um ano Novo cheio de
realizações e muita cooperação
A economia brasileira poderá retomar o crescimento em 2017 em
algum momento, caso impasse político seja resolvido. ”, diz Itacir Pozza, presidente da Vinícola Aurora.
De lá para cá, a Vinícola Aurora sempre investiu em modernização do parque industrial, alta
tecnologia, rigorosos padrões de
qualidade e em qualificada equipe técnica. Visando sempre a melhora de seus produtos, a empresa
criou um departamento específico
que atualmente fornece não só no-

vas mudas para seus cooperados –
atualmente, 1.100 famílias - , mas
também toda a análise sobre a variedade ideal para determinado
solo e informações sobre técnicas
de cultivo.
O resultado disso tudo é mais de
530 medalhas em concursos internacionais com vinhos reconhecidos mundialmente. Anualmente
a Vinícola tem uma produção que
alcança cerca de 60 milhões de quilos, exporta para mais de 20 países.
E nesse clima de otimismo, Ita-

Rogério Albuquerque / Editora Globo

A Vinícola Aurora, uma das
maiores Cooperativas do país, prevê repetir em 2017 os bons números que conquistou neste exercício.
Um crescimento em 20% nas exportações. “Projetamos crescer a
cada ano mais com a comercialização, em volume, de vinhos e espumantes. 2016 foi um ano de muita
dificuldade, de quebra de safra e mesmo assim a Aurora atingiu as
metas traçadas.

Boas
Festas!
Itacir Pozza, presidente da Cooperativa Aurora

cir Pozza deixa uma mensagem
de final de ano: “2016 foi um ano
bastante difícil, prevíamos dificuldades, safra escassa, e a Aurora no
início do Ano traçou duas metas:
a primeira de ajudar o associado
dando apoio para passar o ano de
2016 e a produzir uma nova safra,
que é a 2017. A segunda meta era a
Cooperativa manter seu quadro de

funcionários sem precisar demitir e
posso dizer que como presente de
Natal alcançamos estes dois objetivos e, com isso quero desejar um
Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a
todas as pessoas, associados, familiares e colaboradores Que 2017
seja próspero, que venha cheio de
alegrias e muito vinho e espumante para festejarmos.” Boas Festas!

Foi um ano cheio de desafios.
Desafios estes transformados
em oportunidades.
Que em 2017 possamos fazer
das oportunidades,
motivos de prosperidade.

Feliz Natal e
Ano Novo
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Aniversários
Fotos Divulgação

Parabéns aos alunos Oséias Dal Cortivo, Tainá Klagenberg, Bruna Salini, Sabrina
Pereira da Silva, Danieli Aline Mayer, Alisson Wasiak, Anderlei Silveira, Lucas Gheno,
Gustavo Machado de Souza, Willian Manara Fagundes e Tiago Belusso

Parabéns aos alunos do turno da manhã João Roberto Tumelero, Willian Butka
Andrade, Luana Ferrari, Robson De Toni Da Silva, Andrei Tumelero Da Silva e
Miguel Angelo Coghetto

Parabéns aos alunos Andressa Ambrosini, Tatiane de Souza,
Mateus Manara e Caroline Fávero

Turma de formandos do Terceiro Ano. Parabéns aos alunos Lucas Tomasin, Andrei Ambrosini
Bigolin, Felipe Binder, Vinícius Dalla Costa, Giovani de Toni, Guilherme Rubbo, Jeverton De Oliveira,
Andressa Ambrosini, Caroline Trevelin, Keterli Fabrisio Celli, Tatieli Vargas da Silva, Julia Roberta
Bono, Luan Tomasin, Ana Cristine Ferrari, Tainara Filomeno, Tatiane De Souza e Alessandra Cervo
A professora Luma Saganzerla Mauri e
os alunos Andrielly da Rosa, Cledivane
Cátia Manara, William e Andrei Professora Anita Delai
Celant
Pastorello comemoram aniversário

Que a alegria, o amor e a paz
sejam os principais temperos
no Natal e Ano Novo.
Aos clientes, amigos e familiares o nosso desejo de um

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Bar e Armazém Nichetti
Pinto Bandeira/RS
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Pinto Bandeira sediou decisão do Estadual Máster de Voleibol
Gaúcho de Voleibol
Máster (35+) - Etapa Final
Disputa de 7º lugar
Búfalos 1X3 Vôlei Máster
(27x17, 20x25, 15x25 e 23x25)
Disputa de 5º
AABB 2X3 Cruzeiro (25x22,
23x25, 25x19, 19x25 e 11x15)
Disputa de 3º
Rosário 3X2 Recreio da Juventude (25x13, 23x25, 25x20,
16x25 e 16x14)
Final
Cristo Redentor 3X0 Sest/Senat (25x20, 25x19 e 25x18)

encarar o Recreio da Juventude,
de Caxias do Sul. Em um duelo
bastante acirrado, os donos da
casa, empurrados pela torcida,
levaram a melhor no tiebreak,
parciais de 25x13, 23x25, 25x20,
16x25 e 16x14. O quinto lugar
ficou com o Cruzeiro (Flores
da Cunha), que superou a AABB (São Leopoldo), por 3 sets
a 2; enquanto a disputa de sétimo lugar foi vencida pelo Vôlei
Máster (Estrela), sobre o Búfalos (Porto Alegre), pelo placar
de 3 sets a 1.

Mais de 400 pessoas passaram
pelo ginásio local durante os jogos. Para o organizador da etapa
final e técnico do Rosário, Ronaldo Henrique, o Royal, a competição superou as expectativas e reforçou o potencial da cidade para
a realização de eventos esportivos. “Foi o primeiro torneio de
vôlei em Pinto Bandeira. Independentemente dos resultados,

o objetivo era despertar a atenção das crianças e da comunidade ao voleibol, e acredito que tivemos êxito.
O campeonato comprovou,
ainda, a excelente estrutura da
cidade para eventos esportivos.
Quem sabe, a partir desta competição, Pinto Bandeira possa se
credenciar para receber outros
grandes eventos”, ressalta.

Divulgação

Destaques Individuais
Atleta + Espetacular: Lucas Zanotti (Recreio da Juventude)
Melhor Saque: Rodrigo Pastório (Rosário)
Melhor Passe: Lucas Zanotti
(Recreio da Juventude)
Melhor Levantador: Rafael Soder (Sest Senat)
Melhor Atacante: Fábio Pacheco (Cristo Redentor)
Melhor Bloqueio: Serginho
(Cristo Redentor)
Melhor Defesa: Leandro Cardoso (Sest Senat)
Personalidade Homenageada:
Clemente Mieznikowski (Bento Gonçalves)

O município de Pinto Bandeira sediou pela primeira vez, no
sábado, dia 3, a final do Campeonato Gaúcho de Voleibol Máster na categoria 35+. Oito cidades
estiveram representadas. O título
ficou com o Cristo Redentor, de
Canoas. Na decisão, o time superou o Sest/Senat, de Passo Fundo,
por 3 sets a 0, parciais de 25x20,
25x19, 25x18.
Uma das principais atrações ao
público foi a disputa de terceiro
lugar, quando o Rosário de Pinto
Bandeira entrou em quadra para

Rosário de Pinto Bandeira superou o Recreio da Juventude na
decisão de terceiro lugar

A Pagno Construções oferece diversos serviços para
sua comodidade, contando com equipes qualificadas para:

Boas
Festas!

- Projetos arquitetônicos
- Projetos estruturais
- Projeto Elétrico
- Projeto Hidráulico
- Projeto de jardim
- Construções residenciais, prediais e industriais
- Reformas residenciais e industriais
- Pinturas internas e externas
- Acabamentos
- Elétrica
- Hidráulica
- Fornecimento dos materiais necessários
- Execução de todas as etapas

Inovação e qualidade estão
sempre em nossos projetos.
Execute sua obra conosco!
Comodidade, segurança, confiança total é conosco.

Entregamos sua obra 100% pronta

PAGNO
CONSTRUÇÕES

Rua 7 de Setembro, 196 Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS | 54 9932 5249 | 54 9617 0153
pagnoconstrutora@hotmail.com
facebook.com/Pagno-Construções
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Pinto Bandeira

Prefeito eleito Hadair Ferrari anuncia redução
de Secretarias em Pinto Bandeira
Posse dos eleitos será dia 1º de janeiro, às 17h
Após a diplomação dos eleitos
em Pinto Bandeira na última sexta-feira, dia 16, o prefeito eleito
Hadair Ferrari, anunciou em en-

trevista os nomes dos Secretários
Municipais, antes mesmo de assumir, no dia 1º de janeiro.
Uma das novidades foi a re-

dução do número de secretarias,
já que o vice-prefeito Daniel Pavan acumulará os cargos de vice e
de Secretário de Agricultura, bem

Diplomação dos eleitos ocorreu na sexta-feira dia 16. Na foto,
o vice Daniel Pavan e o Prefeito Hadair Ferrari

com a fusão de outras duas. Pavan
receberá apenas o salário de vice.
Novos secretários
- Secretaria de Governo e Administração – Itamar Bernardi
(prefeito de Nova Pádua que finaliza o mandato em 31 de dezembro deste ano)
- Secretaria de Agricultura – Daniel Marini Pavan ( Vice-Prefeito)
- Secretaria da Saúde – Carla
Trombini Jambers Facchin
- Secretaria de Educação, Esporte, Turismo, Cultura e Assistência Social – Angelita Pavan Poloni
- Secretaria de Obras – Tailor Rigon
Posse
O prefeito Hadair Ferrari, e os
nove vereadores eleitos tomam posse na tarde do domingo (1º), a partir
das 17h na Câmara de Vereadores
de Pinto Bandeira. Após a posse dos vereadores, será realizada a
eleição da Mesa Diretora da Casa.
Diplomação
A diplomação dos candidatos

eleitos para Câmara de Vereadores e Prefeitura de Pinto Bandeira
aconteceu na tarde da sexta-feira,
dia 16 na Câmara de Vereadores.
A solenidade teve a presença da
juíza eleitoral, Romani Terezinha
Bortolas Dalcin, do promotor eleitoral, Gilson Medeiros, representando o Cartório Eleitoral Ricardo Abreu.
Foram diplomados o prefeito
eleito Hadair Ferrari e o vice Daniel Pavan, além de nove vereadores juntamente com os suplentes.
O plenário ficou lotado com a presença de partidários e familiares.
Vereadores que foram
diplomados:
Adilson Antônio Salini – PMDB
Igor Pietrobom – PDT / PSDB
Adair Rizzardo – PP
Ivo De Toni – PMDB
Daniel Sganzerla – PDT / PSDB
Marlova D. Henrique – PMDB
Solange Nichetti Comiotto –
PMDB
Silvana Ceccon Burlini – PP
Gerson Odorcik – PP

Passagens de ida e volta em
ônibus intermunicipais podem
ser compradas on-line
A partir da terça-feira, 20, os
usuários do sistema de transporte coletivo intermunicipal poderão programar com antecedência as viagens de ida e volta entre
diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Foi aprovada resolução do Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem (Daer),
que moderniza o sistema de venda de passagens, interligando o
sistema de informática entre as
rodoviárias.
A principal mudança é a regulamentação da venda integrada dos
bilhetes, conforme determinação
da Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Delegados do Estado
(Agergs). Todas as estações rodovi-

árias registradas junto ao Daer deverão informatizar seus sistemas,
permitindo que os usuários comprem pela internet não apenas as
passagens de ida, mas também as
de volta.
A compra de passagem pela internet terá acréscimo de R$ 3,00.
A aquisição do bilhete de ida na
modalidade presencial continuará ocorrendo normalmente, mas
contará com um acréscimo de R$
2,50, valor destinado ao suporte de
gerenciamento e à atualização do
sistema. Em caso de atraso, o usuário pode renovar uma única vez o
bilhete da conexão para outra data
e horário ou exigir a devolução do
valor da passagem.

