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A colheita do pêssego em Pinto Bandeira entra na reta final. Alguns produtores estimam uma quebra de até 40% na pro-
dução, em decorrência das oscilações climáticas. A safra deverá ser a menor dos últimos anos. Páginas 4 e 5
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surge para divulgar o trabalho de-
senvolvido no dia a dia do município

A partir de janeiro a multa 
por estacionar em vagas para 
idosos e deficientes físicos fi-
cará 140% mais cara. O valor 

subirá de R$ 53 para R$ 127 e 
a infração passará de leve para 
grave. Com isso, o motorista 
que for autuado receberá cin-

co pontos na carteira de habi-
litação. 

A decisão é do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran).

A Linha Brasil de Pinto Ban-
deira promove o tradicional Jan-
tar dos Jovens no sábado, 23 
de janeiro. Às 20h30min jantar 
com o seguinte cardápio: massa, 

maionese, salada, frango, chur-
rasco, pão e vinho. A partir das 
23h a animação fica a cargo do 
Som Misura. 

O valor do ingresso é R$ 

40,00. Informações e reservas 
com Sidnei, (54) 9985 6990, 
Aline (54) 8429 9552 ou no Sa-
lão da Comunidade (54) 3455 
0356.

Multa para quem estacionar em vagas para 
idosos ou deficientes fica 140% mais cara

Jantar dos jovens na linha Brasil

Sábado, dia 16
19 h – Missa – jantar do Clube das 
Mães - Capela São José
 
Domingo, dia 17
10h – Missa Capela São Luiz
 
Quarta-feira, dia 27
20h30min - Missa do Cursilho - 
Busa - Salão 

Missas no mês de janeiro 
no santuário

Terça, Quarta e sexta-feira sem-
pre às 18h

Sábado às 16h

Domingo: 09h

Dia 24/01/16: às 18h, 2º dia da no-
vena de Caravággio com a imagem 
de Nossa Senhora de Caravággio 
no Santuário de Pinto Bandeira.

Todas as quintas-feiras às 18h ter-
ço na matriz.
Todo dia 07 do mês missa voti-
va às 18h.

Programação das missas de janeiro
Sacramentos

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

A palavra “sacramento” 
significa “sinal”. Nós dizemos 
que o batismo, a crisma, a 
eucaristia, a confissão, a un-
ção dos enfermos, a ordem 
e o matrimônio são sacra-
mentos, ou seja, Sinais. Sinais 
de que? São sinais do amor 
de Deus para com a huma-
nidade. O próprio Deus está 
presente nos sinais. Eles con-
duzem as pessoas para a san-
tidade. Ou melhor, santificam 
as pessoas que os recebem.

Nós, cristãos católicos acre-
ditamos que, quando alguém 
batiza é o próprio Jesus que 
batiza, quando alguém per-
doa os pecados é Jesus que 
perdoa. A hóstia consagra-
da não é só um sinal: o pró-
prio Jesus está presente. É por 
meio destes sinais que vamos 
até o Deus invisível.

Podemos dar exemplos: al-
guém ama uma pessoa e 
quer demonstrar esse amor 
dando-lhe um presente. O 
presente não é o amor, mas 
é um sinal, uma prova. Uma 
placa de trânsito indica uma 
curva perigosa; a placa não 
é a curva, ela indica. Assim 
é a água (batismo) indica 
purificação, perdão; o óleo 
(crisma, unção dos enfer-
mos e ordem) indica missão, 

compromisso, força, cora-
gem; o pão e o vinho (mis-
sa) é alimento espiritual; as 
palavras(matrimônio e con-
fissão) indicam compromisso 
e perdão.

Os sinais sacramentais pro-
duzem um efeito, são efica-
zes: o batismo nos torna de fa-
to “filhos de Deus”, o pão e o 
vinho se tornam de fato o cor-
po e o sangue de Jesus, a con-
fissão perdoa de fato os peca-
dos. Dos sete sacramentos, três 
são chamados “sacramentos 
da iniciação cristã”: Batismo, 
Crisma e Eucaristia.

Nos primeiros séculos da Igre-
ja eram recebidos juntos, no 
sábado santo. A não ser em 
casos especiais, não se bati-
zavam crianças. Só adultos, 
após longa preparação. A 
partir desse dia, os “novos cris-
tãos” assumiam o compromis-
so de fidelidade a Jesus Cristo, 
à Igreja e à Comunidade, tor-
nando-se discípulos e missioná-
rios praticantes e ativos.

Hoje, precisaríamos dedi-
car mais tempo ao estudo 
da religião, dos ensinamen-
tos de Jesus e da Igreja. Os 
valores espirituais continuam 
sendo importantes. Devem 
ser preservados, valorizados 
e vividos. Quer perder medidas até o verão?

Não perca mais tempo.

Rua 7 de setembro, 361 | Centro
Pinto Bandeira | RS | 54 3468.0062

Matricule-se já!
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O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RS) divulgou em dezembro de 
2015, os dados de um pesquisa sobre 
as despesas com diárias, proporcional 
ao orçamento total das 497 prefeituras 
gaúchas. Ao todo, os gastos das prefei-
turas somam mais de R$ 41 milhões.

A Prefeitrua de Pinto Bandeira, 
município emanciapado em 2013, 
lidera a lista, com gastos em diárias 
de viagens realizadas por servidores 
da Prefeitura, de janeiro a agosto de 
2015. De acordo com o TCE-RS, a 
Prefeitura consumiu R$ 148.874,50  
- do orçamento de pouco mais de 
R$ 6 milhões - para pagar diárias de 
viagens, principalmente para Brasí-
lia, cerca de 2,32% do total de des-
pesas do município. Segundo o 
TCE-RS, é o maior índice entre to-
dos os municípios gaúchos.

Mesmo o orçamento do municí-
pio ter caído de R$ 8.163.572,59, em 
2014, para R$ 6.419.317,04 em 2015, 
os gastos com diárias tiveram um au-
mento de R$ 31 mil de 2014, passando 
de R$ 117.860,03 para R$ 148.874,50, 

Prefeitura tem gastos de cidade grande em diárias de viagens
Pesquisa do Tribunal de Contas do Estado indica que Pinto Bandeira foi o município gaúcho que mais gastou 
em diárias: cerca de R$ 100 mil, entre janeiro e agosto de 2015 

D
ivulgação

Coleta de segunda, quarta e sexta-feira - A partir do meio dia
Iniciando na Ponte do Rio Burati, sentido a Linha 28 | Pousada Don 
Giovani - Linha Amadeo | Estrada Campo - Linha 28 | Descida da 
Linha 32 | Finaliza até Cave Geise, na Linha 32 | Retorna até o 
Salão da linha 32 | Segue até a Linha 47, na propriedade de Eucli-
des Tasca | Retorno até o Salão da Linha 28 | Segue até a Sede do 
Município, Ruas Sete de Setembro, Padre Damaso Trani e Luis 
Segale, Loteamento Ferrari e Loteamento Pompeia.

Roteiro da primeira terça do mês - Lixo Reciclável - A partir do meio 
dia
Pousada Fornasier Linha 28 | Frutas Rubbo | Pousada Don Giovani 
- Linha Amadeo | Seguindo até a residência de Sérgio Botin, divisa 
com Farroupilha | Retorna até a Don Giovani, seguindo pela Estra-
da Campo, linha 28 | Finaliza até a Cave Geise, linha 32 | Retorna 
até o Salão da Linha 32 | Segue até a Linha 47, na propriedade de 
Euclides Tasca | Retorna até o Salão da Linha 32 | Segue A Esquer-
da Via Linha Jacinto | Segue até o Moinho Rigon divisa com 
Farroupilha, estrada onde não realiza coletas | Segue Capela 
Santa Cruz, sentido VRS 855 altura do trevo de acesso da Linha 40, 
entrando na Estrada da família Bigolin coletando na Vinícola Val-
marino até a propriedade de Isidoro Bigolin | Segue para a Linha 
40 coletando até o Salão Paroquial | Segue sentido à residência 
de Justino Ferrari | Retorna até a VRS 855.

no ano passado. Os números são todos 
do período de janeiro a agosto de ca-
da ano, segundo dados do TCE-RS.

Outro dado do relatório do TCE-
-RS que chama a atenção é que, ape-
sar de ser o município número 396 
(entre 497 no RS), no ranking de 
densidade populacional no Estado, 
Pinto Bandeira foi a 61° colocada 
entre as cidades gaúchas em valores 

totais gastos com diárias de viagens 
em 2015, ao gastar mais em diárias 
do que outros municípios da região 
com maior população, como Car-
los Barbosa (R$ 41.416,48) e Vera-
nópolis (R$ 93.735,91).   

Apesar do número negativo em 
relação a gastos, o TCE-RS sa-
lienta que não há apontamento 
de ilegalidade neste relatório. “O 
ranking com os gastos em diárias 
apresenta apenas os valores dis-
pendidos. Não se trata, portanto, 
de um estudo a respeito da boa ou 
da má aplicação dos recursos pú-
blicos. A cidadania em cada mu-
nicípio é que deverá fazer este ju-
ízo cotejando os gastos em diárias 
e os eventuais benefícios daí de-
correntes. Para tanto, basta digitar 
o nome do Município no quadro 
mencionado, clicar em ‘despesa, 
depois ‘rubrica’ e, por fim, ‘diá-
rias no país’.  Com estes passos, 
qualquer pessoa saberá quanto a 
Prefeitura gastou em cada diária, 
quem a recebeu e o motivo da 

concessão”, explica Marcos Ro-
lim, coordenador da Assessoria de 
Comunicação Social do TCE-RS.

O prefeito João Pizzio foi procu-

rado pela reportagem, no dia 13 de 
janeiro, porém informou que está 
viajando e falará na semana próxi-
ma, após fechamento desta edição. 
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A colheita do pêssego em 
Pinto Bandeira entra na re-
ta final e o cenário é desola-
dor. Alguns produtores esti-
mam uma quebra de até 40% 
na produção, caso de Elias 
Berton, 66 anos, que possui 
15 hectares de pêssegos em 
seu sítio na Linha Silva Pinto 
Norte, em Pinto Bandeira. A 
previsão para a produção des-
te ano é de prejuízo em de-
corrência das oscilações cli-
máticas. A safra deverá ser a 
menor dos últimos anos. De 
acordo com uma pesquisa re-
alizada pela Emater, a perda 
da produção de pêssego che-
ga em torno de 30% devido, 
principalmente, à geada no 
período de floração e ao ex-
cesso de chuva.

“O granizo e geada acaba-
ram atingindo pontualmente 
algumas localidades em Pinto 
Bandeira. Algumas proprie-
dades com mais intensidade 
e outras com menos. Tem-se 
observado  bastante dispensa 
de frutos na planta, o que po-
de estar associado à ocorrên-
cia de geada no inverno com 
poucas horas frio”, explica o 
agrônomo da Emater/RS-As-
car, Alexandre Frozza.

“Em virtude desta elevada 
quantidade de chuvas houve 
também muita ocorrência de 
gomose e morte de plantas. 
Gomose é um fungo, uma do-
ença que ataca a planta. Esta-
mos associando estas mortes 
ao excesso de umidade no 

Alexandre (E) e Adelar Berton exibem os pêssegos da variedade Eragil

Safra deverá ser a menor dos últimos anos em função da alta 
quantidade de chuva

Produtores estimam quebra de até 40% na produção de pêssegos

solo, que tem levado à asfixia 
das raízes”, diz o agrônomo.

O produtor Elias Berton 
ainda afirma que em seus 15 
hectares de pêssegos, oito es-
tão com plantações de frutas, 
e apesar de todos os cuida-
dos exigidos no pomar, o cli-
ma não ajudou. “As tempera-
turas não foram o suficiente, 
ideais para o desenvolvimen-
to dos frutos, principalmen-

te nas variedades precoces, 
e choveu mais que o espera-
do no inverno e no decorrer 
dos meses. Este ano os pés 
das variedades precoces es-
tão menos carregados, mas o 
fruto desenvolveu bem. Esti-
mamos uma quebra de 30% 
a 40% na produção. No ano 
passado colhi em torno de 
200 toneladas. Para este ano, 
a estimativa é chegar a 140 to-
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Alexandre (E) e Adelar Berton exibem os pêssegos da variedade Eragil

Elias Berton, 66 anos trabalhava no cultivo de frutas
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Produtores estimam quebra de até 40% na produção de pêssegos

neladas”, avalia o produtor.
Entre as variedades de fru-

ta produzida, as mais pre-

judicadas em função das 
condições climáticas adver-
sas foram a Chimarrita, P.S, 

ameixas e nectarinas. Segun-
do o administrador da pro-
priedade, Alexandre Berton, 
filho de Elias, haverá mais 
investimentos nas áreas não 
produtivas. “Vamos renovar 
os pomares e, assim, buscar 
o aumento na produtividade 
das frutas”, diz.

Segundo dados da Emater, 
a área de produção de pês-
sego em Pinto Bandeira fica 
em torno de 1000 hectares. 
A produtividade normal dos 
pomares tem oscilado entre 
18 a 26 toneladas por hectar.

“Como recomendação nes-
se pós-colheita, gostaríamos 
de ressaltar a importância 
de se manter as folhas pelo 
maior período possível, pois 
as folhas sadias produzirão 
reservas nutricionais que se-
rão utilizadas no desenvolvi-
mento vegetativo inicial. Esse 
cuidado é muito importan-
te, principalmente nesse ano, 
pois observou-se um menor 
enfolhamento em muitos po-
mares - o que compromete a 
produção de reservas e, con-
sequentemente, poderá levar 
a uma menor frutificação efe-
tiva na próxima safra” reco-
menda o agrônomo.
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O prefeito de Pinto Bandeira, 
João Pizzio, promoveu por meio 
de decreto a nomeação de conse-
lheiros e suplentes do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente pe-
lo período de 2015 a 2017. Os re-
presentantes da Prefeitura são Da-
niel Sganzerla (titular), Viviane de 
Oliveira (titular) e Lidiane Schus-
sler (suplente). Os representantes 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais ou entidade similar são El-
son Schneider (titular) e Adair Pas-
torello (suplente). Já os represen-
tantes dos Conselhos Regionais de 
Meio Ambiente são Josiane Rigon 
(titular), Flávio Dallé (titular) e Ivan 
Ceriotti (suplente). A nomeação 
ocorreu ainda no mês de novem-
bro de 2015.

O Conselho Municipal de 
Meio Ambiente destina-se a co-
locar em torno da mesma mesa 
os órgãos públicos, os setores em-
presariais e políticos e as organi-

zações da sociedade civil no de-
bate e na busca de soluções para 
o uso dos recursos naturais e pa-
ra a recuperação dos danos am-
bientais. Tem a função de opinar 
e assessorar o poder Executivo 
municipal – a Prefeitura, suas 
secretarias e o órgão ambiental 
municipal – nas questões relati-
vas ao meio ambiente. Também 
é um fórum para se tomar deci-
sões, tendo caráter deliberativo, 
consultivo e normativo.

O Conselho não tem a função 
de criar leis. Isso compete ao le-
gislativo municipal, ou seja, à 
Câmara de Vereadores. Mas po-
de sugerir a criação de leis, bem 
como a adequação e regulamen-
tação das já existentes. Também 
não tem poder de polícia. Pode 
indicar ao órgão ambiental mu-
nicipal a fiscalização de ativida-
des poluidoras, mas não exerce 
diretamente ações de fiscalização.

Cave Geisse Terroir Rose está 
entre os 16 melhores vinhos do Brasil

Conselheiros de meio 
ambiente são nomeados

Ingrediente:
1 picanha bovina
1 ramo de alecrim
1 dente de alho
1 limão
1 cerveja (200ml) de boa qua-
lidade
1 colher de sopa de farinha
Sal 
Pimenta
 
Modo de preparo:
Pegue a picanha e faça riscos 
em forma de quadriculados na 
gordura cuidando para não cor-
tar a cortar a carne (isso ajuda 
para que a picanha não dobre 
durante o cozimento), tempere 
com sal e pimenta a gosto. Em 
uma frigideira de fundo grosso 
coloque, o alecrim, o alho leve-
mente esmagado, pedaços de 

casca de meio limão e a pica-
nha com a gordura para bai-
xo cuidando para não queimar 
a gordura, não precisa colocar 
óleo, conforme a picanha for 
perdendo gordura ela irá cozi-
nhar. Após 15 minutos vire a pica-
nha pela primeira vez, vire mais 
três vezes com intervalos de 10 
minutos. O tempo varia confor-
me o tamanho da picanha! Ca-
so queira mais bem passada re-
pita esse processo mais uma ou 
duas vezes. Retire a picanha e 
reserve. Aumente o fogo colo-
que a farinha e de uma leve re-
fogada, e acrescente a cerveja 
mexendo até engrossar, acerte 
o sal e a pimenta e esta pronto. 
Sirva a picanha em fatias, rega-
das com o molho de cerveja e 
batatas.

Coluna do Chef Picanha com 
cerveja na 

frigideira

Chef Giordano Tarso

Com a maior pontuação - 98 pontos o espumante de 
Pinto Bandeira ficou em 1º lugar

A publicação italiana da revista 
Il Sommelier (dedicada a enologia, 
gastronomia e turismo) apresentou 
um painel de degustação às cegas 
sobre vinhos brasileiros (especial-
mente espumantes), coordenado 
pelo sommelier Roberto Rabachi-
no. O espumante Cave Geisse Ter-
roir Rose, da vinícola Geisse, loca-
lizada em Pinto Bandeira obteve 
o 1º lugar com maior pontuação - 
98 pontos.

Com 92 pontos o espumante 
Dona Bita Brut Da Don Giovan-
ni, também de Pinto Bandeira fi-
cou entre os 16 melhores rótu-
los do Brasil, em 7º lugar com 
91 ponto o Aurora Millesime Ca-
bernet Sauvignon 2011 de Bento 
Gonçalves.

O objetivo da prova foi estabe-
lecer um pequeno guia para os 
consumidores europeus que vi-
rão ao Brasil para as férias de ve-
rão e, principalmente, para assis-

tir aos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. O painel de degusta-
ção foi composto por oito profis-
sionais italianos que degustaram 
92 vinhos das principais vinícolas 
do país, todos eles comprados em 
lojas de várias cidades brasileiras 

e posteriormente enviados para 
a Itália. Os especialistas italianos 
ranquearam os 16 melhores rótu-
los degustados no painel, segundo 
o método de análise adotado pela 
OIV – Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho.

Foto: D
ivulgação
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Em cerimônia realizada no dia 
30 de dezembro de 2015, em Ca-
xias do Sul, tomou posse a nova di-
retora da Escola Estadual de Ensi-
no Médio Professor José Pansera, 
Beatriz Marchetto Sganzerla.  O ato 
contou com a presença do Coorde-
nador da 16ª CRE Leonir Olimpio 
Razador e do Secretário Estadual de 
Educação Carlos Eduardo Vieira da 
Cunha. A gestão será de 2016-2018.

A equipe está constituída pela 
Diretora Beatriz Marchetto Sgan-
zerla, Vice-Diretora do Turno da 
Manhã Letícia Julieta Vanni, Vi-
ce-Diretora do Turno da Tarde 
Vânia Maria Ferrari, Vice-Direto-

ra do Turno da Noite Edena Pa-
van Moroni.

A importância da educação 
na sociedade e o desejo de con-
tribuir para a formação integral 
de seus alunos motivam a nova 
equipe da Escola. “Meu objetivo 
frente à direção escolar é conti-
nuar buscando uma educação 
de qualidade, sempre visando o 
trabalho em equipe” diz a dire-
tora. Beatriz também é diretora 
na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Emílio Meyer na 
Linha Brasil. São 60h  de jorna-
da semanais dedicadas à Educa-
ção do município.

Na tarde da sexta-feira, 8 
de janeiro, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Espor-
te e Lazer de Pinto Bandeira 
realizou uma reunião de for-
mação de professores a partir 
dos conceitos de complexida-
de e de transdisciplinaridade. 
A palestra foi ministrada pe-
lo professor Ascísio dos Réis 
Pereira, do Departamento da 
Educação da Universidade Fe-
deral de Santa Maria. O Pro-
jeto de formação continuada 
para professores tem objetivo 
de capacitar os docentes pa-
ra uma melhor qualificação 
de ensino.

D
ivulgação

Beatriz Marchetto Sganzerla é a 
nova diretora da Escola Estadual  
Professor José Pansera 

Secretaria de Educação realiza formação 
para professores municipais

Educação
Pós-operatório: como 

você deve se preparar 
adequadamente  

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

Só porque sua cirurgia ter-
minou não significa que é ho-
ra de parar de cuidar de seu 
corpo. A forma como você se 
cuidará nas semanas imedia-
tamente após o procedimen-
to é essencial para que um re-
sultado adequado da cirurgia 
seja atingido.

Antes de seu procedimen-
to, certifique-se de ter muitas 
informações sobre o procedi-
mento e as recomendações 
pós-operatórias necessárias. 
Seu cirurgião deve fornecer 
instruções detalhadas sobre 
o que você deverá esperar 
à medida que sua recupera-
ção avançar. Além de man-
ter uma alimentação saudá-
vel, algumas recomendações 
são importantes como enten-
der os riscos e possíveis com-
plicações antes de realizar 
seu procedimento e esco-
lher bem o profissional que 
lhe atenderá.

Há várias boas práticas que 
os pacientes devem seguir no 
pós-operatório, mas algumas 

são específicas de cada ti-
po de cirurgia. Por isso, pres-
te atenção às orientações do 
seu médico! 

O preparo para a sua re-
cuperação é essencial. Por 
exemplo, dentro das primeiras 
48 horas após a operação os 
pacientes podem esperar in-
chaços e desconforto. Provi-
denciar as medicações pres-
critas com antecedência e 
organizar para que alguém 
lhe acompanhe e ajude du-
rante seus primeiros dias de re-
cuperação é muito importan-
te, assim como evitar esforços 
físicos demasiados.

Enquanto pode ser possível 
retornar rotinas diárias um ou 
dois dias depois de procedi-
mentos de menor porte, cirur-
gias de maiores podem exigir 
algumas semanas de recu-
peração.

Organização e muitas infor-
mações sobre a recuperação 
cirúrgica são uma boa forma 
de amenizar as dificuldades 
desse período.

A Prefeitura de Pinto Bandeira, por meio da Secretaria de 
Educação Esporte e Lazer comunica que estão abertas as 

inscrições para ESCOLHINHA DESPORTIVA MUNICIPAL 
de Pinto Bandeira com os seguintes horários:

Data das inscrições: 04/01/2016 até 22/01/2016
Ginástica Artística: 13h30min às 14h30min - Meninas de 4 a 6 
anos. - (quarta-feira)
Ginástica Artística: 14h30min às 15h30 min - Meninas de 7 a 10 
anos - (quarta-feira)
Recreação: 13h30 min às 15h - Meninas e meninos de 5 a 8 
anos - (sexta-feira)
Futsal: 8h30 min às 9h30 min: Meninos nascidos em 2006, 
2007,2008, 2009 - (sábado)
Futsal: 9h30 min às 10h 30 min: Meninos nascidos em 2004 e 
2005 - (sábado)
Futsal: 10h30 min às 11h30 min: Meninos nascidos em 2000, 
2001, 2002, 2003 - (sábado)
Observação: Os alunos que já estão na escolinha deverão fazer 
novamente a inscrição.
Documentos necessários: atestado médico, documento da 
criança, documento de responsabilidade e comprovante de 
residência.

COMUNICADO

Secretário Estadual de Educa-
ção Carlos Eduardo Vieira da 
Cunha com a diretora Beatriz 
Marchetto Sganzerla
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O Champenoise Bistrô, recém-
-inaugurado está localizado em uma 
casa de 1927, às margens da estra-

Champenoise Bistrô, nova opção de lazer em Pinto Bandeira

Israel e Marina, proprietários 
da Champenoise Bistrô

Ivand
e Fávero

RANGER
R$ 141.300DE:

R$ 149.700DE:

R$ 162.351   DE:

NOTA FISCAL DE

FÁBRICA

O MAIOR DISTRIBUIDOR FORD DO ESTADO

FAÇA REVISÕES EM SEU
VEÍCULO REGULARMENTE.

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

Ofertas anunciadas com validade até 17/01/2016 ou enquanto durarem os estoques no distribuidor e/ou as condições. Taxa zero válida para Ranger nas versões Flex e Diesel com entrada de 65% e saldo em 30 parcelas. Ranger XLT 3.2 Diesel 4X4 2015 (Cat. JMN5) de R$ 141.300,00 por R$ 127.912,11 à vista (preço de 
nota �scal de fábrica, disponível para os seguintes chassis: 327867 e 327868). Ranger XLT 3.2 Diesel 4X4 – AT 2015 (Cat. JMO5) de R$ 149.700,00 por R$ 135.516,22 à vista (preço de nota �scal de fábrica, disponível para os seguintes chassis: 331213 e 346757). Ranger LIMITED 3.2 Diesel 4X4 – AT 2015 (Cat. JNY5) 
de R$ 162.351,00 por R$ 146.968,57 à vista (preço de nota �scal de fábrica, disponível para os seguintes chassis: 331481 e 331408). New Fiesta Sport 1.6 (Cat. RXC6) de R$61.390,00 por R$57.990,00 à vista ou �nanciado com taxa zero, a partir de 60% de entrada e saldo em 24 parcelas (disponível para os seguintes 
chassis: 846052, 501234, 846021, 846109, 846159, 501255, 846050, 846016, 846013 e 506328). 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 à 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.

CAXIAS DO SUL
GRAMADO
NOVO HAMBURGO

SÃO LEOPOLDO
TAQUARA
SAPIRANGA

BENTO GONÇALVES: R. DOMINGOS RUBECHINI, 126

54 3455.5000

R$ 57.990   POR:

à vista

NEW FIESTA 
HATCH SPORT 1.6L (Cat. RXC6)

R$ 61.390   DE:

à vista

BANCO DE COURO
EXCLUSIVO GRÁTIS

PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO

VERSÃO XLT 3.2L DIESEL 4X4 
2015 (Cat. JMN5)

VERSÃO XLT 3.2L DIESEL 4X4 
AUTOMÁTICA 2015 (Cat. JMO5)

VERSÃO LIMITED 3.2L DIESEL 4X4 
AUTOMÁTICA 2015 (Cat. JNY5)

POR PREÇO DE:

TAXA ZERO ENT+30X PARA VERSÕES
FLEX E DIESEL

TAXA ZERO ENT+24X

da que conduz a Pinto Bandeira, 
Linha Amadeu, próximo a exce-
lentes vinícolas.

Os proprietários Israel Dedea 
Santos e a Marina Santos são as-
sociados ao Slow Food Primeira 
Colônia Italiana. Dedicam-se à pro-
dução orgânica e/ou biodinâmica. 
Elaboram vinhos naturais. E ofere-
cem cardápio vegetariano e, neste 
momento, sem glúten também. Pra 
quem ainda não conhece o bistrô, ca-
be situar. A Casa esta aberta ao públi-
co para almoço de quinta a domingo, 
das 11h30min às 15h. Nas sextas e sá-
bados, das 15h às 19h. Dois sábados 
por mês, à noite é realizado jantares 
harmonizados, previamente divulga-
dos. Tem três opções de cardápio, a 
brut, a extra-brut e a nature, incluin-
do anti-pasto, entrada, prato princi-
pal (com ou sem carne) e sobremesa. 
Também há opção para happy hour 
com petiscos gourmets.

“Escolhemos Pinto Bandeira 
porque residimos no município e 
acreditamos muito nesta região, que 
é referência mundial na produção 
de espumantes de altíssima qualida-
de, elaborados exclusivamente pelo 
método champenoise, que atrai um 
turismo diferenciado, que se iden-
tifica com o estilo da gastronomia 
que ofertamos” diz o Cheff e sócio 
do Bistrô Israel Dedéa Santos.
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