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Colheita da safra de bergamotas
segue em ritmo acelerado
Marlove Perin

Este ano o clima colaborou no desenvolvimento das frutas. As noites mais frias e os dias mais quentes aqui da região influenciaram na cor e também
no sabor das bergamotas
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Sua vida com
mais prazer...
Rua Ernesto Gasperin, 325
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Rua Presidente João Goulart, 740 | BG, RS
www.icrodas.com.br | icrdodas@ibest.com.br

Deixando sua mãe
ainda mais linda.
Rua Duque de Caxias nº 88 - Centro - Pinto Bandeira
(54)

9968 1115
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Programação das missas de maio

Maria e o Corpo
e Sangue de Cristo

Sábado, dia 7
16h – Batizados Matriz
18h – Missa Votiva

Pe. Luiz Antonio Mascarello

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

“O louvor a Maria há de durar de geração em geração e
não haverá época em que ela
não seja louvada”. A devoção à
Maria mãe de Deus deve ser vivida de tal forma que favoreça a
unidade da Igreja de Jesus Cristo (Concílio Vaticano II). Maria
é parte da Igreja, um dos membros e deve conduzir a uma maior
compreensão do Mistério da salvação revelado por Cristo. Maria
é fiel discípula de Cristo. Olhamos
Maria como a mulher perfeita. Falar de Maria significa falar de Cristo e da Igreja. Com ela aprendemos a ser discípulos e missionários,
irmãos com todos os que buscam
viver o Evangelho. Ela está sempre atenta às necessidades dos
filhos. Na humilde serva de Nazaré podemos descobrir novos
caminhos que nos leva a melhor
conhecer o seu filho, Jesus, hoje.
A concepção virginal é um “sinal”, dado por Deus, que aponta
para o caráter sin-gular do fruto
do ventre de Maria: sendo homem é verdadeiramente o Filho
de Deus, fruto do Espírito Santo.
Assim a virgindade é vista como
expressão da disponibilidade total de Maria à vontade de Deus
e da livre acolhida da missão divina de ser a Mãe do Filho de
Deus. Por isso a Igreja a “confessa sempre virgem”. Quando o anjo anuncia o chamado para ser
a mãe de Jesus, lhe dá o título
de “agraciada”. Em Maria se realiza plenamente a santidade à
qual Deus chama todo cristão. E
a santidade de Maria está toda
ela contida na vocação à maternidade divina e no “sim”.
Maria nos ensina a acolher e
anunciar o significado do amor
misericordioso de Deus, revelado
no Cristo, o poder do braço do

Senhor, “que derruba do trono os
pode-rosos e exalta os humildes,
cumula de bens os famintos e
despede vazios os ricos, Lc 1,50s”.
Neste mês de maio, 26, a Igreja
também celebra o Corpo e Sangue de Cristo.
Por isso, na última ceia, na noite
em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício Eucarístico
de seu Corpo e Sangue. Com isso confia à Igreja, o memorial da
sua morte e ressurreição: sacramento do amor, onde Cristo é recebido como alimento. Portanto,
a Eucaristia é a fonte de toda a
espiritualidade, a vida cristã. Ela
contém todo bem espiritual da
Igreja, o Cristo.
A Eucaristia é comunhão de vida com Deus e unidade do povo. A Eucaristia é: - ação de graças a Deus; - é ceia do Senhor,
porque trata da última ceia que
o Senhor fez com seus discípulos na véspera da sua paixão; é fração do pão, porque todos
os que comem o único pão partido entram em comunhão com
Cristo; - é assembleia eucarística por ser celebrada junto aos
fiéis; - é o memorial da paixão e
da ressurreição do Senhor; - é o
santo sacrifício, pois supera todos
os sacrifícios da antiga aliança; é comunhão, por-que é por este sacramento que nos unimos
a Cristo; - e é santa missa, porque na liturgia na qual se realizou
o mistério da salvação termina
com o envio dos fiéis para que
cum-pram a vontade de Deus
durante todos os dias da vida.
Por isso, para acontecer esse sacramento utilizam-se sinais: pão
e vinho, os quais, pelas palavras
de Cristo e invocação do Espírito Santo, se tornam o Corpo e o
Sangue de Cristo.

Magalhães Advocacia Assessoria Jurídica

Domingo, dia 8
9h – Missa Dia das Mães –
Matriz
10h30min – Missa Festa - Capela da Misericórdia
Terça-feira, dia 10
18h – Missa Matriz
Quarta-feira, dia 11
18h – Missa Matriz
Quinta-feira, dia 12
18h - Missa Matriz
19h30min – Missa Capela São
Gabriel
Sexta-feira, dia 13
18h - Missa Matriz
Sábado, dia 14
16h – Missa Matriz
17h30min – Missa Capela São
Pedro
18h30min – Casamento – Matriz
Domingo, dia 15
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa Festa - Vila
Clementina
18h – Missa Matriz
Terça-feira, dia 17
18h – Missa Matriz
19h30min – Missa Capela Santo Antônio

Quarta-feira, dia 18
18h – Missa Matriz
19h30min – Missa Capela da
Misericórdia
Quinta-feira, dia 19
18h – Missa Matriz
19h30min – Missa Capela São
Luiz
Sexta-feira, dia 20
18h – Missa Matriz
19h - Formação de Ministros
da Comunhão - Matriz
19h30min – Missa Linha Silva
Pinto Norte
Sábado, dia 21
16h – Missa Matriz
18h30min - Missa e jantar dançante - Santa Cruz
19h30min – Missa Santo André
Domingo, dia 22
9h – Missa Matriz
9h30min - Missa família Marini - Capela São Marcos
10h - Missa 1ª comunhão - Capela São José
18h – Missa Matriz
19h - Formação de Liturgia e
Canto – Matriz
Terça-feira, dia 24
18h – Missa Matriz
19h - Formação para pais e padrinhos de batismo – Matriz
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Quinta-feira, dia 26
9h - Missa e Procissão: Corpus
Christi – Matriz
Sexta-feira, dia 27
18h – Missa Matriz
Sábado, dia 28
16h – Missa Matriz
17h30min – Missa Capela do
Carmo
Domingo, dia 29
9h - Missa e Coroação de Nossa Senhora – Matriz
10h30min – Missa 5ª Seção
11h – Missa e festa - Capitel N.
Sr. Caravággio
Terça-feira, dia 31
18h – Missa Matriz
Missas no santuário:
Terça, quarta e sexta-feira sempre às 18h;
Sábado às 16h;
Domingo: 09h e 18h;
Todas as quintas-feiras às 18h
terço na Matriz.
Todo dia 07 do mês missa votiva às 18h

Quarta-feira, dia 25
18h – Missa Matriz
19h30min – Missa Capela
Anunciata

Redação/Comercial: gazetadepintobandeira@gmail.com /
(54) 9998 7836
Facebook: GazetadePintoBandeira/
GazetadeMonteBelodoSul

Dr. Flávio Machado Magalhães

Mãe...

Pinto Bandeira

Assinatura
Edições: 12
R$ 100,00
Via correio: R$ 115,00

Circulação: mensal
A Gazeta de Pinto Bandeira é um
novo meio de comunicação que
surge para divulgar o trabalho desenvolvido no dia a dia do município.
Postos de distribuição
Pinto Bandeira
Pousada Dona Elida
Posto Valdano
Câmara de Vereadores
Agro Dallé
Cia Medi-Farmácias
Mercado Tumelero

Neste dia queremos agradecer e homenagear você que nos
deu a vida e que a cada dia, com seu jeito especial, nos ensina o sentido de viver.

Parabéns a todas
as mães pelo seu dia!

Sua SAÚDE em primeiro lugar!
Rua Fortaleza, 630
(54) 3453 3052

Rua 7 de Setembro, 525
(54) 3468 0048

Rua Sete de Setembro, 543 - Sala B
Centro - Pinto Bandeira/RS |54 3468.0050

Gazeta de

Pinto Bandeira

3

Ano II - nº 8 - Maio/2016 - Pinto Bandeira/RS

Amor de geração para geração
“Mãe não tem limite, é tempo
sem hora, luz que não se apaga”,
Divulgaçao

Rosa Comiotto, com a filha Sabrine e
a neta Marina

como já lembrava o poeta Carlos
Drummond de Andrade. Carinho,
beijos, abraços, dedicação e muito
mimo são o que a maioria das avós
disponibiliza para os netinhos e as
mães para os filhos. São inúmeros detalhes que elas lembram, se
emocionam e contam como se tudo tivesse acontecido poucos dias
atrás. Um bom exemplo é Rosa
Comiotto. Aos 69 anos, já aposentada, mãe de duas filhas e uma neta ela diz que o amor de avó é duplamente maternal, ou seja, é um
amor em dobro. “Ser mãe é maravilhoso e ser avó é divino” disse ao
lembrar-se do nascimento da neta
Marina que completa dois meses
neste sábado dia 7.
“Quando vi Marina pela primeira vez, renasci para a vida. Tudo é
pra ela, e em função dela” diz Sabrine de Toni, mãe de Marina. Sabrine afirma que sua vida mudou
completamente no momento em
que se tronou mãe. “Mudaram os
objetivos, as obrigações e os envolvimentos afetivos. Ser mãe é algo
divino sem explicação, é um sentimento muito lindo. É você amar
alguém intensamente, mesmo sem

ter visto o rostinho ou ter tocado
nesse serzinho que você carrega
em seu ventre e que ainda não lhe
foi apresentado, mas que você já
tem grande amor por ele. Enfim!
Ser mãe é agradecer a Deus todos
os dias, por ele ter dado a nós o

dom divino de gerarmos o ser que
nos fará a pessoa mais feliz
do mundo e nos transformar
nessa pessoa maravilhosa que
é “mãe”, palavra tão pequena e com significado infinito”
diz Sabrine.

Além de oferecer todos os serviços,
agora com estas novidades

Feliz Dia
das Mães

Adeus cravos e espinhas!

Novidade ! Só pra homens !
Pensando no público masculino a
Córpus Centro De Beleza conta com o

Barber Alexandre Jantsch
Agende seu horário!!!

Cuide da sua pele com quem mais
entende do assunto. A Córpus Centro
De Beleza oferece a técnica de limpeza
de pele por sucção. Sua pele bonita,
macia e hidratada. Agende um horário
e sinta a diferença em sua pele!

Córpus Centro de Beleza
Sônia Gregio

Rua Sete De Setembro, 484 Centro
Pinto Bandeira / RS
(54) 3451-9568 / 9615-3524
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Pinto Bandeira
Fotos Divulgação

Aniversariantes

Quem também comemorou aniversário foram os alunos Camile
De Oliveira, Gabriel Pegoraro, Giulia Fraga, Amanda Lerin e Marlon
Kaipper

Os alunos Elisa Lovera, João Pietro Ferrari, Samuel Rubbo, Patrick
Balestrin e Fabricio Dresler receberam o carinho pelo aniversário

Sabrine Rubbo, Maicon Ferrari, Fernanda Nichetti, Silmara de Toni e Gabriel
Leffa também comemoraram a troca de idade

Os alunos Henrique Sobierai, Rudinei Tomasin, Hérico Zorzetto, Eric
Souza e Felician de Toni receberam o carinho pela troca de idade

Parabéns a Professora Maria Cristina Peccin e aos alunos Cauã
Tartari, Laura De Oliveira, Diego Rigon, Francisco Detoni, Emily
Trevelin, Heloísa Ferrari e Matheus Sonaglio

As professoras da Escola José Pansera
Fátima Bianchi e Jaqueline Pozzatti receberem o carinho pelo aniversário

Receberam os parabéns pela troca de
idade os alunos Tatiane e Tiago Trevelin, Luigi Facchin, Maria Helena Belica e
Nicolas Pagno

Quem também esteve de aniversário foram os alunos Robson Pegoraro, Mateus Giusti, Douglas Kaipper, Andrigo Salini e João Vitor de Toni

Comemoraram aniversário os alunos Stefani Erthal, Amauri Salvati,
João Vitor de Andrade, Vagner Deonisio e Miguel Burlin

Quem também comemora são os alunos Kauan Trevelin, Álvaro Pavan Moroni, Helena Pavan Moroni, Leona Dos Santos, Isabelle Tarso e Emanuelle Klagenberg

Parabéns a funcionária Cátia Marchioro, a
professora Meriélem Bettoni e aos alunos
Maurício Sonaglio, Kauã da Rocha, Lucas
De Toni e Sian Henrique Camargo

Calebe Belica, Marcelo Ferrari, Giovani de Toni, Felipe Binder, Guilherme Rubbo, Angélica Aimi, Mayara Tarso, Millena Lerin e Ana Cristina Ferrari comemoraram o aniversário

Gazeta de

Pinto Bandeira

5

Ano II - nº 8 - Maio/2016 - Pinto Bandeira/RS

Inicia colheita da bergamota
Marlove Perin

Cláudio Daré cultiva seis hectares de frutas

Em toda a região os pomares
de citros ocupam 2.150 hectares.
Em Pinto Bandeira são em torno
de 110 hectares de bergamotas e
laranjas, cultivados por 30 produtores, de acordo com a Emater.
Segundo o técnico da Emater
de Bento Gonçalves, Thompson
Didoné, a estimativa é de que a
safra deste ano seja superior à anterior, ficando entre 1,5 e 1,6 mil
toneladas. “A colheita está começando, principalmente das laranjas
do céu e caí, sem problemas devi-

do ao clima, e se estende até dezembro, com as variedades mais
tardias. Se ocorrerem geadas fortes, poderão prejudicar a cultura,
porém, geralmente as frutas são
plantadas em regiões menos suscetíveis a geadas”. As recomendações para o período seriam o tratamento com calda sulfocálcica ou
bordalesa para o controle das doenças do inverno e pragas, como
a cochonilha, e a diminuição da
ocorrência de inóculo de fungos
(antracnose e pinta preta).

Panna cotta de Baunilha com Calda de Bergamota
1 xícara de creme de leite fresco;
1/2 de xícara de leite integral;
2 colheres (sopa) de açúcar;
Gotas baunilha;
3g de gelatina em pó incolor e sem
sabor (1/4 de envelope);
2 colheres de sopa de água morna;
Para a calda de bergamota
10 gomos de bergamota;
2 colheres (sopa) de açúcar;
2 xícaras de suco;
1 anis estrelado;
Modo de preparo

Leve ao fogo o creme de leite, o leite, o açúcar e a baunilha. Misture
até ferver. Em outro recipiente, dissolva a gelatina em pó na água morna e reserve. Quando a mistura de
leite ferver, desligue o fogo e acrescente a gelatina dissolvida. Mexa
bem. Transfira para potes ou taças e
aguarde esfriar. Cubra e leve à geladeira por 3h, até firmar. Para a calda,
caramelize os gomos de bergamota,
levando-os ao fogo médio em uma
frigideira antiaderente com açúcar.
Retire-os do fogo quando estiverem

levemente dourados. Reserve. Volte
a mesma frigideira para o fogo, com
o que sobrou do açúcar derretido.
Junte o suco de bergamota e o anis
estrelado. Deixe ferver até encorpar.
Reserve até a hora de servir e, se endurecer muito, basta aquecer em banho-maria. Disponha a calda sobre a
panna cotta e enfeite com os gomos
caramelizados.

Pela primeira vez no palco da
ExpoBento, a banda Roupa Nova promete ser a grande atração
da edição, abrindo a agenda de
shows no dia 3 de junho, às 23h.
A ExpoBento acontece de 2 a 13
de junho, no Parque de Eventos
de Bento Gonçalves.
Depois do sucesso no ano
passado, o Universo Alegria retoma os palcos da ExpoBento
no dia 12 de junho, reunindo
em uma única noite cinco nomes da música sertaneja. Pela primeira vez no palco da feira, a dupla Henrique & Juliano
promete ser a grande atração
da edição. Mas a programação
contará, ainda, com o talento
e carisma de Michel Teló, que
volta à feira, além de Marcos e
Fernando, Breno & Caio César
e Diego Strada. O festival sertanejo Universo promete movimentar o Dia dos Namorados,
a partir das 20h.

Venda de ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas CR Diementz
e no site www.blueticket.com.br.
O layout com o mapa dos shows está disponível no site da ExpoBento – www.expobento.com.
br. Para o show do Roupa Nova
serão oferecidas 210 mesas para
seis pessoas cada, em frente ao
palco. Cada mesa será bonificada com uma garrafa de espumante. Todo serviço no local será realizado por garçons. Os espaços
para o Universo Alegria seguirão
os moldes do ano passado com
Backstage Camarote, Arena VIP
Copo Cheio e Arena.
Divulgação

A colheita da safra de bergamotas
na região está em ritmo acelerado. A
qualidade e o preço animam os citricultores. No pomar de seis hectares
de frutas, Claúdio Daré, da Quinta
Seção do Rio das Antas já colheu
700 caixas da variedade Satsuma e
200 caixas da Caí. Cada uma tem
capacidade para 24 quilos da fruta.
Enquanto isso em outras arvores estão crescendo a bergamota
montenegrina, a ponkan, laranja
céu e laranja-de-umbigo.
Este ano o clima colaborou no
desenvolvimento das frutas. As
noites mais frias e os dias mais
quentes aqui da região influenciaram na cor e também no sabor das
bergamotas.
“Esta safra está ótima. As frutas apresentam qualidade, devido
ao clima favorável até o momento
e o preço está bom” explica Cláudio. A caixa de 24 quilos esta sendo vendida a R$ 24,00.
O produtor explica que o raleio
é uma prática fundamental para a
obtenção de frutas com qualidade
e para evitar a alternância de produção, que é a produção excessiva em uma safra e uma produção
pequena ou nula na safra seguinte.

Roupa Nova abre agenda de
shows na ExpoBento
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É possível ter uma dentadura fixa?
Dr. Marcelo Luis Fleck Carraro
Dr. Mário Antônio Ozelame Pedroso
Duo Clínica Odontológica.
Apesar das próteses removíveis
serem boas e conseguirem devolver de forma parcial a mastigação
e a estética, elas ainda não são fixas, causando insegurança ao falar e ao mastigar.
Assim, muitos pacientes nos perguntam: não seria possível ter uma
Dentadura fixa?
A resposta é sim. Esse tipo de
trabalho é feito cada vez mais em
consultórios dentários e é chamado pelos dentistas de “Prótese fixa
sobre implantes” ou ainda “Prótese Protocolo”.
O que é uma prótese do tipo protocolo ou dentadura fixa?
A dentadura fixa ou mais conhecido como protocolo dentário, é um tipo de prótese fixa instalada sobre 4, 6 ou 8 implantes, seja
na arcada superior ou inferior, em
pacientes que perderam todos os
dentes.
Portanto, uma cirurgia é realizada previamente para a instalação
de implantes dentários e estes vão
servir de base ou apoio para manter a prótese fixa.
Uma vez que este trabalho esteja
instalado, não é preciso mais usar a
prótese removível. Assim, você po-

de ter muito mais segurança ao falar e ao mastigar.
Será que posso realizar um Protocolo Dentário?
Basicamente existem três indicações principais:
1) Quando o paciente já usa
uma dentadura e quer transformar
essa prótese em um trabalho fixo.
2) No momento em que o paciente está em via de perder todos
os dentes, seja superior ou inferior.
3) Paciente não utiliza nenhuma prótese pois não conseguiu
se adaptar a dentadura removível e quer recuperar seus dentes
perdidos.
Porém, antes de tudo, um planejamento prévio deve ser feito
com atenção. Como será realizada uma cirurgia, com a instalação
de implantes dentais, devem ser
pedidos exames de sangue, em alguns casos, e tomográficos.
Assim, devemos realizar um estudo do caso para sabermos se o paciente apresenta as condições de
saúde e quantidade óssea suficiente para a realização dos implantes
dentais com segurança, no caso
de haver pouco tecido ósseo, pode ser realizado um enxerto ósseo

antes da colocação de implantes.
Principais vantagens
· Dentes fixos, o que gera maior
conforto e segurança na hora de
falar e mastigar;
· Ótima estética, possibilitando
um sorriso harmônico e natural;
· O céu da boca fica livre, assim
o paciente consegue sentir melhor o sabor e temperatura dos alimentos;
· Melhor trituração da comida,
facilitando a digestão e absorção
de nutrientes pelo organismo;
· Recuperação da capacidade
de mastigar alimentos mais duros;
Apesar de todas as vantagens,
a dentadura fixa precisa de manutenção constante. Com o passar
do tempo, é preciso voltar ao dentista para uma revisão onde prótese será removida e uma limpeza realizada com maior detalhe.
Assim, como qualquer tratamento dentário, a manutenção é importante. Por isso, uma consulta
de revisão a cada 1 ano ( em média ) deve ser feita para verificar
se o trabalho fixo está em ordem e
bem higienizado. Para mais informações fale conosco pelo telefone (54) 3468-0206.

Pinto Bandeira

Cadastro Ambiental Rural é
prorrogado até maio de 2017
A medida provisória nº 724, publicada no Diário Oficial da União
na quinta-feira, 5, prorrogou o prazo
para que os imóveis com até quatro
módulos fiscais possam fazer o Cadastro Ambiental Rural (CAR) até
5 de maio de 2017, sem perder o
acesso aos benefícios do Programa
de Regularização Ambiental (PRA).
A finalidade do cadastro é integrar as informações ambientais
referentes à situação das áreas de
preservação permanente, de Reserva legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, e é
obrigatório para todos os imóveis
rurais do país.
A prorrogação dos benefícios associados ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) vale apenas
para as propriedades ou posses rurais com menos de quatro módulos

fiscais, unidade de media que varia
de acordo com o município do país, indo de 5 a 110 hectares. Entretanto, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR)
continuará disponível para todos os
proprietários ou possuidores, contudo, os cadastros de imóveis com
mais de quatro módulos que forem
feitos após o dia 5/5/2016 não terão acesso aos benefícios vinculados ao Programa de Regularização
Ambiental (PRA).
De acordo com as regras em vigor, os agricultores tinham até o dia
5 de maio de 2016 para fazer a inscrição obrigatória no CAR. O cadastro foi implantado em maio de 2014
e, inicialmente, os agricultores tiveram um ano para o cadastramento.
A baixa adesão, no entanto, levou o
governo a conceder mais um ano.

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 Euclides 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 Estrada 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 Esquerda 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 Valmarino 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.
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Pinto Stock reuniu
quatro mil pessoas
Fotos Divulgação

No domingo, 17 de abril, Pinto Bandeira foi palco do Pinto Stock, evento que reuniu rock n’ roll
e cultura na Praça Central. A nona edição contou também com exposição de carros antigos, food trucks e artesanato, reunindo cerca de
quatro mil pessoas, segundo estimativa da Brigada Militar.
Pela manhã, o evento começou
cheio de energia para os amantes
e colecionadores de clássicos automobilísticos. Por volta das 10h,
diversos modelos dos carros se
concentraram em frente a igreja.
Neste ano seis bandas foram responsáveis pelo rock, começando
com Monty Python Band, e na sequência, Jovem Ainda, The Bentles, e Malvinas Rock Band. O
rock gaúcho de Justin e King Jim ex-integrantes do Garotos da Rua,
relembrou os sucessos da carreira
da antiga banda. Para fechar, Tenente Cascavel fez o público dançar ao som dos clássicos de TNT
e Cascavelletes.

Desmistificando o
Tratamento de Canal
Cristina Comiotto
Cirurgiã-Dentista
Clínica Geral
Especializanda em Endodontia

O tratamento de canal possibilita salvar muitos dentes
que seriam perdidos.
A Endodontia, área da
Odontologia conhecida popularmente como tratamento de canal, trata das lesões
e doenças da polpa (nervo)
e da raiz dental.
Quando o tratamento de
canal não é feito pode gerar
uma infecção na raiz e nos tecidos vizinhos, causando:
Dor intensa, inchaço, febre,
passagem das bactérias para
o sangue e extração dental.
Importância de realizar
a Endodontia (tratamento
de canal)
- Previne infecções;
- Evita a necessidade de extração do dente;
Como é feito?
Necessita realizar uma
abertura no dente e remover o nervo inflamado, infeccionado ou sem vitalidade

“Dia de Índio” nas Escolas
de Pinto Bandeira
As Escolas Municipais Barão
de Mauá, Emílio Meyer e a Escola Estadual de Ensino Médio professor Jose Pansera, festejaram em
grande estilo o “Dia do Índio”,
comemorado na terça-feira 19 de
abril. Os professores e alunos colocaram em prática, ações que
integram o Projeto Cultura Indígena. A proposta foi mostrar fragmentos da cultura indígena através
de atividades culturais, artísticas e
da culinária.

As agendas dos educandários
ficaram recheadas de atividades
que contaram a história e a cultura dos povos indígenas. Entre atividades estava a elaboração de pratos típicos indígenas:
docinhos de aipim e bolo de fubá, elaborados pela nutricionista
Juliane Guizzo e pelas merendeiras. Além da confecção de cocares, pulseiras e colares indígenas
e rodas cantadas que envolveram
toda a comunidade.

Organização
e trabalho em equipe

para a consultoria

que o cliente merece.

Rua Atílio Pompermayer nº 164 - B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS - B. Botafogo
Fone: (54) 3055.3848

(pulpectomia). Posteriormente é feito um esvaziamento e
preparo com limas (mecanicamente) e com substancias químicas e os canais são
preenchidos com um material em forma de cone (guta
percha) e com um cimento
apropriado. Então, o dente
pode ser reabilitado, usando resina ou necessitando de
prótese (coroa).
Áreas de atuação
do endodontista:
· Retratamentos Endodônticos;
· Tratamento de perfurações, fraturas e outros acidentes;
· Cirurgia em dentes com
lesões óssea de origem endodôntica;
· Clareamento de dentes
vitais e não vitais;
· Traumas dentais;
· Tratamento em dentes incompletamente formados.
· Reimplantes dentais.
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Cidades gaúchas têm programação para marcar o Dia do Vinho
De 20 de maio a 5 de junho, cidades
da serra gaúcha, da Campanha, Porto
Alegre e município de São Roque/SP

participam da programação em comemoração ao dia do Vinho. Mais de
250 estabelecimentos de hotelaria, gas-

tronomia e vitivinicultura vão oferecer
270 programações especiais durante as
duas semanas de celebração.

Em Pinto Bandeira, o ponto alto
das comemorações acontece no dia
28 de maio com a realização do Fes-

tival de Vinhos de Pinto Bandeira, no
salão Comunitário. Mais informações
no site www.diadovinho.com.br.

Mãe

Seminário
Internacional
de Fruticultura
com inscrições
abertas
Interessados em se inscrever no
III Seminário Internacional de Fruticultura têm até o dia 15 de maio
para garantir vaga com valor diferenciado. Até essa data, o investimento é de R$ 350,00 para público em geral e de R$ 250,00 para os
sócios da ASAV, sócios da Agapomi e para estudantes de Graduação
e Pós-Graduação. Após o dia 15,
o investimento será de R$ 450,00
para todos os interessados. As inscrições podem ser realizadas diretamente na página: http://www.fruticultura.agr.br.
Com o tema “Uso de ferramentas com precisão para aumento da
produtividade e qualidade na produção da maçã”, o evento reunirá
de 18 a 20 de maio, na Casa do Povo, na cidade de Vacaria (RS).

Neste dia, queremos agradecer e
homenagear você que nos deu a
vida e que a cada dia, com seu
jeito especial, nos ensina o sentido de viver.

Feliz dia das Mães
Rua João Baptista Ferrari, 44 - Cohab II
Bairro Licorsul - Bento Gonçalves / RS
(54) 3451 6960 / 3451 7994
www.ferrarivalvulas.com.br

VENHA ATÉ A FLORAUTO E FAÇA UM TECNO DRIVE

Mamãe

Confira as
ofertas que
preparamos para
o mês das mães!

NEW FIESTA
POR:

R$

49.990

HATCH 1.5 S FLEX 2016 (Cat. RBB6)

47.990

DE: R$

à vista

TAXA ZERO

ENT+24X

UPGRADE
GRÁTIS

FOCUS HATCH
TITANIUM (Cat. QEJ6)
PELO PREÇO DO
FOCUS HATCH SE
PLUS 2.0L (Cat. QDJ6)

ZERO
KA 2017 R$40.990 TAXA
ENT+30X
A PARTIR DE:

1.0 SE FLEX (Cat. KCC7)

BENTO GONÇALVES: R. DOMINGOS RUBECHINI, 126

54 3455.5000

à vista

CAXIAS DO SUL
GRAMADO

NOVO HAMBURGO
SÃO LEOPOLDO

TAQUARA
SAPIRANGA

SEMINOVOS:

R$

95.290

86.890 ENT+18X

DE: R$
POR:

TAXA ZERO

à vista

SYNC COM MY TOUCH E TELA MULTIFUNCIONAL, RODAS EXCLUSIVAS,
CÂMERA DE RÉ, 6 AIRBAGS E CHAVE COM SENSOR DE PRESENÇA.

CAXIAS DO SUL: 54 3215.1595
R. João Nichele, 2275

www.florauto.com.br
facebook.com/GrupoFlorauto

FAÇA REVISÕES EM SEU
VEÍCULO REGULARMENTE.

Ofertas anunciadas com validade até 10/05/2016 ou enquanto durarem os estoques no distribuidor e/ou as condições. Novo Ka SE 1.0 FLEX 2017 (Cat. KCC7) por R$ 40.990 à vista ou na condição de financiamento 68% de entrada e saldo em 30 parcelas com taxa zero. New Fiesta Hatch SE 1.5L 2016 (Cat. RBB6) de R$ 49.990,00 por
R$ 47.990,00 à vista ou na condição de financiamento 60% de entrada e saldo em 24 parcelas com taxa zero. Focus Hatch Titanium 2.0L AT (cat. QEJ6) de R$ 95.290,00 por R$ 86.890,00 à vista ou financiado com taxa zero, a partir de 60% de entrada e saldo em 18 parcelas, disponível somente para veículos de cor sólida com chassis
Nº 379928, 386588, 386604, 386621, 386592. 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
financiamentos Ford Credit são operacionalizadas pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.

