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Época de raleio do pêssego
Marlove Perin

Raleio do pêssego evita sobrecarga de frutas
na planta e permite o desenvolvimento de
frutos maiores e mais saborosos. Na foto, o
agricultor Gilmar Rigon
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Bíblia
A Palavra de Deus
Pe. Luiz Antonio Mascarello

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

Livro dos Mórmons, os hindus têm
os Vedas, etc.
A Bíblia é mais que um livro. É
uma coleção de livros reunidos
num único volume. Eles contêm a
história, a sabedoria e a oração
de um povo que aprendeu a reconhecer o rosto misericordioso
de Deus na vida. Deus fala pela vida. Como Pai e Mãe, ouve o
grito do povo e nos chama a mudar de vida, socorrer os excluídos
e construir uma sociedade mais
justa e feliz.
Vendo tudo isso, o povo da Bíblia percebeu que Deus é Amor
(1Jo 4,8). Jesus afirmou que o recado central da Bíblia é o mandamento do amor (Jo 15,12-13).
A palavra de Deus é dita na vida. Só podemos dizer que Deus é
amor quando amarmos concretamente nossos irmãos. Então, a
palavra-falada-e-escrita vai voltar a ser palavra-fato-da-vida! A
grande chave é o amor. Só entende a Palavra de Deus quem
ama no dia-a-dia!
Nós, Missionários Passionistas,
que atuamos no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, temos a certeza de que juntos com você podemos construir
um mundo de Paz e Amor!

114 ª Romaria e Festa Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia
Com o tema “O rosto misericordioso de Maria, Senhora e Mãe do Rosário
de Pompeia” Pinto Bandeira festeja Padroeira
No domingo, 09 de outubro
a comunidade de Pinto Bandeira promove festa em homenagem
a sua padroeira, Nossa Senhora
do Rosário de Pompéia. A 114 ª
Romaria tem como tema “O rosto misericordioso de Maria, Senhora e Mãe do Rosário de Pompeia”. A programação inicia às
8h com celebração religiosa. Às
10h30min missa festiva com recepção e bênção dos Motoqueiros em frente à igreja. Ao meio
dia tradicional almoço no salão
da comunidade. Às 14h30min
terço no santuário, seguido de
missa com bênção das rosas, da
saúde e objetos de devoção, e às
16h procissão e encerramento do
dia festivo.

Comunidade de Pinto Bandeira recebe os fiés
para a festa do dia 09 de outubro

Festa dos Jovens
Divulgação

A Bíblia traz a mensagem de
Deus para as pessoas. Ele tem
falado em todas as épocas
e de diversas maneiras: pelos fatos da vida do povo de
Deus, pelos patriarcas, pelos
profetas, por atitudes humanas e pessoalmente, em Jesus Cristo.
Deus tem um recado para
nós. Ele fala ao coração de
cada pessoa usando a linguagem da vida. Deus é revelado pelo testemunho de vida
de quem vive na justiça e no
amor. O amor de Deus começa com o amor à vida. A Bíblia é o grande livro do amor
a Deus e à vida. O cristão deve ter a Bíblia na mão para
beber dessa fonte. O verdadeiro cristão tem gosto pela
Bíblia e gosto em anunciar a
Palavra de Deus.
A Bíblia é o nosso livro sagrado. Nela Deus revela um
rosto de Pai e Mãe, amigo e
companheiro, mas também
firme na defesa dos pequenos. Cada religião tem o seu
livro sagrado, o álbum onde
vê o rosto de Deus. Os muçulmanos, por exemplo, têm
o Alcorão, os mórmons têm o
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É neste final de semana a tradicional festa do jovens de Pinto
Bandeira. O evento acontece no
sábado, 24 de setembro. Às 19h
missa seguido de jantar no Salão
Paroquial do município. No cardápio: macarrão, maionese, salada verde, galeto, churrasco, pão e
refrigerante. Valor R$45,00. Após
os jantar as festividades seguem
com a Banda Sextaneja e Vbs.

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

Venha nos visitar

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

Produtor diminui carga de pêssego em 80%

Raleio do pêssego evita sobrecarga de frutas na planta e permite o desenvolvimento de frutos maiores e mais saborosos
Um pessegueiro pode perder
até 80% dos frutos durante o raleio. Isso permite ao produtor escolher os frutos com melhores características de desenvolvimento e
posição nos ramos. Os frutos em
excesso e os com características
de abortamento pela planta são
retirados. O resultado é uma menor quantidade de frutos por ár-

vore, com melhores condições
de desenvolverem as características desejadas como o sabor e o
tamanho.
A seleção dos frutos começa
com a retirada daqueles que apresentam sinais de abortamento, e
posteriormente os menores respeitando um espaçamento de pelo menos cinco a 10 centímetros

entre um e outro. O momento
para o raleio é quando atingem o
tamanho de uma azeitona, ou um
pouco mais. Nessa fase já é possível identificar quais apresentam
melhores chances de se desenvolverem satisfatoriamente. Nos frutos abortados é possível identificar um escurecimento na área de
desenvolvimento da semente. Enquanto nos saudáveis essa área é
mais clara.
O trabalho requer atenção e dedicação. Em cada planta o trabalho
demora cerca de 40 minutos para
ser concluído. Na propriedade de
Gilmar Rigon em Pinto Bandeira
o raleio da fruta já iniciou a mais
de uma semana e se estende por
mais um mês até o trabalho ser
concluído. O raleio severo permite uma produção de frutos maiores
e mais saborosos. A retirada de frutos chega a 80% em algumas plantas de acordo com a condição do
galho e espaçamento entre os pêssegos. No total são nove hectares
de frutas entre pêssegos e ameixas
das variedades Charme, Chimarrita Chiripá, Eragil e Fortune.
Porque fazer o raleio
De acordo com o produtor,
sem o raleio a tendência é de que

a planta forneça o máximo de nutrientes para os frutos e deixe de
produzir folhas e ramos. Em casos mais severos de estresse ela
pode morrer devido ao excesso
de frutos. Além disso, com muitos frutos a divisão dos nutrientes
se dá entre todos eles, e com isso os pêssegos apresentam tamanho menor e menos sabor na ho-

ra da colheita.
Com os cuidados corretos durante todo o processo de desenvolvimento é possível se colher frutos
da variedade amarelo com peso
entre 250 até 300 gramas.
O produtor esclarece ainda que
os frutos com melhores tamanhos
e sabor podem ser vendidos por
um preço melhor.
Valor R$ 380,00

CNPJ: 25.587.993/0001-70

DIGO SIM PARA BENTO.. PP - PSDB - PSD - DEM - PPS - REDE - PTB - PR - PRB
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PAULO ROBERTO CAVALLI
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Com coragem,
trabalho
e dedicação!
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Pinto Bandeira

Vinhos brasileiros mais representativos da Safra 2016
serão conhecidos neste sábado
850 pessoas participarão da 24ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2016, que ocorre em Bento Gonçalves

Programação
8h – Credenciamento
9h – Abertura
9h30min – Degustação/Comentários
11h – Intervalo
11h30min – Entrega de Troféus VITIS
12h – Degustação/Comentários
13h – Prova de Espumantes
13h30min – Almoço
16h30min – Encerramento

movido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), ocorrerá a
partir das 9h deste sábado, 24 de
setembro, no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.
Além de conhecimento e experiência, tradicionalmente o dia
da Avaliação Nacional de Vinhos
cumpre o caráter lúdico do evento,
permitindo que o público compare
suas impressões sobre as amostras
com as considerações dos comentaristas. Serão 15 convidados pela
ABE, entre eles o Enólogo do Ano
2015, Christian Bernardi, e o ator
Thiago Rodrigues, além de grandes nomes do exterior, e um sorteado no dia do evento. Os participantes também poderão validar
suas avaliações por meio de um
sistema totalmente digital. Desse
modo, a mediana do público será
conhecida durante as degustações,
ampliando a participação dos apreciadores de vinho.
O presidente da ABE, enólogo Juliano Perin, lembra que des-

Jeferson Soldi

Entre especialistas, enófilos e
jornalistas do Brasil e do exterior, a 24ª Avaliação Nacional de
Vinhos – Safra 2016 reunirá 850
participantes para uma verdadeira experiência sensorial. Às cegas,
serão degustadas e comentadas
16 amostras selecionadas entre as
30% mais representativas das 241
inscritas por vinícolas de cinco estados brasileiros. O evento, pro-

de a coleta até as degustações dos
enólogos, a Avaliação passou por
processos minuciosos de análise.
“O dia 24 mostrará às centenas de
apreciadores de vinhos que o empenho da ABE e a exemplar coordenação técnica da Embrapa Uva e
Vinho reúnem profissionais renomados em busca da valorização e
divulgação da viticultura nacional.
E os participantes ainda poderão
degustar parte das amostras mais
representativas, que expressam terroirs tão diferentes”, destaca.

O caminho até o grande dia da
Avaliação é intenso. Nesta edição,
cerca de 15 profissionais estiveram
envolvidos na coleta das amostras,
realizada de 18 de julho a 3 de
agosto sob a coordenação técnica da Embrapa Uva e Vinho. As
equipes foram até 46 vinícolas localizadas na Bahia, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e recolheram nove garrafas de cada amostra inscrita na Avaliação, totalizando 2.169
exemplares sem rótulo ou marca

que identificasse a empresa participante. Esse sigilo será mantido durante as degustações pelo público,
que só conhecerá o nome e a origem dos vinhos ao final do evento.
Outro ponto alto do evento
será a entrega do troféu Vitis, que
desde 1993 homenageia figuras
que dedicam tempo, conhecimento e talento para a promoção do
vinho brasileiro. O Troféu Vitis
é entregue em duas categorias:
Destaque Enológico e Amigo do
Vinho.

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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Novo médico
cubano chega a
Pinto Bandeira
O Ministério da Saúde informou a reposição de um profissional do programa Mais Médicos
para Pinto Bandeira. O médico
cubano, Lázaro Hernandez, chegou ao município na segunda-feira, dia 05, e dá início ao seu
período de adaptação. Após, o
profissional atuará na Unidade
Básica de Saúde (UBS) junto
com a equipe da Estratégia Saú-
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A importância de levar as
crianças ao dentista. Como essa
atitude beneficia os pequenos?

Dr. Marcelo Luís Fleck Carraro
Dr. Mário Antônio Ozelame Pedroso
Duo Clínica Odontológica.

de da Família (ESF).
Esta é segunda vez que Pinto
Bandeira recebe profissionais do
programa “Mais Médicos”. Em
abril os dois profissionais estrangeiros que atuavam no município, retornaram a Cuba, após o
Ministério da Saúde determinar
o desligamento dos médicos, porém o Governo Federal havia se
comprometido fazer a reposição.

Apesar de ser necessário um
acompanhamento odontológico feito pela mãe durante a gestação, é no primeiro ano de vida
do bebê que é recomendada a
sua primeira visita a um dentista. É exatamente nessa consulta que se dará os esclarecimentos de dúvidas e indicações de
cuidados para a saúde bucal
da criança.
Fotos Divulgação

Médico Lázaro Hernandez

Primeiro ano de vida do bebê
Nessa primeira fase da vida é
que costuma-se estabelecer os
hábitos de higiene oral, amamentação, alimentação e, muitas das vezes, de sucção de chupetas e dedo, que, se feito de
forma desequilibrada pode levar ao aparecimento de cáries,
problemas gengivais e maloclusões. Tudo isso pode ser prevenido com uma primeira consulta
ao dentista!

nhum procedimento dói e os pais
devem estar conscientes disto. A
criança cresce se acostumando
e formando um vínculo afetivo
e de confiança com o dentista,
tendo um melhor comportamento nos anos seguintes.
Consequências de adiar a ida
ao dentista
A consulta tardia de uma criança pode ser mais traumática. Tudo isso porque geralmente, essa
visita ao dentista ocorre apenas

quando o pequeno já está com
algum problema bucal. O atendimento é mais trabalhoso porque a criança não está familiarizada ao ambiente, e muitas vezes
já com dor, o que levará à uma
apreensão e ansiedade maior e
até recusa no atendimento.
A Clínica Duo está preparada
para receber os pais e suas crianças, desde bebês, para garantir
uma perfeita saúde bucal desde a infância. Para mais informações ligue no fone (54) 3468 0206.

Vantagens de ir ao consultório
desde pequeno
Iniciar as visitas de rotina ao
dentista traz muitas vantagens.
Em uma consulta de rotina, ne-

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

Você sonha, a Pagno realiza.

Execute sua obra conosco e ganhe o projeto sem
custos!
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
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Pinto Bandeira

Um dos três candidatos será
Damaso Pavan (PSB), Hadair Ferrari (PMDB) e João Pizzio disputam a
prefeitura do município

Divulgação

Os 2.297 eleitores aptos a votar em Pinto Bandeira têm três
candidatos que disputam a prefeitura da cidade nas eleições deste

ano, segundo o Tribunal Regional Eleitoral – RS. Damaso Pavan,
39 anos pelo PSB, Hadair Ferrari, 55 anos pelo PMDB e João Pi-

Nome completo: Damaso Pavan
Idade: 39 anos
Vice prefeito: Fiorelo Paese
Partido: PSB
Coligação: não
Estado civil: Casado
Profissão: Agricultor

1ª Por que o senhor quer ser prefeito de Pinto Bandeira?
Para fazer minha parte e não ficar de
braços cruzados.
2ª Quais os quatros pontos positivos de Pinto Bandeira?
Povo trabalhador, povo com esperança de melhoras, agricultura forte, e encanto da paisagem.
3ª E o que não e bom e deve ser
melhorado?
Diferenças partidárias.
4ª Quais os principais desafios de
governar Pinto Bandeira. Dentro
de seu plano de governo, qual você considera a medida de maior
impacto que pretende implementar para buscar maior desenvolvimento para o município?
Implantar o plano diretor na cidade.
5ª Quais as prioridades de investimento do município?
Atrair pequenas empresas com vocação voltada para nossa cultura de cres-

cimento. Fomentar a agro indústria.
6ª Como foi o trabalho para fechar a coligação partidária(se
houve)?
Não ouve coligação
7ª O senhor acha importante o
poder legislativo? Quais os critérios para a escolha dos candidatos a vereadores?
Muitíssimo, pessoas que não pensam
pelo bem próprio e nem partido e
Sim pelo bem de todos.
8ª Uma das reivindicação dos
agricultores é melhoria nas estradas do interior. Qual seu projeto
para melhoria das vias?
Fazer a manutenção mais frequente e
com qualidade.
9ª O asfaltamento das estradas
do interior é uma prioridade
dos produtores rurais. Você como prefeito eleito o que fara para isso ser realidade entre os agricultores?

Divulgação

Nome Completo: Hadair Ferrari
Idade: 55 anos

zzio, 43 anos, que busca à reeleição. Confira a abaixo entrevistas
como os três postulantes de Pinto Bandeira.

Vice-Prefeito: Daniel Marini Pavan

Em primeira mão será feito o asfalto
enfrene as comunidades, depois será
criado um programa de parcerias para
asfaltar as estradas do interior.

Estado Civil: Casado

10ª Outro fator que preocupa os
moradores é a segurança, principalmente no interior,devido aos
assaltos ocorridos. Além do contingente de policiais locados no
município, quais seus planos para a segurança no município?
Criar novos turnos para a Brigada Militar, instalar um posto da Policia Civil, e criar um programa de monitoramento por câmeras em alguns ponto
da cidade. Fazer com que a Brigada
esteja mais próxima do povo para obter melhores resultados.
11ª Qual a medida de médio e
longo prazo pretende implementar para reverter a tendência de
os jovens abandonarem sua propriedade?
Orientar os jovens o novo jeito de
produzir e se adequar as exigência
de mercado.
12ª Quais medidas mais imediatas pretende desenvolver, com base no orçamento, para a saúde,
educação segurança e emprego?
Saúde: ampliar o atendimento ate as
21h e contratar mais medico pediatra.
Educação: garantir o transporte 100%
gratuito para os estudantes universitários.
Segurança: aproximar mais a Brigada do povo para obter melhores resultados .
Emprego: buscar e dar apoio para
as pequenas empresas que venhão se
estalar aqui.

Partido: PMDB
Coligação: Nosso Partido é Pinto Bandeira - (PMDB – PP – PPB)

Nascido: Pinto Bandeira – RS
Data: 07.11.1960
Profissão: Diretor Industrial
1. Por que o Senhor quer ser prefeito de
Pinto Bandeira?
Eu quero ser Prefeito, porque quero deixar
um legado na nossa cidade de Pinto Bandeira. Quero administrar de uma forma transparente, como se administra uma empresa. Com
objetivo de construir, crescer e nos desenvolver cada vez mais. Através de uma gestão, séria, honesta, simples e de fácil acesso à todos.
2. Quais os quatro pontos positivos de
Pinto Bandeira?
- A receptividade das pessoas, são famílias que
trabalham com o objetivo de oferecer um futuro melhor.
- A agricultura que é um dos setores que mais
movimenta a economia do município.
- O Turismo, que pode ser muito mais explorado, pois além de gerar renda, divulga o município e suas belezas naturais.
- As industrias, pela geração de emprego,
atraindo pessoas e propagando os produtos
fabricados aqui, para todo o Brasil.
3. E o que não é bom e deve ser melhorado?
O município está crescendo, temos muito trabalho á desenvolver. Nos encontros que tivemos com os munícipes para formular o plano
de governo, por exemplo, fomos muito cobrados pelo asfaltamento nas vias de acesso
as comunidades
4. Quais os principais desafios de governar Pinto Bandeira. Dentro de seu plano
de governo, qual você considera a medida de maior impacto que pretende implementar para buscar maior desenvolvimento para o Município?
Governar Pinto Bandeira, será uma oportunidade e não um desafio. A medida que pretendemos implementar consiste na integração
dos setores, para fortalecer a economia, gerando mais renda e emprego.
5. Quais as prioridades de investimento

Córpus Centro
de Beleza

Sônia Gregio

Conforto Qualidade e garantia em seus cabelos!
Unha / Cabelo / Depilação / Estética / Cortes
Hidratação / Sobrancelhas / Maquiagem / Coloração

Agende seu horário.
Rua Sete De Setembro, 484 Centro
Pinto Bandeira / RS |(54) 3451-9568 / 9615-3524

do Município?
Construir o posto de saúde; Construir a creche
Construir o pórtico, Dar início ao asfaltamento
nas vias de acesso as comunidades.

6. Como foi o trabalho para fechar a coligação partidária (se houve)?
Buscamos a união das pessoas, em vista disso
unimos os partidos para buscar os mesmos ide
ais para o desenvolvimento de Pinto Bandeira

7. O senhor acha importante o Poder Legislativo? Quais os critérios para a escolha dos candidatos a Vereador?
O poder legislativo é importante bem como
os demais, por isso acredito que devam tra
balhar em conjunto. Dessa forma, trabalhan
do unidos, o município terá mais êxito nas su
as conquistas.
Os vereadores da nossa coligação são pessoas
dispostas a colaborar com o desenvolvimento
da nossa cidade.

8. Uma das reivindicações dos agricultores é melhoria nas estradas do interior
Qual seu projeto para melhoria das vias?
O nosso projeto consiste em manter as estra
das em boas condições de trafego, para o me
lhor escoamento da safra. Além disso trabalha
remos forte na melhoria da infraestrutura das
vias, com instalação ode bueiros e distribuição
de brita de acordo com a necessidade.

9. O asfaltamento das estradas do interior é uma prioridade dos produtores rurais. Você como Prefeito eleito o
que fara para isso ser realidade entre os
agricultores?
Nosso Plano de governo já estabelece que ire
mos dar início ao asfaltamento nas estradas do
interior. Facilitando a mobilidade necessária
para que o agricultor permaneça no campo, e
assim valorizando mais o local para o turismo

10. Outro fator que preocupa os moradores é a segurança, principalmente no
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prefeito de Pinto Bandeira
Divulgação

interior, devido aos assaltos ocorridos.
Além do contingente de policiais locados no Município, quais seus planos para segurança no município?
Na questão da segurança, pretendemos monitorar com a instalação de câmeras nos principais pontos de acesso à cidade.
Atualmente Pinto Bandeira tem dois efetivos
da Brigada militar e pretendemos buscar parcerias, para aumentar para três ou quatro efetivos e poder monitorar melhor nossa segurança,
de dia, de noite e finais de semana.
E também manteremos um patrulhamento
permanente em todo o território do município, não somente na área central, para dar segurança a toda a nossa população.
11. Qual a medida de médio e longo prazo pretende implementar para reverter
a tendência de os jovens abandonarem
sua propriedade?
Vamos incentivar para que o jovem se mantenha na propriedade, hoje a agricultura é muito
forte, vamos trazer profissionais para dar cursos, orientar e motivar para aumentar a produção cada vez mais. Levaremos tecnologia
e conhecimento pro agricultor melhorar sua
produção e a eficiência da propriedade através de convênios com instituições como Embrapa, Fepagro, Instituto Federal e a Emater
que já é uma das nossas grandes apoiadoras,
participando inclusive da elaboração do Plano de Governo;
12. Quais medidas mais imediatas pretende desenvolver, com base no orçamento, para a saúde, educação segurança e emprego?
Saúde
A saúde é a área aonde nós mais estaremos
mostrando o nosso diferencial como prefeito,
construiremos um posto de saúde novo e equipado e bem localizado, onde nosso Ministro
Osmar Terra, garantiu os recursos pra este investimento ocorra.
Além disso, vamos criar o programa com médico da família, onde eles irão prestar atendimento na casa das pessoas, que precisam de
médico.
Vamos aumentar convênios com laboratórios
e distribuição de remédios, para facilitar a vida de quem precisa;
Educação
O objetivo do nosso trabalho será focar em
ações onde a gente motive as crianças, os jovens e também os adultos a estudarem, buscarem qualificação, cursos especializados para
cada área, e com isso contribuir pro progresso do município.
Sem educação, não temos saúde, não temos
desenvolvimento, não temos emprego e sem
educação não teremos futuro!!
E a primeira coisa que vamos fazer é trabalhar pra eliminar o ensino multisseriado (que
é quando tem duas séries numa mesma sala);
Oferecer cursos no contra-turno como os idiomas inglês, o nosso “Talián”, informática, música, teatro, xadrez, etc...
Na nossa gestão vamos disponibilizar transporte para os estudantes do nosso município
e também para os que vão para faculdade em
outros municípios.
Porque nosso jovem, cada vez mais quer se
qualificar, ter uma formação superior.
Vamos focar na qualificação contínua e valorização dos professores;
E vamos construir uma nova Creche, moderna, ampla, com acessibilidade, e focar também
na qualificação contínua dos profissionais para atender aqueles que serão o nosso futuro;
Emprego
Uma das metas do nosso governo, é promover
o desenvolvimento econômico do município
Com uma economia fortalecida o crescimento
da população e o interesse das pessoas optarem por Pinto Bandeira, para trabalhar e morar, vai ser cada vez maior.
Porque o nosso trabalho será melhorar a qualidade de vida de todos que moram no nosso município.
Segurança
Conforme mencionado na pergunta nº 10.

Nome Completo: João Feliciano
Menezes Pizzio
Idade: 43 anos
Vice-Prefeito: Loris Franceschini
Partido: PDT
Coligação: não
Estado Civil: Casado
Nascido: 4 de setembro de 1973
Profissão: Advogado
1. Por que o Senhor quer ser
prefeito de Pinto Bandeira?
Para concluir os projetos que por
algum motivo alheio a minha vontade não consegui concluir no primeiro mandato.
2. Quais os quatro pontos positivos de Pinto Bandeira?
Povo trabalhador, localização geográfica privilegiada, religiosidade e
espírito empreendedor da sua gente.
3. E o que não é bom e deve ser
melhorado?
Incentivo a agricultura, já está bom,
mas vai melhorar como a aquisição
de um trator de esteira, cavalo mecânico e carreta tipo prancha. Além
propiciar aos agricultores o pagamento de só do diesel e aumento
das atuais 10 horas/máquinas para
20horas/máquinas.
4. Quais os principais desafios
de governar Pinto Bandeira.
Dentro de seu plano de governo, qual você considera a medida de maior impacto que pretende implementar para buscar
maior desenvolvimento para o
Município?
O principal desafio foi organizar toda estruturar administrativa do município junto as esferas: municipal,
estadual e federal e colocar em fun-
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cionamento. Dentro do plano de governo a medida de maior impacto
é implantação do plano de infraestrutura que consiste na abertura da
exploração de pedras em uma nova jazida, que já se encontra na fase final de licenciamento ambiental.
No local será instalado um britador
novo e a usina para fabricação de
asfalto, visando a pavimentação de
vias urbanas e rurais do Município.
Também está prevista a aquisição
de um rolo compactador, construção de galpão para máquinas, veículos e equipamentos, aquisição de
equipamentos para aplicação de pavimentação asfáltica. Além da construção do novo centro administrativo municipal.
5. Quais as prioridades de investimento do Município?
Conclusão da nova Unidade Básica
de Saúde, abertura da pedreira nova que está em fase final de licenciamento, aquisição e instalação do
britador e da usina para fabricação
de asfalto e dos equipamentos para
fazer a pavimentação das estradas
das áreas urbanas e rural.
6. Como foi o trabalho para fechar a coligação partidária (se
houve)?
A candidatura João Pizzio e Lóris
Franceschini é formada por chapa

pura – PDT (12).
7. O senhor acha importante o
Poder Legislativo? Quais os critérios para a escolha dos candidatos a Vereador?
O Poder Legislativo é muito importante desde que cumpra a sua função: de fiscalizar o poder executivo,
ajudar o executivo nos projetos de
interesse da comunidade e na proposição de projetos que ajude o município a se desenvolver.
8. Uma das reivindicações dos
agricultores é melhoria nas estradas do interior. Qual seu
projeto para melhoria das vias?
Manter as estradas em ótimas condições de uso, com a compra de equipamentos novos, reforma e manutenção dos já existentes, aumentar o
estoque de brita, tubos e outros materiais necessários. Desta forma poderemos atender as necessidades da
comunidade, tanto em obras públicas quanto em vias particulares, facilitando com isso o escoamento da
safra. A estruturação urbana com a
construção de rede de esgoto e a pavimentação das vias urbanas do nosso Município, bem como a pavimentação de vias rurais.

guel aos policiais militares lotados
em Pinto Bandeira. Em abril inauguramos o 6° Grupamento de Polícia Militar - GPM de Pinto Bandeira - do 3º Batalhão de Policiamento
em Áreas Turísticas, em um prédio
moderno com amplas instalações
para acomodação dos policiais e para atender a comunidade. No ato de
inauguração o coronel Marinho enfatizou que GPM de Pinto Bandeira
é mais completo e moderna unidade
de policiamento da Serra Gaúcha.
Para a próxima gestão o projeto é estruturar a organização de uma força
de segurança pública em Pinto Bandeira, visando o policiamento ostensivo 24h. Além da implantação da
Delegacia de Polícia Civil, instaurar
o sistema de videomonitoramento,
aumentar os repasses de recursos ao
Conselho Municipal de Segurança,
bem como aumentar as ações conjuntas entre a Administração e o
Conselho de Segurança visando a
prevenção de delitos no Município.

9. O asfaltamento das estradas do interior é uma prioridade dos produtores rurais. Você
como Prefeito eleito o que fara
para isso ser realidade entre os
agricultores?
Respondida na 8.

11. Qual a medida de médio e
longo prazo pretende implementar para reverter a tendência de os jovens abandonarem
sua propriedade?
Já estamos tomado médias neste
sentido quando priorizamos os investidos em agricultura para viabilizar o trabalho na colônia. Outra
media importante é a conquista do
campus da Universidade de Santa
Maria, que já em 2017 receberá estudantes.

10. Outro fator que preocupa os
moradores é a segurança, principalmente no interior, devido
aos assaltos ocorridos. Além do
contingente de policiais locados no Município, quais seus
planos para segurança no município?
Neste governo criamos o Conselho Municipal de Segurança Público através do conselho a Prefeitura
disponibiliza o pagamento de alu-

12. Quais medidas mais imediatas pretende desenvolver,
com base no orçamento, para
a saúde, educação segurança e
emprego?
Conclusão da nova Unidade Básica
de Saúde que já está em construção;
o aumento da prestação de serviço
para os agricultores, pavimentação
e esgoto na área urbana e dar quantidade das demais ações implementadas nesta gestão.
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Primavera inicia na próxima sexta-feira, dia 23
O produtor rural, em especial, deve ficar mais atento ao clima
mais longos esquentam a atmosfera, deixando-a mais instável, favorável à formação de nuvens carregadas. Para completar, a umidade
que vem da Amazônia (combustível
para os temporais) aumenta nesta
época do ano. A estação também
marca a transição entre o inverno
frio e seco para o verão chuvoso e
quente. Porém, essa transição não
é linear. Uma hora, chove como no
verão e de repente, a chuva corta e
vem um frio intenso. Portanto, é
natural que a primavera apresente
características de todas as estações
num período curto, muitas vezes no
mesmo dia, parecendo que o clima
está maluco.
O ano de 2016 começou sob os
efeitos do fenômeno El Niño, que
atua desde o início de 2015. Porém o El Niño perdeu força no de-

Fotos Marlove Perin

correr do segundo trimestre (abril,
maio e junho). Para o segundo semestre de 2016, os modelos climáticos apontam para o início de uma
nova fase de águas frias sobre o Oceano Pacífico equatorial, com indicativo da provável configuração de um
episódio de La Niña. O último La
Niña aconteceu entre 2010 e 2011.
Para os que consideram difícil haver uma mudança tão rápida de um
fenômeno para outro, lembramos
que os El Niños de 1997/1998 e de
1982/1983, considerados tão fortes
como o atual, foram substituídos por
um La Niña no segundo semestre.
O clima sinaliza muitas variações em
CNPJ 25.506.311/0001-58 Valor R$ 280,00

A primavera, estação do ano que
é marcada pelas flores, inicia nesta
sexta-feira dia 23 de setembro e segue até a madrugada de 22 de dezembro, quando inicia o verão. A
primavera é uma época em que
ocorre o florescimento de diversas
plantas, devido à reprodução de
muitas espécies de árvores. Sendo
assim, trata-se de um período em
que a natureza fica ainda mais bela, com flores coloridas e perfumadas. A astronomia diz que a estação
ocorre no equinócio de setembro
(momento do ano em que o dia e
a noite possue a mesma duração,
ou seja, 12 horas cada).
A primavera normalmente é conhecida pela estação das flores. Entretanto, na meteorologia, a primavera é conhecida pela estação dos
grandes temporais. Os dias cada vez

2016. Para uns, as condições melhoram, enquanto para outros, pioram.
O fato é que todos acabam sendo
afetados por essas variações do clima
de forma direta ou indireta.
O produtor rural, em especial,
deve ficar ainda mais atento ao clima, pois as condições de desenvolvimento das lavouras do próximo
ano devem ser diferentes das observadas nos últimos anos.
Com a chegada da primavera, há
uma mudança no regime de chuvas
e temperaturas na maior parte do
Brasil. A estação é conhecida por
pancadas de chuva no final da tarde
ou da noite (com raios, ventos for-

tes e queda de granizo), uma consequência do aumento do calor e
da umidade. Indicativo dos efeitos
do La Niña. Muito provável que a
partir da primavera de 2016 vamos
começar a sentir os primeiros efeitos do fenômeno La Niña, caracterizado pelo prolongamento do frio
e pela redução das chuvas no sul.
Já o Sudeste e o Centro-Oeste
devem enfrentar um prolongamento do período seco e retardamento
do retorno das chuvas de verão. Ou
seja, diferentemente dos últimos
anos, o período seco de 2016 na região do Brasil central deve ser mais
intenso e mais duradouro.
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Definir o futuro através
do voto!

utilidades - culinária - diversão

Ambrosia com leite condensado
A ambrosia é uma sobremesa tradicional portuguesa. É também o
mais antigo doce de Minas Gerais
e igualmente muito popular no Rio
Grande do Sul. O doce também é
conhecido com Manjar dos Deuses e é basicamente feito com leite,
ovos e açúcar.
Ingredientes
1 lata de leite condensado;
1/2 litro de leite;
4 ovos;
Quanto baste de canela-da-china
em pó para polvilhar;
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Modo de preparo
Em uma panela de fundo largo, dilua o leite condensado no leite e leve para ferver.
Enquanto isso, bata as clara em
neve e acrescente as gemas uma a
uma. Acrescente ao leite e deixe cozinhar. Quando você perceber que
a parte de baixo está firme, corte em
pedaços com a ajuda de uma escumadeira e vire para que cozinhe dos
dois lados.
Desligue o fogo e coloque numa
compoteira com tampa, decorando com canela em pó.

Excesso de água
pode causar morte
de orquídeas

Divulgação

Os sintomas apresentados nas
folhas e raízes das orquídeas indicam que as plantas estão recebendo
muita água. Aumenta ainda mais o
problema de encharcamento das orquídeas se o cultivo for realizado em
vasos de plástico, material que retém
mais água por não ter a mesma capacidade de absorção como ocorre
em recipientes de barro. Assim, para
salvar os exemplares que restam, assegure a instalação das orquídeas em
local adequado e diminua as regas.
Se estiverem em ambiente aberto,
tente proteger as plantas da chuva.

Aberta as
inscrições para
recebimento de
alevinos
A Secretaria Municipal de
Agricultura de Pinto Bandeira
informa que a partir do dia 1º
estão abertas as inscrições para
distribuição de alevinos aos produtores. As inscrições devem ser
feitas na Secretaria até o dia 31 de
setembro.

Juliano Pagno
Empresário e Administrador

Ao falar assim simplesmente,
não nos damos conta da importância deste singelo gesto.
Voto é o ato democrático
executável. Antes de mais nada pense?
Quem é o melhor e qual é a
melhor opção para a sua comunidade ou município?
A candidatos com alto grau
de instrução, curso superior,
empresários. E a também candidatos com pouquíssima instrução escolar.
Mas quem irá exercer melhor a função? Qual perfil
atende melhor o tino pela liderança?
Ao se ver pelo exemplo do
nosso congresso nacional perece que as duas características acabam cedendo a
corrupção. Independente do
nível de escolaridade.
Visto que temos nosso Ex
presidente da república, praticamente analfabeto ao que
tudo indica esta até o pescoço, atolado em atos fraudulentos e corruptos.
Da mesma forma o ex presidente da câmara dos deputados, economista formado.
Enveredou para o lado corrupto da politica.
Desta forma penso eu, que
a melhor opção seja indepen-

dente da formação, o candidato com índole honesta.
Que não tenha se envolvido
em escândalos e que tenha
uma vida como exemplo. Parece óbvio, mas aí vem a pergunta. Porque todos os anos
se elegem e reelegem candidatos corruptos?
Porque ainda a eleitores se
vendendo por favores, cerveja, churrasco, ou qualquer coisa que seja moeda de troca.
A única moeda de troca
aceitável de um politico é a
iniciativa pelo desenvolvimento da comunidade que o elegeu. Fora isso, se algum candidato quiser comprar o seu
voto e haver aceite pelo eleitor. Bom se for desta forma,
não vai adiantar reclamar depois. Apenas aceitar o fato de
que os políticos são o espelho
dos seus eleitores.
Grau de instrução é importante. Mas hoje candidatos
bem assessorados juridicamente podem redigir leis através de seus advogados. Basta
ter iniciativa. A boa vontade
sempre tem lugar.
Honestidade em Primeiro lugar independente da escolaridade do candidato.
“Antes de medir o grau de
instrução meça o caráter.”
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Aniversários

Parabéns à professora Leticia Vanni e os alunos: Gabriel Augusto De Souza, Felipe Henrique, Genyqués Carboni, Franklin Erthal,
Max William Pegoraro, Augusto Lorenzatti, Mateus Moreschi e a
professora Ana Luisa de Moura Hining

Parabéns a Professora Rosa da Silva e aos alunos Ruan Samuel de
Souza Correa, Ana Cristina Gurkievicz, Rogério Foresti e Wesley Vieira dos Santos

Heloísa Marchetto, Paulo Egídio Giusti, Henrique Erthal de
Assunção, Andressa Erthal de Assunção, Eduardo Ribas
dos Santos comemoram a troca de idade

Parabéns aos alunos Willian Seller, Armando Lorenzatti, Sheila Comparin, Cristian Magnaguagno,
Milena Arsego, Natan Soligo, Lucas Rigon, Gabriel Werner dos Santos, Andréia Detoni, Lia Tomasin,
Carla Trivelin, Patrick Detoni, Vítor Augusto Paese, Nicoli de Oliveira e Jheniffer Sonaglio

Roseli De Oliveira, Keterli Fabrisio Celli, Maria Antônia Fernandes Vargas, Renan Coghetto recebem os parabéns

CNPJ: 25.485.790/0001-73 Valor R$ 380,00

Parabéns aos alunos Kauã Schulz Ferrari, Rillary
Ane Carrer Staudt, Luana de Oliveira e as professoras Suelen Spadari e Fabiane Brescansin Foresti

Parabéns para as professoras Cassiane
Parisotto e Ana Cláudia de Freitas

A gatinha
Ana Cristina
Pavan Comiotto está aniversariando no
mês de Setembro. Ela
é aluna da
Educação
Infantil da
Escola Emílio Meyer
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Começam os trabalhos para a
Denominação de Origem dos
espumantes de Pinto Bandeira

Coordenar os trabalhos técnicos para estruturar a primeira Denominação de Origem exclusiva
para vinhos espumantes finos é
o novo desafio da equipe liderada pelo pesquisador Jorge Tonietto, da Embrapa Uva e Vinho. Ele
reuniu representantes da Associação dos Produtores de Vinho de
Pinto Bandeira (Asprovinho), gestora da IP de vinhos finos de Pinto Bandeira e membros do Projeto
IG Brasil para discutir as atividades e as próximas etapas a serem

seguidas.
“As indicações geográficas vieram para conferir reputação, valor
e identidade a um produto de uma
origem específica. Pinto Bandeira
já possui a Indicação de Procedência, sendo que a Denominação de
Origem virá para coroar um trabalho coletivo de quase 15 anos para
um produto nobre da Serra Gaúcha – os espumantes”, comentou
Jorge Tonietto.
Para o presidente da Asprovinho, Daniel Panizzi, esse en-

contro foi muito importante para alinhamento. “Esse primeiro
contato é fundamental para que
todos tenham conhecimento das
diferentes atividades que serão
realizadas. A troca de ideias sempre acontece”, avaliou. Em Pinto

Bandeira, são quatro as vinícolas
da Asprovinho que comandam
a campanha pela DO: Don Giovanni, Aurora, Valmarino e Cave Geisse.
Hoje, o Brasil possui cinco regiões vinícolas de vinhos finos com

indicação geográfica (IG) reconhecida pelo INPI, sendo quatro Indicações de Procedência (IP) - Altos
Montes, Monte Belo, Pinto Bandeira e Farroupilha, e uma com
Denominação de Origem (DO) Vale dos Vinhedos.

20

Gazeta de

Ano II - nº 12 - Setembro/2016 - Pinto Bandeira/RS

965

545

Pinto Bandeira

36x

36x

,00

,00

Corolla GLi Upper 1.8 16v automático Etios X sedan 1.5 Flex câmbio manual 6 marchas
À vista R$ 84.580,00/Frete incluso/Taxa 1,64%
Entrada R$ 42.290,00 +parcela residual de R$ 33.832,00
OU SEU USADO COMO ENTRADA NUM TOYOTA OKM

PRODUZIDO NA PRIMEIRA ECOFACTORY
DA TOYOTA NO BRASIL.

À vista R$ 45.990,00/Frete incluso/Taxa 0,99%
Entrada R$ 18.830,00 +parcela residual de R$ 18.396,00
OU SEU USADO COMO ENTRADA NUM TOYOTA OKM

* o seu usado como entrada
* recompra garantida
* parcelas reduzidas
* sempre novo e na garantia

,
049

www.ofertastoyota.com.br

taxa
a.m.
Novo
painel digital

%

60% entrada

36x fixas

+5 intermediárias

Condições válidas para os modelos SR e SRV

Hilux SR

diesel 4x4

automática 2017

Fotos ilustrativas.Hilux DSL SR A/T 4 X 4 2016/2017 à vista R$ 153.850,00 ou financiado c/o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC
Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 92.310,00 (60%) e 36X fixas de R$ 1.275,60 e parcelas intermediárias no
valor de R$ 5.000,00 c/vencimento para 11/2016, 05/2017, 11/2017, 05/2018 e 11/2018. Taxa de juros pré-fixada de 0,49 % ao mês, equivalente a 6,04% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1.813,46 e Seguro Vida Prestamista de R$ 753,66. Valor
Total a ser financiado de R$ 65.371,96 (IOF + Registro de contrato base RS no valor de R$ 189,84 e Cesta de Serviços no valor de R$ 550,00
e Tarifa de Confecção de Cadastro para Inicio de Relacionamento no valor de R$ 525,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com
vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 9,89% ao ano. Valor Total à prazo R$ 163.231,60. Crédito sujeito à análise e aprovação.
O CET apresentado é aplicável ao exemplo acima. A alteração de qualquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET.
O nome "Seguro Vida Prestamista" é utilizado na oferta de seguros aos clientes Toyota, seguro que oferece as coberturas de morte, invalidez
permanente total por acidente. O presente material possui informações resumidas, p/onhecimento completo das coberturas oferecidas e suas
restrições, recomendamos a leitura das Condições Gerais do Seguro disponibilizada em www.bancotoyota.com.br ou fale c/nossos atendentes.
Seguro garantido p/Segurado Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, CNPJ03.564.261/0001-08,Processo Susep Nº15414.001501/2005-31,
Estipulantes: Banco Toyota do Brasil S.A. e Toyota Leasing do Brasil S.A.Arrendamento Mercantil – CNPJ: 03.215.790/0001-10.Corretor de
Seguros: AON Affinity do Brasil Serviços e Corretora de Seguros LTDA. - CNPJ: 02.143.320/0001-26,Registro SUSEP Nº059726.1.033292-5.
"O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização." Toyota Corolla Gli
Upper 1.8 Flex 16V Aut. 2016/2017 à vista R$ 84.580,00 ou financiado c/Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito
Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 42.290,00 (50%) e 36X fixas de R$ 964,94, mais 1 prestação residual no valor de R$
33.832,00, c/venc. na mesma data da última prestação fixa do financiamento. Primeira prestação fixa c/venc. p/30 dias do fechamento do
financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 1,64% ao mês, equivalente a 21,55% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor
de R$ 1.360,81 + Registro de contrato base RS no valor de R$ 184,89 + Cesta de Serviços sugerida base Estado RS de no valor de R$ 525,00
+Tarifa de Confecção de Cadastro p/início de Relacionamento de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado = a R$44.915,65. Valor Total à prazo
de R$ 110.859,84. Custo Efetivo Total (CET) de 24,12% ao ano. Toyota Etios X Sedan 1.5 Flex Mec. 16/17 à vista R$ 45.990,00 ou financiado
c/o Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, c/entrada de R$ 18.830,00
(40,94%) e 36X fixas de R$ 544,46,+1 prestação residual de R$ 18.396,00, c/venc. na mesma data da última prestação fixa do financiamento.
Primeira prestação fixa com vencimento para 30 dias do fechamento do financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 0,99% ao mês, equivalente a
12,55% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 899,15 + Registro de contrato base RS no valor de R$ 189,84 +
Cesta de Serviços sugerida base Estado RS de no valor de R$ 525,00 + Tarifa de Confecção de Cadastro para início de Relacionamento no valor
de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado correspondente a R$ 29.323,99. Valor Total à prazo de R$ 56.826,56. Custo Efetivo Total (CET) de
16,71% ao ano. Crédito sujeito à análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo acima. Campanha vinculada à validade do
Programa Ciclo Toyota.A alteração de qqr das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. SAC Banco Toyota (Serviço de Atendimento ao Cliente) 40901255(capitais) e 08000164155 ou envie um e-mail p/sac@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente
após atend. p/ERC): 0800-772-5877. Na categoria veículos compactos e médios, o Etios nas versões hatch 1.3 (16V DOHC T-Flex) e 1.5 (16V
DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos c/o menor consumo de combustível da categoria em 2015.

O Etios hatch 1.3 apresentou o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,3 km/l; gasolina/urbano:12,2km/l; etanol/estrada: 9,1 km/l; gasolina/estrada: 13,3 km/l. O Etios hatch 1.5 apresentou o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano:12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l;
gasolina/estrada:13,8 km/l. O Etios sedã 1.5(16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos c/o menor consumo de combustível da categoria em 2014. O veículo Etios sedã 1.5 teve o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano:12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada:13,8km/l Os veículos Toyota Corolla 2.0 16V nas versões Altis e XEi com transmissão
Multidrive-S(CVT) de 7 velocidades e 1.8 16V na versão Gli c/transmissão Multidrive (CVT) de 7 velocidades ou manual de 6 velocidades, possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos c/menor consumo de combustível da categoria de veículos grandes em
2015. O veículo Toyota Corolla 2.0 16V apresentou o seguinte consumo-etanol/ciclo urbano:7,2km/l; gasolina/ciclo urbano:10,6km/l; etanol/
ciclo rodoviário: 8,8 km/l; gasolina/ciclo rodoviário:12,6 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 118 (gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8
16V com transmissão Multidrive (CVT) de 7 vel. apresentou o seguinte consumo - etanol/ciclo urbano: 7,8 km/l; gasolina/ciclo urbano: 11,4
km/l; etanol/ciclo rodoviário: 9,2km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 110(gasolina). O veículo Toyota
Corolla 1.8 16V manual de 6 vel. apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,3 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,7 km/l; etanol/ ciclo rodoviário: 9,1 km/l; gasolina/ciclo rodoviário:13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 114(gasolina). Valores de referência medidos
em condições-padrão de laboratório conforme NBR7024 e ajustados p/simular condições+comuns de utilização, podendo não corresponder
ao consumo verificado p/motorista c/o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do
motorista. .Valores de referência medidos em condições-padrão de laboratório conforme NBR 7024, ajustados para simular condições mais
comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado p/motorista c/o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. P/saber mais, consulte sempre o manual do proprietário e os sites: www.inmetro.
gov.br e www.conpet.gov.br. A Toyota oferece 3 anos de garantia de fábrica, s/limite de km p/uso particular e, p/uso comercial, 3 anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br p/mais informações. As ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas c/isenção de impostos. Promoções não cumulativas
c/outras promoções vigentes. Validade destas promoções: 24 de setembro de 2016.
.
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