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“O momento é
de otimismo e
de cooperação”,
diz Gerente da
Sicredi Serrana

a escolha
para as melhores comemorações
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Público pede
devolução de
R$ 550 mil do
ex-prefeito Turri
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Apartamentos e
suítes equipados
com calefação

O alimento que chega à nossa mesa
passa pelas mãos destas duas categorias.
Nossa homenagem a todos que ajudam a construir um futuro melhor.
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CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS
E UM POUCO DA DINÂMICA

ENTRE PAIS E FILHOS

Tatiane Parreira, terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

Três figuras essenciais para
a Constelação Familiar. Todos
nós já exercemos pelo menos um
desses papéis na vida. Bravos corajosos exerceram dois. O que é
o pai, a mãe e o filho no olhar da
Constelação Familiar?
Hellinger diz que o nosso relacionamento com nossos pais refletem fortemente no nosso movimento na vida. A forma como nos
relacionamos com eles é a forma
que nos colocamos no mundo e,
por isso, esse relacionamento é
tão definidor.

O Pai
O pai é aquele que, junto
com a mãe, participa do primeiro círculo do amor, pois foi desse
amor dos nossos pais que nascemos. É desse amor que o pai também participa.
O não aceitar o pai é como
exigir que uma macieira dê laranjas. É brigar com a realidade. Este
é um caminho que traz dificuldades. Sofrer é mais fácil do que
resolver. Quando sofremos, nos
iludimos que temos a razão e, por
isso, outros deveriam mudar para
acalmar nosso sofrimento.

A Mãe
A mãe é a nossa ligação com
a vida e com todos os mistérios
que a rodeiam. Nossos primeiros
movimentos em direção à ela representam nossa capacidade de
tomar ativamente a vida. Esta simbologia marcará o resto de nossas
vidas.
Como diz Hellinger, “O sucesso tem a cara de nossa mãe”.

Olhar para ela, de uma forma
real, com tudo que faz parte, é
uma grande forma de perseverar
na vida.

O ser filho
Sabemos bem como ser filho
até uns 9 ou 10 anos de idade.
Depois disso, quando chega a
adolescência, nossa busca por individualização parece nos tirar do
caminho e, em algum momento,
começamos a acreditar que podemos ser maiores que nossos pais.
Nesse movimento, julgamos
nossos pais. Passamos a acreditar que temos melhores soluções
do que as que eles nos oferecem.
E também aqui nasce o deslocamento do nosso lugar na família.
Esse é um dos movimentos
mais vistos na Constelação: filhos
fora do seu lugar de filhos. E pagamos um caro preço por isso, através de dificuldades em nossa vida.

Deixar o amor fluir
O sistema familiar, como
um todo, deve ter o amor fluindo. Assim, o amor é uma energia
que conecta a todos os membros.
Quando circula livremente, o sistema inteiro terá mais facilidade
em ser feliz.
Nesse contexto, o maior ato
de amor que vivenciamos é o da
mãe gerando um filho. Trata-se
da conexão mais forte possível
entre dois seres humanos. Dessa
forma, a relação entre mãe e filho
deve ser honrada. Não há um elo
mais forte. São duas vidas interligadas.
Se você achar que precisa resolver questões com a sua mãe, a
constelação familiar é uma terapia
que terá um impacto muito positivo. Busque um terapeuta e deixe
o amor fluir!
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Parentificação:
filhos ou filhas que
ficam no lugar dos
pais

É quando o filho ou a filha se
sentem obrigados a apoiar emocionalmente o pai ou a mãe. Na
falta de um desses, busca nos filhos o apoio emocional e o consolo que precisa.
Durante um divórcio pode
ocorrer a parentificação, pois o
filho pode ser usado como aliado.
Ser usado como aliado é se sentir
obrigado a ajudar um dos pais.
Também pode ocorrer pelo
falecimento de um dos pais. O filho ocupa o lugar do pai ausente.
Neste caso, uma das leis que é o
dar e receber fica prejudicada. O
filho acaba dando mais quando teria que receber. Ele é o filho, não
o pai, cada um tem seu lugar no
sistema familiar.
Um filho preso à mãe ou
uma filha presa ao pai, não será
feliz em nenhum relacionamento, porque o lugar está ocupado
com a mãe ou o pai. Mãe é mãe,
pai é pai e filho é filho. Os pais
precisam criar seus filhos para o
mundo, só assim serão felizes,
podendo viver sua própria vida,
do seu jeito. Problemas de casal
quem resolve é o casal, e não os
filhos, simples assim. Faça o teste
e veja o que acontece. Fique no
seu lugar de filho, fazendo apenas
o que um filho faz.
Claro que isso tudo é muito
inconsciente. As pessoas demoram a se dar conta. Geralmente,
este despertar acontece com terapia. Aí tudo vai ficando mais claro. Filhos ficam mais felizes e conseguem seguir. Os pais também,
porque, na verdade, só querem
o melhor para seus filhos. Ficou
com dúvida? Me procure.

Circulação: mensal
A Gazeta News RS - Monte Belo do
Sul é um meio de comunicação que
surgiu para divulgar o trabalho desenvolvido no dia a dia do município.
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Prefeitura lança selo de
Ambiente Limpo e Seguro
Estabelecimentos turísticos terão selo para
comprovar que são ambientes seguros.
Iniciativa faz com que locais abertos ao
público cumpram regras de segurança
contra o coronavírus
O programa Turismo Seguro foi lançado pela Prefeitura de Monte Belo do Sul. Em parceria com as secretarias de Saúde, a Secretaria
de Turismo e Cultura de Monte Belo do Sul estabeleceu critérios de
avaliação aos locais atuantes na área do turismo para que possam ser
considerados ambientes limpos e seguros para o visitante.
Conforme o chefe de Divisão do Turismo, Alvaro Manzoni, serão
avaliados desde critérios de boas práticas em saúde, além de adequações
para enfrentamento da Covid-19, como dispenser de álcool em gel e
regras de circulação de pessoas.

Mestre Reiki
l Mestre Takion
l Energia Ashteer
l Energia Orgone
l Energia Orion
l Radiestesia
l Alquimia da
Consciência
l Coaching
Sistêmico
l Constelação
Sistêmica
l

TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS
Rua Júlio de Castilhos, 651
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Ano V - Nº 54 - Julho/2020 - Monte Belo do Sul/RS

3

4

Ano V - Nº 54 - Julho/2020 - Monte Belo do Sul/RS

Como as cooperativas da Serra Gaúcha estão
atravessando a crise provocada pela pandemia
Há setores impactados pelo coronavírus, mas cooperação é ferramenta para superar situação
2019 foi um ano excelente
para as cooperativas gaúchas: faturamento recorde de R$ 48,9
bilhões, conforme balanço divulgado pela Organização das
Cooperativas do Rio Grande do
Sul (Ocergs). Um incremento de
1,4% em relação ao período anterior. Mas aí 2020 começou e logo
trouxe dois tormentos: a estiagem
e a Covid-19. No agronegócio,
por exemplo, o Estado perdeu R$
15 bilhões nas lavouras de soja e
milho, o que representa 40% do
faturamento das cooperativas do
segmento.
Enquanto alguns setores foram mais impactados, outros têm
apresentado bom desempenho
neste período de crise sanitária,
caso das cooperativas de crédito.
O Sicredi, primeira instituição
financeira cooperativa de crédito
do país, nascido em Nova Petrópolis há 117 anos, é um exemplo
disso. O cenário é de crescimento, visto que desde o início do
ano, mesmo com as medidas de
distanciamento social impostas a
partir de março, só a Sicredi Serrana recebeu mais de 6 mil novos
associados.
Em entrevista, o Gerente da
agência Sicredi Serrana de Monte Belo do Sul e Santa Tereza,
Anderson Giordani, diz que a
cooperativa está fazendo sua parte para evitar a propagação da
doença e orientando que todos
sigam os cuidados recomendados
pelo Ministério da Saúde. Como
sistema cooperativo, a Sicredi
Serrana atende as necessidades
de seus associados, contribuindo

Fotos: Marlove Perin

Equipe Sicredi Monte Belo do Sul

para manter a atividade econômica. “Nós acreditamos que, neste
momento, o que as pessoas e a
economia precisam é tempo: tempo para se recuperar, tempo para
retomar um nível mínimo de atividade econômica e, no negócio
do crédito, ter o que se chama de
carência. Estamos dando crédito,
mas também fôlego para as pessoas pagarem”, explica Anderson.
A nova agência de
Monte Belo do Sul foi
inaugurada em novembro.
Como o associado está
percebendo essa nova
casa?
A Sicredi Serrana preza pelo
atendimento próximo ao cooperado e inaugurou, em novembro
de 2019, a nova agência no centro
do munícipio, que oferece algu-

Equipe Sicredi Santa Tereza

mas novidades. Além do conceito
visual, com linhas que remetem
ao posicionamento vigente do
Sicredi, a agência fortalece a privacidade nos ambientes de atendimento. Para aprimorar a experiência do associado, as instalações
contam com Espaço Digital para
a realização de movimentações
financeiras com internet sem fio
liberada; e Espaço Kids, para a recreação de crianças. “Queremos
que, não apenas o associado, mas
também seus filhos, se sintam em
casa e que, desde pequenos, entendam o que é o cooperativismo.
Além disso, oferecemos
atendimento presencial de relacionamento e estrutura web que
permite autoatendimento para
que a pessoa possa escolher o que
melhor se encaixa na sua necessidade”, diz o gerente da agência,

Anderson Giordani.
Além destas melhorias e novidades, a Sicredi Serrana, com
o seu atual modelo de relacionamento, baseado na experiência
do associado, consolida o seu
diferencial de ser uma instituição
financeira mais simples, próxima
e ativa nas comunidades nas quais
atua, com o foco principal no bom
atendimento. “Nossa proposta é
ouvir, entender as necessidades
dos nossos associados, para então
buscar atender de maneira correta
e eficiente, prezando sempre que
seja uma experiência positiva, baseada no interesse verdadeiro. E
assim queremos prosseguir, acreditando no potencial empreendedor das pessoas e nas potencialidades dos municípios da nossa
região de atuação. Sabemos que
podemos continuar contribuindo

e fazendo nossas cidades prosperarem e crescerem”.
A agência de Santa
Tereza também está
reestruturada. Como o
associado percebeu a
nova casa?
A nova agência atende todas
as necessidades dos associados,
oferecendo o atendimento mais
próximo, com qualidade, agilidade e conveniência. “Nossa proposta é ouvir e entender as necessidades dos nossos associados,
prezando sempre para que seja
uma experiência positiva. E assim
queremos prosseguir também em
Santa Tereza, acreditando no potencial empreendedor das pessoas e nas potencialidades do município”, reforça Giordani.
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Como está sendo
o atendimento dos
associados de Monte Belo
do Sul e Santa Tereza neste
período completamente
diferente?
Para as agências da Sicredi
Serrana, em Monte Belo do Sul
e Santa Tereza, fazer o mundo
prosperar é, antes de tudo, cuidar
da saúde e da vida financeira dos
seus colaboradores, associados
e comunidade. É por isso que,
neste momento de enfrentamento da pandemia do Coronavírus
e da necessidade de manutenção
da atividade econômica, estamos
fazendo a nossa parte para evitar
a propagação da doença e, ao
mesmo tempo, garantindo o bom
atendimento aos nossos associados. Algumas medidas adotadas
pelas nossas agências:
l Atendimento com equipe de colaboradores reduzida e
exclusivo para associados. Recomendação para que os associados
priorizem os meios eletrônicos de
atendimento - caixas automáticos,
internet banking e aplicativo.
l Atendimento por telefone
(agência de Monte Belo do Sul
- 3457-1554 e agência de Santa
Tereza - 3456-1461) e WhatsApp
corporativo (51 3358 4770), no
horário das 9 às 17 horas. Além

Foto: Marlove Perin

disso, caso o associado faça parte dos grupos de risco (gestantes,
pessoas com mais de 60 anos,
HIV, câncer, diabetes, doença
cardiovascular, doenças respiratórias crônicas como asma e bronquite), o horário de atendimento
presencial será exclusivo das 9 às
10 horas. A Sicredi Serrana quer
fazer a diferença neste momento
de desafio e contribuir com a recuperação da nossa região e país
o mais rápido possível. Faça a sua
parte! #Fiqueemcasa.
Alerta redobrado com
golpes e fraudes
Anderson alerta para que os
associados fiquem atentos aos
golpes e fraudes que estão sendo
praticados por telefone e internet.
“Informamos que nunca ligamos
para os associados solicitando
dados pessoais, senhas e códigos
recebidos por SMS. E também
não enviamos mensagens via SMS
com links para transações. Se isso
acontecer com você, desligue imediatamente e entre em contato
com a gente, ou pela Central de
Atendimento: 0800 724 7220 ou
atendimento por telefone ou por
WhatsApp”.
Plano Safra 2020/2021
O Plano Safra 2020/2021,

Anderson Giordani, gerente das agências Sicredi Monte Belo do Sul e Santa Tereza

que admite o período de
01/07/2020 a 30/06/2021, é um
incentivo do Governo Federal a
produtores rurais brasileiros com
políticas que englobam assistência
técnica, criação de crédito, investimento, seguro, garantia de preço

e comercialização. “Na Sicredi
Serrana, contamos com mais de
R$ 450 milhões em recursos para
apoiar nossos associados em suas
atividades rurais, tanto para custear as despesas de produção (custeio agrícola), como para futuros

investimentos em suas propriedades. E você pode contar com
a gente para ter acesso às linhas
do Plano Safra. Entre em contato com o seu gerente e, juntos,
vamos produzir mais pela nossa
terra”, finaliza Anderson.
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Dia do
Colono
reforça
vínculos
com a
terra
Cooperados da Vinícola
Garibaldi contam histórias
inspiradoras sobre o
trabalho no campo

Valdecir Giovanaz e Rosângela Bettú Lazzari

Uma mão com
marcas conta
uma história.
As cicatrizes
pertencem a
quem faz a
terra render.
Quem trabalha,
sabe a rotina
que tem. E
tem orgulho
das histórias
que conta aos
filhos. No fim
do dia, esse é o
seu legado.

AOS COLONOS
E MOTORISTAS,
NOSSA HOMENAGEM!

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA TEREZA

ara uma empresa que
tem no ramo agro a essência de seu negócio, como é o
caso da Cooperativa Vinícola Garibaldi, a terra representa a fertilidade socioeconômica de todos
cooperados. É dela que se extrai
seus premiados espumantes, seus
respeitados vinhos e seus refrescantes sucos, uma responsabilidade cultivada pelas mais de 400
famílias de colonos associadas,
que comemoram neste sábado o
seu dia.
O trabalho com a terra tem,
em muitos casos, o poder de unir
famílias. E, de geração para geração, perpetuar a lida na roça,
como é o caso da família Giovanaz, de Marcorama. Na propriedade, Valdecir, 49 anos, aprendeu com o pai, Marcolino, 81, o
ofício para cuidar das uvas e fazer
da agricultura familiar o sustento
dos Giovanaz.

Toda a produção, espalhada
por cerca de 4,5 hectares, é enviada para a cooperativa. Nesta
área, eles cultivam mais de cinco
variedades de uvas, entre elas a
comum Isabel e a vinífera Cabernet, que rendem cerca de 100 mil
quilos por safra. “Aqui, sempre
tem trabalho”, diz Valdecir. Essa
é uma frase recorrente para quem
lida com a terra. Não importa o
clima, frio ou calor, o colono está
lá, cuidando da produção. “Para
nós, sempre é dia de trabalho”,
comenta, provavelmente antecipando a forma como comemorará a data dedicada a seu ofício.
Essa dedicação à terra é a
expressão do trabalho do colono. É um cuidado que perpassa
a produção e mira a qualidade,
cada vez mais recuperada a partir de manejos em sintonia com
o meio ambiente. Na propriedade de Rosângela Bettú Lazzari, a

25 de Julho
Dia do Colono
e do Motorista
O comprometimento define o trabalho
de produtores e transportadores. Para o
desenvolvimento da região, o empenho
destes trabalhadores é fundamental.

25 de julho
DIA DO COLONO
E DO MOTORISTA

As grandes transformações
passam pelas mãos de
quem acredita no futuro.
Parabéns aos Colonos
e Motoristas!

Homenagem do
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terra recebe tratamento holístico,
numa simbiose entre homem,
natureza e universo. Produtora
de uvas orgânicas desde 2008,
ela tem se dedicado também à
produção de biodinâmicos, sendo uma das fornecedoras para os
exclusivos espumante e suco da
linha Astral da vinícola, pioneiro
no Brasil com certificação internacional, elaborados com esse
tipo de uva.
O produto, além de diversificar a agricultura familiar, sendo
mais uma alternativa de renda,
aponta para a necessidade de
uma produção cada vez mais em
diálogo com a sustentabilidade.
“Vejo como uma questão social
e de responsabilidade do ser humano com o meio ambiente, com
mais consciência, trabalhando
a recuperação do solo, dar mais
vida a ele e, consequentemente, ao melhor desenvolvimento
das plantações. Passamos muito
tempo sem um controle do meio
ambiente, agora está na hora de
devolvermos esse equilíbrio a

ele”, observa Rosângela, também
técnica agrícola.

Biodinâmicos

O cultivo dos biodinâmicos
em sua propriedade começou
em 2016. Para quem já trabalhava com orgânico, foi natural o ingresso nesse tipo de cultivo, que é
ainda mais restritivo no uso de insumos – o adubo, por exemplo,
é um composto biodinâmico que
contém, entre outras substâncias,
plantas medicinais e é preciso observar a influência dos astros no
cultivo. É uma produção que prima pela qualidade do alimento e
que está ganhando mais área de
cultivo. No ano passado, Rosângela plantou mais 50 mudas de
uvas biodinâmicas da variedade
Chardonnay, e neste, outras 150.
Quando atingirem plena produção, ela deve colher cerca de uma
tonelada, diante dos atuais 300kg
que produz a cada safra. “É uma
produção especial, com muitas
exigências”, observa.
Ao todo, contabilizando tam-

bém sua produção de uva orgânica para suco, Rosângela colhe
cerca de 25 toneladas por ano.
Um trabalho que ganha ainda
mais relevância por gerar alimento. “Costumo pensar que se não
existisse o colono as pessoas não
teriam o que comer. O que alimenta as pessoas é esse trabalho
aqui, faço o que gosto e sei das
dificuldades. Se o pai não incentiva o filho, dizendo que a cidade
é melhor, qual a motivação para
o jovem ficar na colônia? Eu caminhava um quilômetro para pegar o ônibus e estudar, eu nunca
achei que não dava para tirar o
sustento daqui, agora tem de estar consciente que aqui também
tem problema, que as coisas não
caem do céu”, comenta.
“A visão de cada um é sua
formação. Quem estuda traz
uma resposta muito boa para a
colônia, porque hoje a colônia é
uma empresa rural, tem que ter
controle de caixa, controle de entrada e saída, tem que ter foco e
objetivo”, diz Rosângela.

Foto: Arquivo Pessoal

Rosângela Bettú Lazzari: “O que alimenta as pessoas é esse
trabalho aqui, faço o que gosto”

25 de Julho
Dia do Colono e Motorista

Parabéns aos COLONOS e
MOTORISTAS pela dedicação e
persistência em produzir e
transportar nossos alimentos.
homenagem do vereador

onecimo pauleti

Nossa
homenagem
ao homem
do campo e
ao motorista
que, com seu
trabalho, fazem o
desenvolvimento
da nossa terra.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira

É com o trabalho em conjunto de
agricultores e motoristas que aquecemos a
economia e alimentamos o nosso país.

Uma homenagem

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE BELO DO SUL
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Ratatouille
É uma receita clássica Francesa, típica da região de Provença. De acordo com alguns registros, sua criação foi feita
por camponeses e agricultores que precisavam usar a colheita
dos legumes e vegetais frescos. Pode ser servido como prato
principal ou acompanhamento. Essa receita inspirou o filme
da Disney, que leva o nome clássico da mesma.

Ingredientes
• 1 cebola média
• 2 tomates
• 2 pimentões (coloridos)
• 1 abobrinha
• 1 berinjela
• 1 dente de alho
• 1 folha de louro
• 1 ramo de tomilho
• Azeite
• Sal, pimenta-do-reino
*Uma dica legal é cortar os legumes padrão, mesmo corte para
todos (cubos médios ou grandes,
rodelas, tiras).

MODO DE PREPARO
Numa panela coloque
um fio de azeite e refogue
os pimentões. Retire e reserve. Repita o processo
com a abobrinha, e depois
com a berinjela. Esse processo é importante porque
cada legume tem um tempo de cozimento diferente.
Na mesma panela, coloque
mais azeite e refogue a cebola e o alho.
Junte os legumes já refogados (pimentão, abobrinha e berinjela) e o tomate

(ainda cru). Adicione o louro e o
tomilho e tempere com sal e pimenta. Se quiser, também pode colocar
manjericão e orégano. Misture bem
e deixe refogar, mexendo de vez em
quando, até todos os legumes estarem macios e suculentos. Sirva em
uma travessa.

Receita elaborada
pela chef
Franciane Merli
Badalotti

Foto: Senac/Divulgação
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Secretaria da
Agricultura
divulga dados
da safra 2020
Os dados da safra 2020 da
uva, vinho e derivados da uva
e do vinho do Estado do Rio
Grande do Sul foram apresentados pela Divisão de Inspeção
de Produtos de Origem Vegetal
durante a 53ª reunião ordinária
da Câmara Nacional Setorial da
Cadeia Produtiva da Viticultura,
Vinhos e Derivados.
Comparada à safra de 2019,
houve uma queda de 17,8 % na
produção geral de uvas, sendo
possível apontar as seguintes
causas: o excesso de chuva na
floração e a seca no enchimento
da baga e na maturação.
A produção de uvas americanas ou híbridas teve uma redução de 25,9% quando comparada à safra 2019, sendo o maior
decréscimo nas tintas (26,3%).
Por outro lado, as uvas viníferas
tiveram um aumento de 44,4%
em relação à safra 2019, sendo o
aumento mais expressivo nas variedades viníferas rosadas, com
um aumento de 52,7% quando
comparado à safra 2019.
O
grau
glucométrico
(°BABO) médio da safra 2020 ficou superior ao da safra 2019 em
todas as uvas observadas, sendo
12% superior à média de 2019.
O maior valor médio observado
foi de 24,5°BABO para as uvas
viníferas e de 19,8°BABO nas
uvas americanas ou híbridas.
“No ano de 2020, devido ao

maior grau glucométrico da uva,
foi possível verificar a elaboração do vinho nobre, que são
os vinhos elaborados exclusivamente a partir de uvas da espécie Vitis vinifera que apresentam
teor alcoólico de 14,1% a 16%”,
avaliou a Chefe da Divisão de
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Seapdr, Fabíola
Boscaini Lopes.
A safra 2020 apresentou
um aumento na elaboração de
vinhos finos e de mesa, quando
comparado a safra 2019. Sendo
que o maior aumento foi observado na elaboração de vinhos
tintos de mesa, de 51%, quando
comparado à safra 2019. Na elaboração de vinhos rosados finos,
o aumento foi de 40% em relação à safra 2019.
A produção de sucos de
uva apresentou um aumento
de 60,7%, e a elaboração total
de base para espumante e espumante apresentou aumento de
75%, quando comparado à safra
de 2019.
O Sisdevin - Sistema de
Cadastro Vinícola do Estado
do RS, permite a separação dos
produtos convencionais dos produtos orgânicos, assim, a produção de sucos orgânicos aumentou 13% quando comparado à
safra 2019, e a elaboração de
vinhos orgânicos diminuiu 51%
comparado com a safra 2019.

A safra de 2020 registrou queda de 17,8% na produção geral de uvas em relação a 2019

25 DE JULHO. DIA DO COLONO E DO MOTORISTA

O trabalho
incansável
de nossos
agricultores
e motoristas
nos fazem
seguir em
frente.
Parabéns!

Rua João Salvador, 382, Centro | Monte Belo do Sul | 54 9 9959 4450
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Ministério Público Federal ajuíza
ação por improbidade administrativa
contra o ex-prefeito Lírio Turri
Fotos: Divulgação Câmara de Vereadores Monte Belo do Sul

Além do gestor, outras três pessoas são acusadas
de irregularidades na construção de Complexo
Educacional em Monte Belo do Sul

A gestão do ex-prefeito de
Monte Belo do Sul, Lírio Turri,
voltou a ser alvo da Justiça. O Ministério Público Federal (MPF),
após concluir inquérito civil, em
resposta ao relatório elaborado
pela CPI que investigou irregularidades na construção de uma
escola municipal, ajuizou Ação
Civil Pública de Improbidade Administrativa com ressarcimento ao
erário, no valor de R$ 537.866,74.
Na ação, o MPF apurou a
conduta do gestor na condução
do projeto da escola, que deveria ter sido concluída em 2016,
porém o trabalho foi paralisado
em consequência de problemas
na execução no projeto arquitetônico e na interrupção de repasses
federais - FNDE. Na ação, também foram citados a Construtora Brunoni Ltda e o engenheiro

responsável pelo projeto arquitetônico. Diante da gravidade dos
fatos que envolvem prejuízo ao
erário público e enriquecimento
ilícito, o MPF discorreu sobre a
impossibilidade de conciliação ou
mediação das partes envolvidas e
também a condenação dos réus,
conforme as sanções do artigo 12,
da Lei 8.429/92, que estabelece
ressarcimento integral do dano,
perda dos bens e suspensão dos
direitos políticos por cinco a dez
anos.
A reportagem do Jornal Gazeta News entrou em contato o ex
prefeito, que não deu retorno. Já
o advogado e ex-assessor de Turri, em entrevista à Rádio Difusora,
Adroaldo Dal Mass, afirmou que
foram seguidos os pareceres de
engenheiros do Município através
de laudos técnicos. Já o sócio ad-
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ministrador da Construtora Brunoni, Diego Brunoni, afirma que
a empresa sempre cumpriu com
suas obrigações contratuais, executando as obras integralmente,
conforme os projetos disponibilizados pelo poder público. Segundo Brunoni, todas as obras e
boletins de medição executados

até março de 2017 foram vistoriados e validados pelo município e
pelo FNDE. “A empresa lamenta
a atual paralisação e lembra que,
mesmo com atrasos de pagamentos que chegaram a quatro meses,
nunca paralisou as obras”, ressalta
o Administrador.
Conforme o procurador do
Foto: Divulgação

Ex-prefeito Lírio Turri

município de Monte Belo do
Sul, Matheus Dalla Zen Borges,
a obra do Complexo Educacional
já estava paralisada em 2017, com
alguns problemas de execução.
“Encontramos algumas irregularidades no contrato, o que ocasionou a rescisão do contrato com a
empresa que estava executando a
obra e, a partir disso, o municipio
começou a trabalhar para a retomada das obras. Todas as irregularidades foram encaminhadas
aos Ministérios Públicos Estadual
e Federal, bem como o relatório
final da CPI da Câmara de Vereadores”, ressalta o Procurador.
A partir da documentação
apresentada, o MPF ingressou
com ação civil pública de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário. “A ação é
bem embasada em documentos,
em testemunhas e prova pericial,
que trouxe prejuízo aos cofres
públicos e enriquecimento ilícito
dos envolvidos. Estamos acompanhando esta ação, o município

Fotos: Divulgação Câmara de Vereadores Monte Belo do Sul

Problemas de execução paralisaram as obras da escola

não é parte desta ação. O maior
interesse do município, neste
momento, é que as obras possam
retomar e que os valores gastos indevidamente retornem ao município para que se possa concluir o
empreendimento”, explica.
Para o Presidente da Câmara de Vereadores de Monte Belo
do Sul, Silvio Cesca, no relatório
produzido pela CPI estão todos
os depoimentos coletados e os
fatos apurados. “O relatório final
da Comissão foi apresentado e
aprovado por unanimidade de
votos. O objetivo da CPI foi apurar os fatos e descobrir o porquê
da paralisação da obra. A Câmara contratou um engenheiro,

que apresentou um laudo sobre
a aplicação das normas técnicas
exigidas para realização da obra.
Outra questão, importante é que
apuramos os fatos do início da
obra, inclusive os fatos do atual
Prefeito Dallé. Quem concluiu
esse inquérito não foi a Câmara
de Vereadores e nem a Prefeitura, essa conclusão foi feita pelo
MPF”, explica Cesca.
Segundo o Presidente do
Legislativo, a publicação feita na
página oficial do facebook da Câmara de Vereadores de Monte
Belo do Sul foi realizada como
forma de prestar esclarecimentos
à comunidade sobre o trabalho
realizado pela CPI.

Prefeitura rescindiu contrato
A Prefeitura de Monte Belo
do Sul rescindiu, em março de
2017, o contrato com a empresa
responsável pela construção da
escola. A empresa foi multada em
mais de 50 mil reais. Os motivos
foram a morosidade nas obras, o
não cumprimento dos prazos de
execução, pois em 30 meses apenas 35% da estrutura arquitetônica foi construída, e ainda faltava a
garantia contratual da construtora.
Além de cinco pedidos de aditivo
contratual, que chegaram a quase
25% do valor da obra, e as falhas
no projeto arquitetônico, o que
colocou em risco a estrutura da
escola, levaram a Prefeitura a rescindir o contrato.
O atual prefeito de Monte
Belo do Sul Adenir José Dallé,

Terreno onde obra estava sendo construída estava desmoronando

Relembre o caso

Obra inacabada
A construção de uma escola
municipal iniciada em 2015 está
parada desde setembro de 2019
em razão das irregularidades na
execução do projeto arquitetônico, por parte da empresa Brunoni e Salvador Empreendimento
Ltda, vencedora da licitação realizada pela Prefeitura em 2014.
Para o presidente da CPI que
investigou supostas irregularidades no projeto, vereador Onecimo Pauleti, houve falhas de planejamento, atraso na entrega da
obra que gerou aditivos. Foram
feitos cinco aditivos ao contrato
e a Prefeitura já aportou 99% do

explica que as obras estão paradas devido à falta de repasse do
FNDE. “Era uma obra prevista
em R$1,18 milhão e que chegará
a R$1,5 milhão. Quando assumimos, tivemos que adquirir uma
área de terra ao lado e remanejar
as salas de aula, pois o terreno
onde estavam sendo construídas
estava desmoronando. Alteramos
quase todo o projeto para poder
viabilizá-lo, não perder recursos e
ter de devolver o que já tinha sido
aplicado. A promessa é entregar a
escola na atual gestão, mas até o
momento o município não recebeu verba federal”, afirma.
A nova escola atenderá cerca
de 90 estudantes e será a primeira
a funcionar com turno integral em
Monte Belo do Sul.

montante da contrapartida, ou
seja R$ 248 mil, enquanto dos
recursos do FNDE (verba federal) só R$ 350 mil chegaram. “O
laudo técnico do engenheiro e os
23 depoimentos foram importantes para esclarecer como se deu o
processo, desta forma chegamos
ao relatório final. Já estamos tendo resultados positivos de todo
nosso trabalho e esperamos que a
Justiça tome as decisões cabíveis,
para que possamos prestar contas
à população, pois esse sempre foi
o objetivo principal da CPI, instaurada em agosto de 2017”, explica Pauleti.

2014

A empresa Brunoni e Salvador Empreendimentos Ltda. vence licitação para a construção de
uma escola municipal em Monte
Belo do Sul.

2015

Início das obras. O prazo de
conclusão é de aproximadamente
um ano.

2017

Em março, com a posse da
nova Administração Municipal,

devido à morosidade da obra,
a Prefeitura rescinde o contrato com a Brunoni e Salvador. A
empresa é multada em R$50 mil.
Em 30 meses somente 35% da estrutura arquitetônica havia sido levantada. A empresa, por sua vez,
alega falta de repasses do FNDE e
atrasos na liberação de recursos.
Em setembro, os vereadores de
Monte Belo do Sul aprovam a
instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar supostas irregularidades
na construção da escola.

2018

Em janeiro, após a aprovação
dos vereadores ao relatório final
da CPI, um documento de 34
páginas que aponta falhas de planejamento e atraso na entrega da
obra é encaminhado aos ministérios públicos Federal e Estadual.

2019

Em março, após readequação
do projeto, a obra é retomada.
Em setembro, com falta de repasses do FNDE, ela para outra vez.
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Cooperativa Garibaldi deixa de emitir um
milhão de toneladas de CO2 em sete anos
O tripé da sustentabilidade –
aplicada aos negócios, à atuação
social e às práticas ambientais –
tem fortalecido o posicionamento
da Cooperativa Vinícola Garibaldi como marca consciente, responsável e engajada. Diversas são
as ações que exemplificam esse
compromisso coletivo, presente

nas mais diversas etapas de seu
processo produtivo.
Uma delas é o alinhamento
de sua operação às recomendações em prol do cuidado com o
meio ambiente. Desde 2013, a
Cooperativa Vinícola Garibaldi
tem consumido energia elétrica
oriunda apenas de fontes limpas.

Isso significa que, desde então,
deixou de emitir mais de 1 milhão de toneladas de dióxido de
carbono (tCO2), segundo a Ludfor Energia Ltda., que concedeu à
vinícola nesta semana o Certificado de Energia Renovável.
Somente em 2019, a redução foi de 148.473 tCO2 – nos

COM A
MÁSCARA,
EU PROTEJO
VOCÊ E VOCÊ
ME PROTEGE.
QUANDO CADA UM
FAZ A SUA PARTE,
VIDAS SÃO SALVAS.

últimos sete anos, o acumulado é
de 1.031.174 tCO2. Na cooperativa, todo o consumo de energia
advém de usinas que trabalham
com fontes renováveis (eólica,
solar, biomassa, Pequena Central
Hidrelétrica e Central Geradora
Hidráulica), seguindo os valores
de empresas em obter uma matriz
energética ambientalmente limpa
e sustentável, sem agredir o meio
ambiente.
Os índices foram medidos de
acordo com uma das ferramentas
internacionais mais utilizadas para
entender, quantificar e gerenciar
as emissões de gases do efeito
estufa, o Green House Gas Pro-

tocol.
Diversas – e continuadas –
são as ações realizadas nos bastidores para promover a sustentabilidade na Cooperativa Vinícola
Garibaldi. “Além de investimentos em processos e tecnologias,
implementamos um direcionamento global de nossas atividades, por meio do projeto Somos
Garibaldi, cujo objetivo é fortalecer as relações entre cooperados,
funcionários, comunidade, clientes e fornecedores. Assim, temos
a aplicação prática do propósito
de viver a vida em harmonia, que
tem guiado nosso trabalho”, afirma o presidente Oscar Ló.
Foto: Aline Lazzari

Oscar Ló (esq) recebe certificado de Energia Renovável

Bento Gonçalves é a cidade com
maior número de agroindústrias
SE PRECISAR SAIR

USE
MÁSCARA

PREFEITURA DE

MONTE BELO DO SUL

25 de Julho

Dia do Colono e Motorista
Nossa homenagem aos que cultivam a terra e se
dedicam a produzir o alimento de cada dia, e aos que
cruzam o país transportando riquezas.

Bento Gonçalves se consolidou como o município que possui o
maior número de agroindústrias do estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, de acordo com a secretaria municipal de Desenvolvimento
da Agricultura (SMDA) são 36 empresas cadastradas no Selo Sabor de
Bento, e 33 inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar
(PEAF) do Rio Grande do Sul.
Bento Gonçalves assumiu o posto de município com mais estabelecimentos familiares, seguido pelas cidades de Erechim e Santo Antônio
da Patrulha, que registraram 29 e 28 agroindústrias, respectivamente.

No campo ou
na estrada,

vocês fazem a
diferença para o
futuro do país.
25 de Julho
Dia do Colono e Motorista

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL

Viatura comprada
com “Rifão” é entregue
para a Brigada Militar
de Pinto Bandeira
Página 3
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ESPECIAL

SENAC
Novos hábitos
vão transformar
Comércio
e Serviços.
Adaptações nos
negócios, como
o fortalecimento
de canais
digitais e “home
office” devem
permanecer
após pandemia
Páginas 4 e 5

Apartamentos e suítes
equipados com calefação

Foto: Marlove Perin
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Selo Ambiente Limpo e Seguro
nos estabelecimentos turísticos
MUDANÇAS NA
PREVIDÊNCIA PARA

TRABALHADORES
RURAIS
Francesca Casagrande
Luchese, advogada,
OAB/RS 75.584

O Decreto 10.410, de 30 de
junho de 2020, alterou o Regulamento da Previdência Social, a
fim de recepcionar as mudanças
provocadas pela reforma da previdência. Podemos citar alguns
impactos importantes para o segurado especial:
l caracterização do segurado
especial: houve a incorporação,
no decreto, de mudanças já operadas pela legislação em 2008 e
2013. Fica assegurada a possibilidade de contratação de mão-de-obra pelo período de 120 dias no
ano civil, sendo eliminada a expressão “pelo período de safra”.
Esse período, inclusive, pode ser
ampliado quando um dos integrantes do grupo familiar gozar de
auxílio-doença. Também há possibilidade do segurado especial
desempenhar atividade diversa
pelo período referido, sendo 120
dias corridos ou intercalados no
ano.
l há muitas disposições sobre
o cadastro e inscrição dos segurados especiais junto à previdência,
o que deve ocorrer através de
sistemas informatizados do governo federal. Esse cadastro será
condição para a concessão de benefícios a partir do momento que
a metade dos segurados especiais
do país já estiver devidamente cadastrada.

l o decreto também regulamentou a aposentadoria do trabalhador rural, que agora não é
apenas uma hipótese de aposentadoria por idade, mas ganhou nomenclatura própria. Os requisitos
seguem os mesmos: 55 anos de
idade para as mulheres e 60 anos
para os homens, além de 180 meses de atividade rural. Aqui estão
envoltos os trabalhadores rurais,
segurados especiais, diaristas e
boias-frias. O valor, via de regra, é
salário mínimo, mas pode ser superior caso haja recolhimento de
contribuições.
l também há referência à
aposentadoria por idade híbrida,
que consiste na soma de períodos
urbanos e rurais para a concessão
do benefício, mesmo que na época do requerimento o trabalhador
não esteja no meio rural, tendo
que se sujeitar, no entanto à “pior
idade”.
l por fim, fica mantida a possibilidade de cômputo de tempo
rural para a aposentadoria por
tempo de contribuição, todavia o
período rural é limitado à data da
emenda constitucional.

Certificação garante a segurança de visitantes e colaboradores
dos empreendimentos turísticos do município
Desde a segunda quinzena de julho, o comitê formado pela
Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Lazer, Assistência Social e Habitação, e pela Secretaria de Saúde e Vigilância
Sanitária de Pinto Bandeira, realiza visitas aos estabelecimentos
turísticos do município, com o objetivo de avaliar quesitos para o
recebimento do selo “Ambiente Limpo e Seguro”.
Para obter a certificação, o estabelecimento precisará atender
26 itens presentes no protocolo de segurança, que abrangem critérios de higiene, limpeza e cuidados necessários para prevenção à
disseminação do novo Coronavírus.
As visitas para verificação dos critérios, e também de acompanhamento dos empreendimentos, ocorrerão com periodicidade de 15 dias.

Safra da bergamota segue até agosto
Foto: Marlove Perin

Bergamota, a companheira dos gaúchos no inverno

Essas são algumas as principais implicações trazidas pelo decreto para os trabalhadores rurais,
que precisam estar atentos aos
seus direitos.
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A companheira fiel dos gaúchos no inverno está mais pequena neste ano. O tamanho da
bergamota está bem abaixo da
média, devido a estiagem que afetou o Estado. As plantas também
estão mais cheias, resultado da
falta de raleio, retirada do excesso
de carga de cada pé de bergamota
para garantir maior qualidade ao
produto. Muitos produtores deixaram de aplicar a técnica em dezembro por causa da seca e agora
se depararam com bergamoteiras
com alta carga, porém, com frutos
pequenos.
Os maiores produtores de
bergamota do Estado estão no
Vale do Caí e no Vale do Rio
das Antas. A safra começou em
junho e segue até agosto, porém,
é possível iniciar a colheita antes
e terminar depois. Isso depende
da variedade. Em alguns casos, a
safra começa em março e se estende até outubro. Caxias do Sul
tem 100 hectares de pomares de
bergamota. São 150 produtores.
A Serra Gaúcha tem 1.080 hectares de bergamota e mais de 1 mil
de laranja.
O preço do quilo da bergamota pago ao produtor varia entre
R$ 0,80 a R$ 1. Para o consumidor, o quilo está na casa dos R$ 3.

Circulação: mensal
A Gazeta News RS - Pinto Bandeira é
um meio de comunicação que surgiu
para divulgar o trabalho desenvolvido
no dia a dia do município.

Postos de distribuição
Pinto Bandeira
Posto Pompeia
Câmara de Vereadores
Agro Dallé
Cia Medi-Farmácias
Mercado Tumelero
Prefeitura de Pinto Bandeira
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Viatura comprada com “Rifão” é entregue
para Brigada Militar de Pinto Bandeira
Fotos: Marlove Perin

Na manhã da sexta-feira, dia
24 de julho, foi entregue, em regime de Comodato, uma viatura
nova para a Brigada Militar de
Pinto Bandeira.
O veículo foi adquirido com
o valor de uma rifa, organizada
pelos vereadores Adair Rizzardo
e Adilso Salini. O Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública
- Consepro do Município, liderado pelo Presidente Flávio Dallé,
empresários e a comunidade
também se engajaram para que os
números da rifa fossem vendidos.
O automóvel Fiat Toro foi
adquirido e equipado, sendo
repassado pelo Prefeito Hadair
Ferrari e demais parceiros e autoridades. Estavam presentes no
momento da entrega o comandante do 3º BPAT - 3º Batalhão
de Policiamento em Áreas Turísticas, Tenente Coronel Paulo
Cesar de Carvalho e sua equipe,
o Comandante Soldado Quevedo
e sua equipe, bem como o vereador Adilso Salini, Presidente do
Consepro Flávio Dallé, e alguns
membros da comunidade.

O automóvel Fiat Toro foi adquirido e
equipado, sendo repassado à Brigada
Militar de Pinto Bandeira pelo Prefeito
Hadair Ferrari e demais parceiros e
autoridades

Quem está sempre produzindo
e transportando crescimento
merece nosso reconhecimento.
nossa homenagem ao 25 de julho.

dia do colono e do motorista.

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Equipe da Brigada Militar de Pinto Bandeira

rua 7 de setembro, 471, sala 02 | pinto bandeira | fone 54 3452 0401
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Educação, Trabalho e Vida
Novos hábitos vão transformar Comércio e Serviços. Adaptações nos negócios, como o
fortalecimento dos canais digitais e “home office” prometem permanecer após pandemia
O comércio inicia sua adaptação ao novo mercado após o
longo período de quarentena. A
mudança de cenário trouxe grandes desafios aos empresários,
além de manter-se ativo nesse
momento de instabilidade econômica, que incluem adequação aos
protocolos sanitários, adoção de
ferramentas digitais para otimizar
as vendas e adaptação aos novos
hábitos dos consumidores.
Para falar sobre as mudanças
e os desafios do comércio local
no pós-pandemia, o Jornal Gazeta
News RS realiza uma entrevista
com a Diretora do Senac de Bento Gonçalves, Rosângela Jardim,
uma mulher determinada, com
experiência em gestão, e que apesar de ser natural de Porto Alegre,
criou suas raízes e afeição na região da Serra Gaúcha.

Fotos: Marlove Perin

Diretora do Senac de Bento
Gonçalves, Rosângela Jardim

Equipe Senac Bento Gonçalves

A atuação do Senac no combate à pandemia da Covid-19
ultrapassa as salas de aula. Quais ações estão sendo feitas?
O Sistema Fecomércio Sesc
- Senac lançou o Portal Perto de
Você, um Portal com diversos
conteúdos, eventos e atividades
online gratuitos, para abastecer o
dia das pessoas, mantendo corpo
e mente ativos.
Além de alguns cursos terem
migrado para a modalidade online, estamos mantendo contato
com nossos clientes pelas redes

sociais, e-mail e telefone. Lives
e conteúdos digitais estão sendo
ofertados, para que nosso contato
não seja rompido. Um exemplo
disso, é o Festival de Gastronomia, que irá ocorrer a partir do
dia 29 de julho, evento que tem
por objetivo a promoção de uma
atividade para os alunos da área,
assim como promover novos interessados. O Festival será onli-

ne e ao vivo, com a presença de
professores do Senac de todo
o Brasil, que irão ensinar o preparo de receitas típicas. Acesse
em: https: www.senacrs.com.br/
festivalgastronomia/ e garanta sua
vaga. Também estamos ofertando
novos cursos na modalidade online, o que nos permite desenvolvimento e aproximação com novos
e já clientes do Senac.

Quais profissões devem estar em alta pós-pandemia?
O Senac prepara empresários para
enfrentar o cenário pós-pandemia?
O Senac, após um estudo de mercado, criou muitos cursos online
voltados ao desenvolvimento e preparação de empresários para esse
cenário atual e pós. Assim como cursos para um recomeço ou recolocação no mercado, já que estamos com a taxa de desemprego alta e
novas demandas surgindo.
Temos cursos para adaptar o seu negócio para a realidade atual,
como Implantação de Loja Virtual, Gestão de Crise Financeira, Inovação de Formatos e Canais de Venda, cursos para o
negócio de alimentos e bebidas, como Marketing em Serviços,
e elaboração de cardápios: Planejamento e Precificação, entre
outros.
Os cursos ministrados pelo Senac Bento Gonçalves serão:
l Mídias Sociais para Serviços de Alimentos e Bebidas - 20h
l Planejamento e Implantação de Loja Virtual - 24h
l Ferramentas de Marketing Digital - 24h
l Gestão de Crise Financeira - 18h

Com o novo cenário, o mercado de trabalho irá exigir profissionais com mais resiliência,
adaptáveis às mudanças, proativos, ágeis para a tomada de decisão, além de iniciativa e flexibilidade cognitiva, que também serão
destaques da ocasião.
A experiência desse atual
cenário, nos evidencia que, mais
do que fortalecer o trabalho em
home office, devemos estar atentos às profissões ligadas às áreas
da tecnologia, que vão para além
do profissional técnico, mas saber lidar com as ferramentas e
a expansão do uso da internet,
alterando o comportamento de
consumo.
De acordo com uma publicação da Zero Hora sobre carreira,
teremos algumas profissões que
prometem destaque, conforme
sugerem especialistas da área da

educação, Recursos Humanos,
Inovação, Negócios e Empreendedorismo. Porém devemos
estar cientes que, além de serem
promessas, estamos num cenário
ainda em mutação. Dessa forma,
destaco as profissões:
l Designer Digital - responsável por soluções para diversos
dispositivos;
Gerente Tecnologia da
Informação - profissional com
l

habilitação diversa, mas com experiência e conhecimento na área;

Profissional de Mídias
Sociais - responsável estratégico
l

pelos canais digitais das empresas;

Profissional de Cibersegurança - desenvolvedor de sofl

tware de segurança, entre outras
subáreas de segurança;

l Profissionais da área da
Saúde Mental, como psicólogos e psiquiatras - necessários

para auxiliar no combate às doenças do século 21;

l Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros;
l Consultor Financeiro -

presta serviços financeiros para
pessoas físicas e jurídicas;

l Profissional de Recursos
Humanos - acompanha as ten-

dências do mercado, seleciona,
treina e desenvolve pessoas;

l Analista de Customer
Experience - responsável pela

busca de novos canais de comunicação para oferecer aos consumidores;

l Especialista em Sustentabilidade - estratégias voltadas

aos pilares da sustentabilidade: financeira; econômica e ambiental;
l Motorista e Motoboy profissionais que sejam engajados
aos aplicativos e dominem técnicas de atendimento ao cliente.
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A atuação do Senac
O mundo pós-pandemia será
diferente. Entender que mundo
novo é esse é importante para nos
prepararmos para o que vem por
aí. Porque uma coisa é certa: o
mundo não será como antes.

Trabalho remoto

O home office já era uma
realidade para muita gente, de
freelancers e profissionais liberais
a funcionários de companhias
que já adotavam o modelo. Mas
essa modalidade vai crescer ainda mais. Com a pandemia, mais
empresas, de diferentes portes,
passaram a se organizar para trabalhar com esse modelo. Além
disso, o trabalho remoto evita a
necessidade de estar em espaços
com grande aglomeração, como
ônibus e metrôs, especialmente
em horários de pico.

chados, algumas atividades perdem espaço enquanto outros serviços ganham mercado.

Menos é mais

A crise financeira decorrente
da pandemia, por si só, será um
motivo para que as pessoas economizem mais e revejam seus
hábitos de consumo. A ideia de
“menos é mais” vai guiar os consumidores daqui para frente.
Mas a falta de dinheiro no
momento não será o único motivo. As pessoas devem rever sua
relação com o consumo, refor-

çando um movimento que já vinha acontecendo. “Consumir por
consumir saiu de moda”. “Hoje,
faz-se necessário pensar no valor
concedido às pessoas, no impacto ambiental, na geração de um
impacto positivo na sociedade ou
no engajamento com uma causa.
Faz-se necessário olhar definitivamente com confiança para os
colaboradores já que o home office deixou de ser uma alternativa
para ser uma necessidade. Faz-se
necessário repensar a sociedade
do consumo e refletir o que é essencial.”

Educação a
distância

Se a busca por conhecimentos está em alta, o canal para isso
daqui para frente será a educação
a distância, cuja expansão vai se
acelerar. Neste contexto, uma
nova figura deve entrar em cena:
os mentores virtuais. A Trend
Watching aposta que devem surgir novas plataformas ou serviços
que conectam mentores a pessoas
que querem aprender sobre diferentes assuntos.

Alunos e cursos

O Senac mantém um portfólio com mais de 600 cursos nas
áreas de ambiente, artes, beleza,
comércio, comunicação, design,
Foto: Marlove Perin

Busca por novos
conhecimentos

Num mundo em constante
e rápida transformação, atualizar
seus conhecimentos é questão de
sobrevivência no mercado (além
de ser um prazer, né?). Mas a
era de incertezas aberta pela pandemia aguçou esse sentimento
nas pessoas, que passam, nesse
primeiro momento, a ter mais
contato com cursos online com o
objetivo de aprender coisas novas,
se divertir e/ou se preparar para
o mundo pós-pandemia. Afinal,
muitos empregos estão sendo fe-

Equipe Senac Bento Gonçalves

educação, gastronomia, gestão,
idiomas, informática, moda, saúde, segurança, trânsito, turismo e
zeladoria.
Atualmente, a instituição oferece módulos de aprendizagem,
cursos livres, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão,
nas modalidades presencial e a
distância. Entre os mais procurados estão os nas áreas de beleza,
gastronomia, informática, gestão,
saúde e idiomas.

Senac do presente
e do futuro

Atualmente possuímos uma
equipe engajada e preparada para
atender nossos clientes. Ofertamos cursos que atendem o mercado de trabalho atual. Nos preparamos como cursos na modalidade
On line, atendendo o cenário de
Pandemia.
Trabalhamos com um planejamento estratégico, com foco
em ações anuais, mas que são
revisadas e replanejadas sempre
que necessário. No presente nos
preparamos com estudos de mercado e planejamento, visando o
futuro: Ser a instituição brasileira
que oferece as melhores soluções
em Educação Profissional, reconhecido pelas empresas.
Além disso, estamos nos preparando para uma nova sede, uma
estrutura física que tem previsão
de inauguração para 2022, mas já
está sendo projetada neste ano. Já
temos um novo endereço, projeto
inovador e sustentável, além de
uma nova área sendo estuda para
implementação de cursos que visem contribuir com a região.

Ensinamentos da pandemia
Não só como Gestora, mas
como pessoa, eu acredito que
esse momento alterou significativamente nosso modo de ser e

pensar a vida. No trabalho, fomos
obrigados a se adaptar com a distância, novas ferramentas e o uso
exagerado das tecnologias. Uma
Foto: Arquivo Pessoal
pesquisa apontou,
que os Gestores
estão trabalhando
mais do que antes, na busca de
estratégias
para
manter o negócio.
Foi necessário que
buscássemos ferramentas para fazer gestão a distância, trabalhando e
administrando o
tempo. É necessário cada vez mais
planejamento estratégico,
assim
como financeiro
para que as empresas se mantenham o mercado.
Cuidados com a saúde mental e física é
Como educafundamental: andar de bicicleta tem sido
uma das escolhas de Rosângela
dora, vejo o quan-

to necessário é termos conhecimentos técnicos, como dedicação
aos estudos. Se adaptar ao modelo homeschooling é mais do que
urgente. Todos os profissionais
que estão na linha de frente da
pandemia tiveram muito tempo
de estudo. Se manterão ainda no
mercado, os empresários que buscaram capacitação e conhecimento. Daí a importância que tem a
Educação.
Na vida, aceite que planos
mudam, e que se adaptar é necessário. Aprenda a ser sua melhor
companhia e, com isso, cuide do
seu corpo e da sua mente: se exercite e coloque a leitura em dia.
Aproveite e pense num projeto,
ou o coloque em prática. Valorize
reciprocidade, faça uma boa ação
e não aguarde ser recompensando. Por fim, aprendi que se o planejamento financeiro era importante, hoje tenho certeza, pois ele
te auxilia a não ficar ainda mais
preocupado com toda essa crise.

Como alinhar a
carreira de Gestora à
vida pessoal e ainda
pensar no futuro?

Estudei muito para chegar
até aqui. Planejei minha carreira,
desde a educação, até as oportunidades que a empresa poderia me
dar. Tenho uma eterna gratidão
pelo Senac, que me oportunizou
crescimento e desenvolvimento.
Quando trabalhamos numa empresa com princípios alinhados
aos seus, fica mais fácil conciliar
vida pessoal e profissional.
Busco manter uma rotina
para minha vida pessoal, já que a
profissional, em virtude do cargo,
é muito imprevisível, e como gestor você precisa se adaptar. Nesse
meio, temos clientes, colaboradores, sociedade, que também precisam da nossa disponibilidade.
Embora planeje minhas atividades profissionais, percebo que a
diferença é dar a atenção devida

a todos, afinal, escolhi isso para
minha vida. Com a experiência,
você vai articulando e deixando
tudo em harmonia. Não existe segredo, mas o mais importante, é
gostar do que você faz, e eu amo
o que faço.
Cuide do seu interior, tenha
bons amigos e busque o apoio da
família. Também mantenha bons
hábitos com a sua saúde. O corpo
é a máquina que te sustenta. Um
bom gestor não abre mão de se
cuidar, por que se ele estiver bem,
vai ser um bom exemplo para sua
equipe.
Planeje seu futuro com ações
que façam bem a você e a outro.
Estamos vivendo numa sociedade competitiva e consumista. Por
isso precisamos estar engajados
em ações que também auxiliam
o próximo. Faça sempre o seu
melhor, mesmo quando ninguém
estiver vendo. É nesses momentos
que você compreende o quanto
viver vale a pena.
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Pequenas frutas:
o que você precisa saber para produzir
Qual a fruta mais rentável?
Preciso comprar a muda ou posso
pegar o galho do vizinho? Posso
plantar amora em Minas Gerais?
Quanto custa uma produção de
morango? Qual a área que preciso plantar para ter lucro?
Essas são algumas perguntas
que chegam diariamente ao Serviço de Atendimento ao Cidadão
da Embrapa Uva e Vinho, enviadas por pessoas de todo o Brasil

que buscam alternativas para diversificar a produção da propriedade rural e veem no cultivo das
pequenas frutas (morango, amora, mirtilo e framboesa) um dos
caminhos.
Para atender a essa demanda
crescente, a Embrapa realiza o
bate papo virtual “Conversando
sobre Gestão e Produção de Pequenas Frutas”, com os pesquisadores da Embrapa Uva e Vinho,

Andrea de Rossi e Joelsio Lazzarotto, no dia 28 de julho, terçafeira, das 15h às 16h30, no canal
da Embrapa no Youtube: https://
www.youtube.com/Embrapa.
Além dos pesquisadores responderem às dúvidas já enviadas,
eles estarão online para atender
os questionamentos dos participantes. A mediação será do analista Rodrigo Monteiro. Não é
necessário inscrição prévia.

Foto: Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Associação de Produtores de
Vinho de Pinto Bandeira, no uso de suas atribuições,
convoca os associados, em dia com suas obrigações,
para se reunirem em Assembleia Geral no dia 25 de
agosto de 2020, às 8h30, em primeira convocação e,
não havendo quórum, às 9h, em segunda convocação, na Cooperativa Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves, a fim de deliberarem sobre a seguinte:
Ordem do Dia:
1) Aprovação de contas
2) Eleição nova diretoria
3) Assuntos gerais
Pinto Bandeira, 24 de julho de 2020
Marco Antônio Salton
Presidente da Asprovinho
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Prefeitura realizará licitação de
Leilão para a venda de bens móveis
O município de Pinto Bandeira realizará licitação, na modalidade de leilão, tipo melhor lance
ou oferta, para a venda de bens
móveis, no dia 11 de agosto de
2020, às 9h, no Departamento de
Compras e Licitações.
Lotes disponíveis
Lote 01 - Um caminhão
basculante, marca/modelo Ford/
F16000, 208 cv, capacidade
15,4 pbt, ano/modelo 2001, cor
branca, diesel, chassi 9BFYK86F51B055076, placa IKC 9372,
Renavam 762464968, patrimônio
n.º 5. Obs.: encontra-se em estado regular de conservação, porém
não está funcionando devido ao
motor estar trancado. Desta forma há necessidade de manutenção e reparos. Preço mínimo do
Lote 01 R$ 14.400,00.
Lote 02 - Um caminhão
basculante, marca/modelo Inter-

nacional/4700, 4x2, 215 cv, capacidade 16,0 pbt, ano/modelo
2002, cor branca, diesel, chassi n.°
93MAAAARX2R703464, placa
IKM 7614, Renavam 776088807,
patrimônio n.º 419. Obs.: encontra-se em estado regular de
conservação; o motor possui problemas nos calços de sustentação;
há necessidade de manutenção e
reparos. Preço mínimo do Lote
02 R$ 21.100,00.
Lote 03 - Um veículo automóvel, marca Volkswagen, modelo Gol Special, ano 1999, ano
modelo 1999, gasolina, cor vermelha, placa IIT 8906, chassi n.º
9BWZZZ377XP033067, Renavam 00714684384, patrimônio nº
1. Obs.: encontra-se exposto a céu
aberto e apresenta mau estado de
conservação; na parte externa, o
veículo encontra-se com bastante
desgaste, pontos de corrosão e
amassamento na lataria, está com

dois vidros quebrados, sem a grade frontal entre faróis, um farol e
uma sinaleira quebrados, os dois
para-choques estão quebrados,
rodas com corrosão. Na área interna, o motor e o painel estão
desmontados, os estofamentos
também necessitam de reparos; o
veículo não está em funcionamento. Preço mínimo do Lote 03, R$
300,00 (trezentos reais).
Lote 04 - Um automóvel
Fiat/Doblo Essence 1.8, ano/
modelo 2013/2014, 132 cv, cor
branca, álcool e gasolina, chassi n.° 9BD119609E1111539,
placas
IVB1279,
Renavam
00595600565. Obs.: encontra-se
em bom estado de conservação,
está em funcionamento; necessita
de reparos no sistema de freios
(ABS), internamente apresenta
boas condições. Preço mínimo do
Lote 04, R$ 23.800,00.
Os lances serão verbais e preFoto: Divulgação

senciais, a partir do preço mínimo
estabelecido, sendo vencedor o licitante que oferecer a maior oferta, por lote. O pagamento deve
ser à vista. Fica designado como
local de visitação dos lotes, o Parque de Máquinas da Prefeitura,
Rua Duque de Caxias, no horário

das 07h30min às 11h30min e das
13h às 17h, mediante agendamento prévio, estando cientes, os
participantes do certame, de que
o bem será leiloado no estado de
utilização e conservação em que
se encontra, não sendo aceitas
quaisquer reclamações posterior.

É no movimento
que sua vida ganha
mais saúde!
Aprenda a correr com a

Spadari Running
Programação e
planejamento
de treinos,
vantagens e
desvantagens de
quando, onde e
como correr, e
também calcular
e quantificar
a intensidade
do exercício
direcionado para
a corrida.

SUELEN SPADARI
CREF 021851 G/RS

(54)

9 9147 0976
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Foto: Marlove Perin

Efeito do uso de cobertura
plástica sobre pessegueiros
na qualidade pós-colheita
As coberturas plásticas foram
inicialmente utilizadas no cultivo
de flores e hortaliças. Em frutas
de clima temperado é uma técnica
pouco utilizada. Essa técnica pode
minimizar os efeitos adversos do
clima, bem como reduzir a incidência de doenças sobre a planta
e frutos. Também ajuda a reduzir
o uso de agrotóxicos no pomar,
permitindo a produção em sistemas ecológicos ou orgânicos. Esta
reportagem foi publicada pela
Embrapa Clima Temperado.
O objetivo deste trabalho foi
avaliar o efeito do uso de coberturas plásticas em plantas de pessegueiros sobre a qualidade póscolheita dos frutos, após diversos
períodos de armazenamento refrigerado. Foram utilizados pêssegos

da cultivar Maciel, de plantas de
pessegueiro sem (T1) e com (T2)
cobertura plástica.
Após a colheita, os pêssegos
de ambos os tratamentos foram
selecionados e submetidos aos seguintes tratamentos: períodos de
armazenamento: P1: 0 dias ; P2:
15 dias; P3: 30 dias; P4: 45 dias a
temperatura de 0-1 ºC e umidade
relativa de 90-95 % + 3 dias a 20
ºC. As variáveis avaliadas foram:
sólidos solúveis totais (SST); acidez total titulável (ATT); pH;
relação SST/ATT; cor: L*, a*,
ângulo Hue; firmeza da epiderme
e da polpa; perda de massa; incidência de podridões e distúrbios
fisiológicos.
Os frutos obtidos com cobertura plástica apresentaram me-

nor teor de acidez total titulável,
de sólidos solúveis totais, menor
firmeza da epiderme e polpa,
menor perda de massa e menor
incidência de podridões. Durante
o armazenamento refrigerado, diminuiu a acidez total titulável e o
valor de cor ºHue, mas aumentaram os sólidos solúveis totais, pH,
relação SST/ATT, valor de cor
a*, firmeza da polpa e perda de
massa. Conclui-se que pêssegos
da cultivar Maciel provenientes de
plantas com coberturas plásticas
apresentam maturação mais avançada e melhor qualidade físicoquímica e fitossanitária, podendo
ser armazenados em temperatura
de 0 a 1 ºC e umidade relativa de
90% a 95% com qualidade por até
30 dias.

Plano Safra 2020/2021
disponibiliza R$ 236,3 bilhões
O Plano Safra 2020/21 entra
em vigor dia 1º de julho de 2020
e segue até 30 de junho do ano seguinte. Neste ano, foram disponibilizados R$ 236,3 bilhões para a
nova safra, R$ 13,5 milhões a mais
que no ano passado. Desse total,
R$ 179,38 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização
dos produtos agrícolas. Outros R$
56,92 bilhões serão destinados à
infraestrutura, como compra de
máquinas e implementos agrícolas. Os recursos buscam garantir
a produção e o abastecimento do
país em tempos de crise.
Além disso, buscando superar a crise econômica e fortalecer
o setor agrícola, os investimentos foram ampliados em 30%. O
mesmo percentual foi acrescido
ao seguro rural, que para a próxima safra soma R$ 1,3 bilhão. Na
prática, isso deve resultar na contratação de 298 mil apólices e co-

bertura de 21 milhões de hectares
em média.

Principais linhas
de crédito
,Serão disponibilizados R$
66,1 bilhões para pequenos e médios produtores investirem em
suas empresas rurais. Deste volume, R$ 33 bilhões serão voltados
a agricultores familiares, dentro
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Outros R$ 33,1 bilhões para Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural
(Pronamp). Ambas as linhas de
crédito têm redução nas taxas de
juros em comparação com o plano 2019/2020.
No caso de produtores que
optarem pelo Pronaf, as taxas de
juros serão de 2,75% e 4% ao ano
para custeio e comercialização.

Já para o Pronamp, se você
é um produtor de médio porte,
as taxas de juros serão de 5% ao
ano. Caso você se enquadre como
grande produtor, a taxa de juros
será de 6% ao ano.
O plano safra 2020/21 também apresenta linhas de créditos
voltadas para inovação e tecnologia. O programa responsável por
esse tipo de linha de crédito é o
Moderinfra (Programa de Incentivo à Irrigação e à Produção em
Ambiente Protegido), com taxa
de juros de 6% ao ano.
O Plano Safra 2020/2021
conta ainda com incentivo para
construção de armazéns, com
taxa de 5% ao ano. A construção
de ambientes de armazenamento
vem para suprir um dos maiores
problemas de perdas após colheita. Investir em silos de armazenamento tecnificados pode melhorar sua rentabilidade.

