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Pinto Bandeira busca Denominação 
de Origem para seus espumantes
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Irão receber o selo 
da DO apenas 
os espumantes 
cujas uvas sejam 
produzidas na 
região delimitada, 
com as variedades 
Chardonnay, Pinot 
Noir e Riesling 
Itálico, sendo 
que as técnicas 
de elaboração 
são refinadas 
para um produto 
diferenciado.
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O preço mínimo da uva in-
dustrial será de R$ 1,10/kg para 
safra 2020/2021. O novo preço 
é destinado aos estados da região 
Sul, Sudeste e Nordeste para a uva 
destinada à fabricação de suco, vi-
nho e outros derivados (com 15° 
glucométricos).

O novo preço, fixado pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
leva em conta os custos variáveis 
de produção das lavouras, além 
de considerar outros indicadores 
de mercado. A Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) 
elabora um estudo sobre o preço 
por meio de painel envolvendo 
agricultores, revendedores de in-
sumos e indústrias.

Na safra 2019/2020, a pro-
dução de uva foi de aproximada-
mente 1,4 milhão de toneladas, 
considerando uvas para indústria 
e de mesa, de acordo com dados 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). O proces-
samento nessa safra para produ-
ção de vinhos, sucos e derivados 
foi próximo a 800 mil toneladas. 
No caso de cultivo da uva para 
fins industriais, estima-se que a 
participação do estado gaúcho é 

A Cooperativa Sicredi agên-
cia Pinto Bandeira realizou a en-
trega para a comunidade da car-
tilha “Eu não caio em golpe”. O 
objetivo é visar a prevenção da po-
pulação contra os diversos crimes 
que estão ocorrendo na região.

“Temos exemplares físicos, 
que serão entregues às famílias 
locais, e também eletrônico, para 
que possamos atingir rapidamen-
te a população e sermos agentes 
de prevenção”, explica Iliane Cec-
con Tondo, gerente da Unidade 
Sicredi Pinto Bandeira.

A ação é uma parceria do 
Consepro Pinto Bandeira, Bri-
gada Militar, Prefeitura Munici-

Neste momento de 
confraternização, queremos 
agradecer  a confiança 
depositada e desejar que Deus 
abençoe as famílias e renove 
nossa fé e esperança. Em 2021, 
vamos seguir compartilhando a 
esperança e construindo juntos 
uma Pinto Bandeira melhor.

Confirmado preço mínimo da uva 
em R$ 1,10 na safra 2020/2021
Reajuste para o quilo da uva industrial entra em vigor em 1º de janeiro

superior a 90% do total produzi-
do no país.

De acordo om o presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores Familiares de 
Bento Gonçalves e presidente da 
Comissão Interestadual da Uva, 
Cedenir Postal, o preço deste ano 
é R$ 1,08 e o aumento para 2021 
é de dois centavos, reajuste que 
segue abaixo dos custos de produ-
ção. “O nosso levantamento pre-
viu para o próximo ano R$ 1,15 
de custos e o valor anunciado de 
R$ 1,10 fica muito distante da ne-

cessidade do produtor”, explica.
Cedenir explica que a alta dos 

insumos como adubo, defensivos, 
arame para erguer as videiras e 
maquinário agrícola subiram mui-
to e sugere que o preço mínimo 
deveria ser de R$ 1,20 para o qui-
lo, pelo menos, da uva Isabel, que 
ocupa cerca de 40% dos parreirais 
gaúchos, para o viticultor obter 
uma margem de lucro. “Estamos 
aconselhando o produtor a nego-
ciar acima do preço mínimo, pois 
a indústria pode forçar para man-
ter a negociação nesse valor”.

Preço mínimo da uva estabelecido ficou abaixo do esperado

Foto: Marlove Perin

Sicredi Pinto Bandeira entrega 
cartilha “Eu não caio em golpe”

pal de Pinto Bandeira e Sicredi. 
Estiverem presentes na entrega o 
Presidente e vice do Consepro, 
Flávio Dalle e Cláudio Fossa, Co-

mandante da Brigada local, Solda-
do Quevedo e Soldado Aguirre, 
Eliberto Da Campo, representan-
do a Prefeitura Municipal.

Autoridades recebem a cartilha “Eu não caio em golpe”

Foto: Divulgação
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A loja chega para consolidar 
os quatro anos de sucesso em 
vendas que a Tramontini Antonio 
Carraro vem conquistando em to-
dos os municípios da Serra Gaú-
cha, além de Minas Gerais e Santa 
Catarina.

A parceria Tramontini e An-
tonio Carraro iniciou em 2016, 
com a busca pela introdução no 
mercado brasileiro de tratores es-
peciais para cultivos em regiões 
montanhosas. De olho em um 
nicho de mercado bastante es-

Tramontini investe no mercado de tratores de montanha
A primeira loja instalada na Serra Gaúcha, na cidade de Bento Gonçalves, se destaca pelos tratores para agricultura 
em locais de difícil acesso, desenvolvidos para dar maior segurança ao operador

pecífico, os tratores para regiões 
montanhosas, fizeram com que a 
fabricante gaúcha Tramontini in-
vestisse em uma revenda da mar-
ca italiana Antonio Carraro no Es-
tado, mercado com alto potencial 
no Rio Grande do Sul.

Segundo o Gerente Comer-
cial da Tramontini, Everton Cou-
tinho, “o objetivo é estar cada vez 
mais próximo do produtor e mos-
trar que existe uma tecnologia vol-
tada para agilidade nas manobras, 
estabilidade nos terrenos aciden-

tados, versatilidade no desloca-
mento e conforto ao operador. 
Por isso, trabalhamos com a pos-
sibilidade de abrir novas unidades 
em cidades vizinhas”, salienta.

Desenvolvidos para dar 
maior segurança ao operador, 
apresentam alta performance, 
são compactos, possuem baixo 
centro de gravidade, bloqueio do 
diferencial e raio de giro reduzi-
do. Um dos grandes diferenciais, 
“enquanto um trator agrícola con-
vencional opera, no limite, a 12 
graus de inclinação, os tratores 
italianos podem ser usados em lo-
cais com até 25 graus (dependen-
do do tipo de terreno e aplicação) 
de inclinação com segurança. Ou 
seja, com um nível de segurança 
muito maior para o operador, que 
enfrenta riscos reduzidos de tom-
bamentos”, explica o gerente de 
vendas, Everton Coutinho.

São cinco modelos comercia-
lizados no Brasil, com valores en-
tre R$ 100 mil e R$ 200 mil. O se-
tor de engenharia da Tramontini 
tem desenvolvido componentes 
nacionais que estão sendo gradati-
vamente adicionados aos tratores 
italianos, na fábrica localizada em 
Venâncio Aires. Na nacionaliza-

ção entra até mesmo a colocação 
de cabines, pouco usadas na Itá-
lia. As mesmas têm sido produzi-
das diretamente na Serra Gaúcha, 
por parceiros locais. O produtor 
escolhe a cabine por mais confor-
to e segurança, questões de clima, 

mais pulverizações em pomares e 
videiras e por ser, geralmente, o 
próprio dono que opera o veícu-
lo, avalia Coutinho. Além disso, 
por lei, é necessário contar com 
sirene e luz de ré, entre outros 
itens.

Uso em parreirais é um dos segmentos que puxa as vendas no 
Rio Grande do Sul

Foto: Divulgação Tramontini
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Embrapa entrega documentação técnica de futura 
Denominação de Origem de Espumantes à Asprovinho
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Seja um
associado

A tarde de 11 de dezembro 
foi o início de um novo capítulo 
para a vitivinicultura brasileira, es-
pecialmente para as vinícolas as-
sociadas à Associação dos Produ-
tores de Vinho de Pinto Bandeira 
(Asprovinho). Foi durante uma 
reunião virtual que a equipe téc-
nica responsável pelo Projeto de 
Pesquisa “Estruturação, qualifica-
ção e consolidação de Indicações 
Geográficas brasileiras de vinhos” 
fez a apresentação e a entrega 
formal da documentação técnica  
para que a Associação possa en-
trar, em nome dos produtores da 
região, com o pedido de registro 
da Denominação de Origem de 
Espumante Natural Altos de Pin-
to Bandeira, no Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI).
“É mais uma etapa vencida. 

Não apenas para a Asprovinho, 
mas para a consolidação do setor 
vitivinícola brasileiro. E o sucesso 
de vocês, é o nosso sucesso”, re-
gistrou o chefe-geral da Embrapa 
Uva e Vinho, José Fernando Pro-
tas durante o encontro. Além da 
diretoria da Associação e da Em-
brapa Uva e Vinho, também parti-
ciparam pesquisadores da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS),  da Embrapa Clima 
Temperado e da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS).

Para o presidente da Aspro-
vinho, Rodrigo Valério, que é re-
presentante da Cooperativa Auro-
ra, o trabalho elaborado apresenta 

um diferencial muito grande para 
o reconhecimento da Denomi-
nação de Origem de Espumante 
Natural Altos de Pinto Bandeira. 
“Vamos tratar com seriedade o 
trabalho já realizado e esperamos, 
assim que possível, poder com-
partilhar com o público esses con-
teúdos técnicos, pois os consumi-
dores são ávidos por este tipo de 
informação”, valorizou Rodrigo.

A apresentação e a entrega 
virtual foi realizada pelo pesquisa-
dor Jorge Tonietto, da Embrapa 
Uva e Vinho, que desde 2016 co-
ordena o projeto de pesquisa para 
estruturar a primeira Denomina-
ção de Origem brasileira exclusiva 
para Espumante Natural. Toniet-
to reforça que todo o trabalho 

prévio realizado na Indicação de 
Procedência da região foi impor-
tante e evoluiu para a qualificação 
de produtos, como os da Deno-
minação de Origem (DO).

 
A futura DO
l Segundo as avaliações sen-

soriais, os espumantes apresen-
tam aromas finos e elegantes, de 
frutas com a presença de levedu-
ra. Eles podem ser divididos em 
dois estilos: os mais frescos e os 
maturados.

l Os espumantes são elabora-
dos exclusivamente pelo método 
tradicional, no qual a segunda fer-

mentação ocorre na garrafa, per-
manecendo pelo menos 12 meses 
em contato com as leveduras, o 
que resulta em produtos com fi-
neza e complexidade.

l São quatro as vinícolas da 
Asprovinho à frente da campanha 
pela DO: Don Giovanni, Coope-
rativa Vinícola Aurora, Valmarino 
e Cave Geisse. Novos produtores 
poderão também elaborar espu-
mantes característicos da DO.

l Irão receber o selo da DO 
apenas os espumantes cujas uvas 
sejam produzidas na região deli-
mitada, com as variedades Char-
donnay, Pinot Noir e Riesling 
Itálico, sendo que as técnicas de 
elaboração são refinadas para um 
produto diferenciado.

l Assim que for concedi-
do pelo INPI, os consumidores 
poderão identificar no rótulo os 
produtos da DO, sendo que as 
garrafas terão no contra rótulo o 
símbolo e o número de controle.

l Espera-se que a DO atraia 
novos investidores e que beneficie 
também os viticultores da região, 
ampliando o renome desta região 
para um produto que já é ícone na 
Serra Gaúcha.

Espumantes de Pinto Bandeira
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Cartilha da Vinícola Aurora orienta produtores 
para cuidados na produção da Safra 2020/2021
Informativo inclui dicas de higiene e cuidado com os equipamentos, a fim de evitar contaminação
pelo Coronavírus e orienta produtores na produção e comercialização da safra

Presidente Renê Tonello apresenta a cartilha “Normas 
de Safra” para o ano agrícola 2020/2021

Foto: Marlove Perin

Boas festas e um ótimo 2021, repleto de saúde, alegria e prosperidade! 
São os votos da Cooperativa Vinícola Aurora.

Cada brinde se 
torna ainda mais 
especial quando 
temos você ao 
nosso lado.

A Cooperativa Vinícola Aurora preparou uma 
cartilha com orientações voltadas ao produtor rural 
sobre as normas de safra 2020/2021 e recomen-
dações gerais para o período de colheita da uva, o 
transporte, a qualidade da fruta e o cronograma de 
recebimento.

O documento apresenta 20 páginas e será en-
tregue aos produtores até a segunda quinzena de 
dezembro. As medidas estão alinhadas com as exi-
gências do Padrão de Qualidade estabelecidas no 
documento “Normas de Safra”.

“Neste ano, não realizamos a reunião de final 
de ano e nem a confraternização, por causa da pan-
demia. Pedimos desculpas aos associados. Estamos 
nos adaptando a atual situação e seguindo as diretri-
zes de segurança estabelecidas para conter o avan-
ço da Covid-19. Saúde em primeiro lugar, sempre. 

Isso é o mais importante. Por isso, a Cooperativa 
estará entregando a cartilha ‘Normas de Safra’, ex-
plica Renê Tonello, Presidente da Cooperativa Vi-
nícola Aurora.

Tonello ressalta que, por se tratar de recomen-
dações, visa também a higienização durante a co-
lheita da uva. Ele lembra ainda que, 
como o coronavírus pode persistir 
por horas ou dias, a depender da 
superfície, da temperatura e da 
umidade do ambiente, uma das 
estratégias mais importantes para 
evitar a exposição é redobrar os 
cuidados com a higiene e seguir 
as diretrizes de segurança esta-
belecidas pelo Decreto Muni-
cipal.

O terceiro dia do Festival Digital foi celebrado no último final de 
semana, em Monte Belo do Sul. O lançamento do fotolivro digital e 
videoclipes dos grupos de canto e dança expressaram a autenticidade de 
Monte Belo e a essência do evento.

Também foi anunciada a data da próxima edição do Vieni Vivere 
la Vita Festival, que acontecerá nos dias 12 a 15 de novembro de 2021, 
na praça central Padre José Ferlin.

Festival Digital em Monte 
Belo do Sul divulga próxima 
edição do Vieni Vivere la Vita

Prefeito Adenir Dallé e Álvaro Manzoni no Festival Digital

Foto: Divulgação
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INDICAÇÕES

l Nº 001/2020 – Autor Vereador 
SILVIO CESCA MDB. Ementa: so-
licita ao Executivo municipal um 
planejamento para viabilizar o 
repasse da merenda escolar para 
famílias necessitadas.

l Nº 002/2020 – Autor Vereador 
SILVIO CESCA MDB. Ementa: so-
licita ao Executivo municipal um 
servidor treinado para que orien-
te os beneficiados do CORONA-
VOUCHER.

l Nº 003/2020 – Autor Verea-
dor ROBERTO PASQUALI MDB. 
Ementa: solicita ao Executivo mu-
nicipal abertura das estradas mu-
nicipais e continuação no trecho 
asfáltico na linha Fernandes Lima.

l Nº 004/2020 – Autora Verea-
dora NELSA B. CECCONI PTB. 
Ementa: solicita ao Executivo 
municipal para que adquira testes 
rápidos para testar o Covid-19.

l Nº 005/2020 – Autora Vereado-
ra MARINES B. ZANCHET MDB. 
Ementa: solicita ao Executivo 
municipal que analise e verifique 
a possibilidade do adiantamento 
de 50% do valor pago às empre-
sas contratadas para prestação 
de serviços do transporte escolar.

l Nº 006/2020 – Autor Vereador 
SILVIO CESCA MDB. Ementa: 
solicita ao Executivo municipal a 
pintura asfáltica da estrada que 
liga a sede do município até a 
comunidade Santa Bárbara e me-
lhorias na sinalização.

l Nº 007/2020 – Autor Vereador 
SILVIO CESCA MDB. Ementa: 
solicita ao Executivo municipal 
a reposição da placa proibindo o 

mento para a reativação do sino da 
Igreja Matriz de São Francisco de 
Assis, que não estão funcionando.  

l Nº 015/2020 - Autor Vereador 
NILSO CAVALERI PDT.   Ementa: 
solicita ao Executivo municipal 
através da secretaria de Cultura e 
Turismo, que se faça a intermedia-
ção com a paróquia São Francisco 
de Assis para que faça o badalar 
dos sinos da Igreja Matriz às 10h e 
16h, como elemento característi-
co da “realidade cultural” e incen-
tivo ao turismo.

l Nº 016/2020 - Autor Vereador 
SILVIO CESCA MDB. Ementa: so-
licita ao Executivo municipal um 
estudo para alargamento da rua   
Sagrada Família, em frente à Igreja 
Matriz.

l Nº 017/2020 - Autor Vereador 
SILVIO CESCA MDB. Ementa: soli-
cita ao Executivo municipal um es-
tudo para aquisição de um sistema 
e equipamentos que informatiza-
rão o trabalho de leitura e emissão 
das contas de água no município.

l Nº 018/2020 - Autor Vereador 
NILSO CAVALERI PDT.   Ementa: 
solicita ao Executivo municipal, 
através da Secretaria de Obras, 
o conserto da iluminação pública 
na residência da família Brum, na 
linha Colussi, e na família Bertotti, 
na linha Pederneira.

l Nº 019/2020 – Autor Vereador 
ADAIR CECONI  PTB. Ementa: 
Solicita ao Executivo municipal, 
através da Secretaria competente, 
benfeitorias no roteiro turístico 
que compreende a Comunidade 
do 80 da Leopoldina, sugestão da 
criação de um projeto de embele-
zamento da entrada da Comuni-
dade.

l Nº 020/2020 – Autor Vereador 
NILSO CAVALERI PDT. Ementa: 
Solicita ao Executivo municipal, 
através da Secretaria de Obras, es-
tudo para a implantação de 3ª pista 
na saída da Comunidade 80 da Le-
opoldina na RS 444, sentido Bento 
Gonçalves.

PROJETOS DE LEI 
DO LEGISLATIVO

l Nº 001/2020 - Autoria Mesa Di-
retora, “Concede aos servidores da 
Câmara Municipal a revisão anual 
de vencimentos e dá outras provi-
dências”.

l Nº 002/2020 - Autoria Mesa Di-
retora, “Concede revisão anual nos 
subsídios dos Vereadores e na ver-
ba de representação do Presidente 
da Câmara e dá outras providên-
cias”.

l Nº 003/2020 - Autoria Mesa Di-
retora, “Concede aos ocupantes de 
cargos eletivos, de Prefeito, Vice- 
Prefeito e aos secretários munici-
pais, a revisão anual de vencimen-
tos e dá outras providências”.

l Nº 004/2020 - Autoria Mesa Di-
retora, “Dispõe sobre a fixação dos 
subsídios do prefeito e vice-pre-
feito municipal para a legislatura 
2021/2024 e dá outras providên-
cias”.

l Nº 005/2020 - Autoria Mesa Di-
retora. “Dispõe sobre a fixação dos 
subsídios dos vereadores para a 
legislatura 2021/2024 e dá outras 
providências”.

l Nº 006/2020 - Autoria Mesa Di-
retora. “Dispõe sobre a fixação dos 
subsídios dos secretários munici-
pais para a legislatura 2021/2024 
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transparencia/ ou na página do Legislativo no Facebook - https://www.facebook.com/camarambs/

trânsito de caminhões na continu-
ação da Rua João Salvador, ao lado 
do mirante e sinalização na rotató-
ria do centro da cidade.

l Nº 008/2020 – Autor Vereador 
ONECIMO PAULETI MDB. Emen-
ta: solicita ao Executivo municipal 
estudo para alteração no pórtico 
de entrada do município.

l Nº 009/2020 – Autor Vereador 
ONECIMO PAULETI MDB.  Emen-
ta: solicita ao Executivo municipal 
estudo para implantação do recuo 
em paradas de ônibus.

l Nº 010/2020 – Autor Vereador 
ONECIMO PAULETI MDB. Emen-
ta: solicita ao Executivo municipal 
estudo para implantação de redu-
tores de velocidade (tachões) na 
sede do município.

l Nº 011/2020 - Autor Vereador 
LAURO R. BAZZANELLA PTB. 
Ementa: solicita ao Executivo 
municipal conserto no trecho de 
estrada que liga a comunidade do 
Rosário até a comunidade de São 
Marcos.

l Nº 012/2020 - Autor Vereador 
NILSO CAVALERI PDT.  Ementa: 
solicita ao Executivo municipal a 
aquisição de terreno urbano sob 
matrícula de número 72.949.

l Nº 013/2020 - Autor Vereador 
NILSO CAVALERI PDT.  Ementa: 
solicita ao Executivo municipal que 
se faça estudos para a instalação 
de um teleférico na cidade de Mon-
te Belo do Sul.

l Nº 014/2020 - Autor Vereador 
NILSO CAVALERI PDT.   Ementa: 
solicita ao Executivo municipal 
através da secretaria de Cultura e 
Turismo, que faça estudos e orça-

e dá outras providências”.

l Nº 007/2020 - Autoria Mesa 
Diretora, “Denomina de Plínio 
Ferro via pública na sede do mu-
nicípio”.   
 
l Nº 008/2020 - Autoria Verea-
dor Nilso Cavaleri, “Estabelece 
prazo para responder indicações 
da Câmara Municipal e dá outras 
providências”.

DECRETOS 
LEGISLATIVOS

l Nº 001/2020 - “Altera o res-
ponsável perante o CNPJ junto à 
Receita Federal e dá outras pro-
vidências”.

l Nº 002/2020 - “Altera o respon-
sável perante o CNPJ do fundo 
especial da Câmara do Município 
de Monte Belo do Sul”.

l Nº 003/2020 - “Aprova pres-
tação de contas do exercício de 
2018 da administração municipal 
de Monte Belo do Sul”.

l Nº 004/2020 - “Estabelece, no 
âmbito da Câmara Municipal de 
Monte Belo do Sul, procedimen-
tos preventivos relacionados ao 
COVID-19”.

l Nº 005/2020 - “Aprova pres-
tação de contas do exercício de 
2019 da administração municipal 
de Monte Belo do Sul”.

MOÇÕES 

l MOÇÃO DE PROTESTO Nº 
001/2020 - Moção de protesto 
pela realização de obras e restau-
ração e melhorias da RS-446.
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É nos pequenos gestos e atitudes do 
nosso dia que devemos proporcionar 
o mínimo de alegria e compreensão a 
todos que nos cercam.  Que o espírito 
natalino encha os nossos corações de 
paz, alegria, felicidade e compaixão.

Em nome de todos os Vereadores,
desejamos a você e seus familiares
um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

CÂMARA DE VEREADORES DE
MONTE BELO DO SUL

Boas Festas! 

l PL nº 001/2020 - dispõe sobre 
o desconto para pagamento do 
Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana, 
para o exercício de 2020. 

l PL nº 002/2020 - abre cré-
dito especial no valor de R$ 
416.048,33 para a Secretaria 
Municipal de Obras e Viação.

l PL nº 003/2020 - abre cré-
dito especial no valor de R$ 
604.515,00 para a Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente.

l PL nº 004/2020 - abre cré-
dito especial no valor de R$ 
200.000,00 Secretaria Munici-
pal da Saúde. 

l PL nº 005/2020 - altera a LDO 
para 2020.

l PL nº 006/2020 - abre cré-
dito especial no valor de R$ 
140.225,00 Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Am-
biente.

l PL nº 007/2020 - autoriza 
contratações emergenciais, 01 
Merendeira, 01 Professor de 
Língua Portuguesa, 02 Profes-
sores de Educação Infantil, 01 
Professor de Educação Infantil, 
02 Atendente de Creche, 02 
Operador de Máquina, 01 Psi-
copedagogo, 01 Médico Comu-
nitário e 01 Fiscal Tributário.

l PL nº 008/2020 - prorroga a 
autorização de contratações 
emergenciais. 

Plenário aprovou 44 Projetos em 2020
Em 2020, a Câmara Municipal de Monte Belo do Sul aprovou 44 Projetos de Lei, todos de autoria do Poder Executivo. 

Destas matérias, dois são Projetos de Lei Complementar. Confira os projetos aprovados:

l PL nº 09/2020 - aprova o calen-
dário de eventos do município 
para o ano de 2020.

l PL nº 10/2020 - autoriza alte-
rar a carga horária e o padrão de 
vencimento do cargo de farma-
cêutico. 

l PL nº 011/2020 - institui o Pro-
grama Municipal de Premiação a 
Consumidores, mediante a utili-
zação da Plataforma Nota Fiscal 
Gaúcha do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

l PL nº 12/2020 - inclui ações no 
PPA 2018-2021, e altera a LDO 
para 2020.

l PL nº 13/2020 - abre crédito 
especial no valor de R$ 3.600,00 
Secretaria Municipal da Fazenda. 

l PL nº 14/2020 - altera a LDO 
para 2020.

l PL nº 15/2020 - abre crédito es-
pecial no valor de R$ 43.184,88 
Secretaria Municipal da Cultura 
e Turismo. 

l PL nº 16/2020 - autoriza contra-
tações emergenciais 02 atenden-
tes de creche. 

l PL nº 017/2020 - autoriza a re-
composição dos vencimentos do 
quadro geral de servidores, exce-
to eletivos e Secretários Munici-
pais.

l PL nº 018/2020 - abre crédito 
especial no valor de R$ 50.000,00 
Secretaria da Saúde. 

l PL nº 019/2020 - autoriza o 

poder Executivo municipal a as-

sinar convênio com o município 

de Bento Gonçalves, para o fim 

de repassar valores, em razão 

da pandemia provocada pelo co-

vid-19. 

l PL nº 020/2020 - abre crédito 

especial no valor de R$ 106,86 

Secretaria Municipal de Educa-

ção e Desporto. 

l PL nº 021/2020 - abre crédito 

especial no valor de R$ 7.662,23 

Secretaria da Saúde.

l PL nº 22/2020 - autoriza o poder 

executivo a firmar convênio com o 

município de Santa Tereza. 

l PL nº  023/2020 - abre crédito es-

pecial no valor de R$100.000,00. 

l PL n° 024/2020 - autoriza con-

tratações emergenciais 01 me-

rendeira e 01 técnico de enferma-

gem. 

l PL nº 025/2020 - abre crédito 

especial no valor de R$ 489,92 

Secretaria Municipal de Obras e 

Viação.

l PL nº 026/2020 - abre crédito 

especial no valor de R$ 9.226,01 

Secretaria da Saúde. 

l PL nº 027/2020 - autoriza o 

pagamento antecipado do valor 

mensal devido pelo município 

de Monte Belo do Sul, conforme 

estabelecido em contrato, às em-

presas contratadas para a pres-

tação de serviços de transporte 

escolar.

l PL nº 28/2020 - altera redação 
dos artigos 1º, 2º, título II, arti-
gos 3º, 4º, 5º 6º, 20 e inclui reda-
ção ao art. 24 da lei municipal 
1391/2018.  PL nº 29/2020 altera 
denominação de logradouro pú-
blico de “Rua Antônio Manzoni” 
para “Largo Antônio Manzoni” na 
sede do município.

l PL nº 30/2020 - abre crédito es-
pecial no valor de R$ 247.117,00 
Secretaria da Saúde.

l PL nº 31 /2020 - abre crédito es-
pecial no valor de R$ 100.000,00 
Secretaria da Saúde. 

l PL nº 32 /2020 - abre credito 
especial no valor de R$70.000,00. 

l PL nº 33/2020 - autoriza o Exe-
cutivo municipal a firmar termo 
de adesão com a Associação de 
Turismo da Serra do Nordeste – 
ATUASERRA.

l PL nº 034/2020 - abre crédito 
especial no valor de R$ 4.829,57 
secretaria municipal da Assistên-
cia Social, Trabalho e Habitação.

l PL nº 035/2020 - cria o arquivo 
público municipal e a comissão 
permanente de avaliação docu-
mental.

l PL nº 036/2020 - dispõe sobre 
as diretrizes orçamentárias para 
o exercício financeiro de 2021. 

l PL nº 37/2020 - altera a LDO 

para 2020. 

l PL nº 38/2020 - abre cré-

dito especial no valor de R$ 

40.000,00 secretaria munici-

pal de Cultura e Turismo. 

l PL nº 39/2020 - autoriza o 

recebimento de bem imóvel 

pelo município, a título de do-

ação.

l PL nº 40/2020 - autoriza o 

recebimento de bem imóvel 

pelo município, a título de do-

ação.

l PL nº 41/2020 - que estima 

a receita e fixa a despesa do 

município de Monte Belo do 

Sul para o exercício financeiro 

de 2021.

l PL nº 042/2020 - dispõe so-

bre a política pública de assis-

tência social do município de

Monte Belo do Sul.

l PL n° 043/2020 - autoriza 

contratações emergenciais 04 

Merendeira - Servente E – 4, 

Classe A 01 Professor de Lín-

gua Portuguesa, 02 Operador 

de Máquina, 01 Motorista, 01 

Auxiliar de Serv. de Obras, 02 

Agente Comunitário de Saú-

de, 01 Enfermeiro, 01 Técnica 

de Enfermagem. 

l PL nº 44/2020 - revoga o pa-

rágrafo único do artigo 44, da 

lei municipal 1401/2018.

Amabile Maria De Bortoli Chimelo, 95 anos, e Irma Maria De 
Toni Salvati, 88 anos, não abrem mão do direito de votar em 
Pinto Bandeira

Foto: Marlove Perin
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A Clínica Dra. Jéssica Fedrigo está 
situada na Rua Senador Joaquim 
Pedro Salgado Filho,141, sala 6, 
Cidade Alta, Bento Gonçalves.
Agendamentos e informações 
podem ser feitas pelo fone (54) 
98165-5474

Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

JUSTIÇA
RECONHECE 
COMO TEMPO 
ESPECIAL A 
ATIVIDADE DE 
VIGILANTE, COM 
OU SEM USO DE 
ARMA DE FOGO

Seja pelo desgaste da tinta, pelo local escolhido, ou 
ainda pelo desenho não fazer mais sentido, a remoção 
de tatuagem está conquistando cada vez mais pessoas.

Afinal, se antes a tatuagem era algo definitivo, hoje, 
com as novas tecnologias, os desenhos podem ser apa-
gados de forma simples, rápida e muito eficiente!

Após uma avaliação médica, que irá avaliar a qua-
lidade da tinta, o tamanho da tatuagem e outros aspec-
tos, o procedimento é feito com o Spectra™ XT, que 
possui uma das tecnologias a laser mais avançadas do 
mundo.

O Spectra™  é capaz de remover tatuagens em 
qualquer tom de pele, e a tecnologia apaga desenhos 
de qualquer cor e em qualquer parte do corpo – inclu-
sive micropigmentações de sobrancelha.

O que varia é o número de sessões, já que o laser 
age pelo contraste da pele com a tinta. Portanto, peles 
mais escuras necessitam de mais sessões para serem 
apagadas, assim como tatuagens em cores claras. Mas a 
segurança e a eficiência são comuns em todos os casos.

E para quem está se questionando sobre a dor, 
pode perder o medo! O desconforto é mínimo, e para 
pacientes mais sensíveis, um anestésico tópico pode 
ser usado.

Chegou a sua vez de dizer adeus ao passado!

Fotos: Divulgação

Quem disse que

tatuagem
é para
sempre?

Importante e recente notícia do meio previdenci-
ário: o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou proce-
dente o direito de vigias e vigilantes se aposentarem 
mais cedo. A decisão, tomada em 09 de dezembro, 
reconheceu o direito à aposentadoria especial da ca-
tegoria, inclusive para aqueles que não usam arma de 
fogo no exercício da sua função. Logo, quem exerce 
ou exerceu tal atividade deve estar atento à possibili-
dade de uma aposentadoria mais vantajosa ou, ain-
da, de revisar seu benefício caso já seja aposentado.

Também nesse mês de dezembro ocorreu a mu-
dança do fator previdenciário. Uma nova tabela en-
trou em vigor e atinge as pessoas que entram na regra 
de transição do pedágio de 50% para se aposentar. 
Ela não atinge os segurados já aposentados e nem 
quem tinha direito a aposentadoria antes da reforma 
da previdência entrar em vigor.

Outra informação recente dá conta que o INSS 
planeja iniciar em janeiro de 2021 uma operação pen-
te fino. Segurados que recebem ou receberam auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez são o alvo. As 
notificações serão enviadas pelo correio, SMS, portal 
Meu INSS ou até mesmo pelo caixa eletrônico no ban-
co onde o segurado recebe o benefício. Nesse caso, é 
necessário adotar as medidas certas para não correr o 
risco de ter o benefício suspenso ou, até mesmo, rece-
ber alguma cobrança da Autarquia.

E, para finalizar, lembramos que a prova de vida 
continua suspensa. Está garantido, até o final de 2020, 
que não haverá a suspensão dos benefícios dos segu-
rados que não realizaram a prova de vida neste ano.



Neste sábado, dia 19, Monte Belo do Sul terá 
atração de Natal, a partir das 19h30min, na Praça 
Padre José Ferlin em formato drive-in, ou seja, as 
famílias deverão acompanhar e permanecer dentro 
dos veículos. Serão exibidos videoclipes de artistas 
locais e apresentação do Grupo Acordes, do projeto 
“Monte Belo: Música, Canto e Dança”. Em seguida, 
o Papai Noel irá distribuir presentes às crianças da 
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Na terça-feira, dia 15 de dezembro, 
em Garibaldi, ocorreu o sorteio dos 
prêmios da Campanha dos Sindicatos 
Regional Serra. Os prêmios foram en-
tregues pelo Presidente Cedenir Postal.

Os premiados foram:
Prêmio de R$ 1.000,00 - Evanir 

Colle, Linha Armênio, Monte Belo do 
Sul

Prêmio de R$ 500,00 - Paulo Festa, 
Linha Leopoldina, Bento Gonçalves

Prêmio de R$ 500,00 - Avelino 
Varnier, Linha 40 da Graciema. Bento 
Gonçalves.

São 22 sindicatos que todos os anos 
sorteiam dois prêmios de R$ 500,00 
para cada sindicato e mais cinco prê-
mios entre os 22 sindicatos.

Prefeito cumpre 
agenda em Brasília

O Prefeito de Monte Belo do Sul, Adenir José Dallé - MDB, 
cumpriu agenda em Brasília, com o Deputado Alceu 
Moreira. Na audiência, trataram sobre a liberação de 
recursos na ordem de R$ 1 milhão para construção do 
pórtico de entrada da cidade e mais duas máquinas 
para a Secretaria de Agricultura.

Foto: Divulgação

Monte Belo do Sul ganha espetáculo 
natalino drive-in neste sábado

cidade.  A programação também será transmitida 
pelo Facebook Visite Monte Belo (fb.com/visite-
montebelo).

A Prefeitura Municipal salienta que estará 
seguindo todos os protocolos de prevenção à Co-
vid-19 e pede a colaboração e cuidados da comuni-
dade para vivenciarmos um momento especial, de 
alegria e celebração.

Campanha dos Sindicatos 
Regional Serra entrega prêmios

Cedenir Postal fez a entrega dos prêmios

Fotos: Divulgação



Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do 
Rosário de Pompeia

ADVENTO,
PREPARAÇÃO
PARA O
NATAL
DO SENHOR

Iniciamos um Novo Ano Li-
túrgico com o Advento, tempo de 
preparação para o Natal do Se-
nhor. No meio do caminho está 
Jesus nos acolhendo e dialogando 
para formar comunhão, explican-
do a partilha e nos dando espe-
rança e alegria para aprofundar a 
nossa fé que passa pelo caminho 
da cruz e produz a verdadeira paz 
em vista da missão do anúncio do 
Cristo Ressuscitado.

O Advento inicia com um 
tempo novo na Igreja e nos pre-
para para acolher o Senhor, que 
sempre vem manifestando-se em 
nós. É um tempo de espera, de 
conversão e de penitência por 
Aquele que vem. Essa manifesta-
ção acontece na carne ao nascer, 
primeira vinda, e a manifestação 
gloriosa nos fins dos tempos, se-
gunda vinda. O Advento nos co-
loca em ritmo de espera e espe-
rança. Aguardamos a chegada do 
Senhor e abrimo-nos à contem-
plação do mistério da encarna-
ção. Neste tempo proclamamos 
profeticamente que o Senhor está 
chegando como libertador.

No primeiro momento nos 

Infinitas são as esperanças que o coração tem
de encontrar a felicidade com um novo ano...

FELIZ NATAL! FELIZ ANO NOVO!
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Um dos temas da próxima 
sessão Legislativa, que será reali-
zada no dia 22 de dezembro, será 
medidas de combate ao Corona-
vírus em Pinto Bandeira.  

Entre as sugestões, indica-
ção dos vereadores progressistas, 
Adair Rizzardo, Gerson Odorcik 
e Silvana Ceccon Burlini, assim 

A bênção para 2021
Seja em sua vida, em sua família e em seus ami-

gos, o ano da Graça e da Paz de Deus. Transcrevo 
Nm 6,22-27, onde o Senhor falou a Moisés, dizendo: 
“Fala a Aarão e a seus filhos: ao abençoar os filhos de 
Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde! O 
Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compade-
ça de ti! O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a 
paz! Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de 
Israel, e eu os abençoarei!”

colocamos numa atitude de aguar-
dar o Senhor que vai chegar. De-
vemos nos deixar guiar pela luz 
que ilumina nossa vida.

No segundo momento deve-
mos nos converter, pois Cristo é a 
razão da nossa vida, “o Reino do 
Céu está próximo”.

No terceiro momento, com 
Jesus, chegou a nossa hora e a 
nossa vez.

No quarto momento, Jesus 
está conosco, Ele está no meio de 
nós.

Portanto, o Advento é o tem-
po de construir; é a oportunidade 
de celebrar a nossa vida em co-
munhão com o Salvador. Assim, 
por meio de Maria entra em nos-
sa vida para nos amar e apontar 
o caminho do Pai, Ele é o Sinal. 
Nascimento de Cristo certeza da 
nossa esperança. Cristo, vida nova 
que nasce, é a festa da vida, da 
família, da comunidade, alegria, 
príncipe da paz.

Aguardamos o Senhor que 
vai chegar para nos converter, 
pois Ele é a razão do nosso existir 
e nos colocamos à sua disposição 
enquanto Ele está em nosso meio.

Assinados contratos da Lei 
Aldir Blanc em Pinto Bandeira

Os contratos contemplados pela 
Lei Aldir Blanc foram assinados no dia 
07 de dezembro, na Prefeitura de Pinto 
Bandeira. Os selecionados apresentaram 
projeto por meio do edital de Chamada 
Pública disponível no site da prefeitura.

Quatro projetos foram selecionados 
para receberem o dinheiro, são eles: 
Espaço Felicitta (histórias que contam); 
Grupo Ricordo Del Paese (Filó Italiano- 
A casa da nona); Jeverson Carelli (Pro-
grama Trilhos) e Nelcir Carelli (Hino à 
Pinto Bandeira). Diante do momento de 
pandemia da Covid-19, todos os projetos 
serão apresentados por meio das plata-
formas Youtube, Facebook ou Insta-
gram, para todos poderem acompanhar. 
Os horários e dias das apresentações 
serão comunicados pelas redes sociais 
da prefeitura e dos selecionados poste-
riormente.

Contemplados pela Lei Aldir Blanc

Fotos: Divulgação

Vereadores Progressistas de Pinto Bandeira 
sugerem medidas de combate ao Coronavírus

que disponível destine o recurso 
financeiro do exercício de 2020 
que será devolvido pela Câmara 
Municipal para aquisição de va-
cinas ao combate do COVID-19.

Segundo o Presidente do Le-
gislativo, Adair Rizzardo, haverá a 
expectativa devolução de recursos 
no valor de R$ 229.000,00.

Foto: Divulgação
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Foto: Divulgação

Primeira 
parcela do 
Fundovitis 
é liberada

VINHOS:
DA EXCELÊNCIA
DO PRESENTE AO 
APRENDIZADO 
DO PASSADO

Viviane Weirich,
advogada, 
OAB/RS 117.008

A Associação Brasileira de Enologia 
(ABE) tem nova Diretoria para o biênio 
2021/2022. Conduzida pelo jovem enólogo 
André de Gasperin, da Vinícola Don Affon-
so, de Caxias do Sul, a diretoria foi eleita por 
aclamação em Assembleia Geral realizada na 
sexta-feira, 4 de dezembro. Gasperin assume 
o posto do enólogo Daniel Salvador, que este-
ve à frente da entidade em 2019 e 2020.

O Consevitis, conselho for-
mado por entidades do setor da 
uva e do vinho, atrelado à União 
Brasileira da Vitivinicultura (Uvi-
bra), já está com parte dos recur-
sos do Fundo de Desenvolvimen-
to da Vitivinicultura (Fundovitis) 
em mãos. A primeira parcela, no 
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A última Avaliação Nacio-
nal de Vinhos trouxe ainda mais 
prestígio à produção de vinhos 
nacional, especialmente aos gaú-
chos e muito mais, àqueles da 
Serra Gaúcha, demonstrando a 
excelência da produção vitiviní-
cola, que engloba desde o plantio 
da videira até o momento final, 
em que o primeiro gole aguça o 
paladar do consumidor e enche 
de orgulho toda uma cadeia de 
produção comprometida em des-
pertar as melhores experiências 
aos adeptos do vinho e da própria 
gastronomia que aqui se consoli-
dou. Parabenizá-los é pouco: há 
uma considerável distância entre 
aquele que planta a videira até a 
primeira taça servida. 

A produção de vinhos traz 
em sua essência o saber fazer 
dos imigrantes que por aqui se 
estabeleceram. Passado mais de 
um século, a produção evoluiu e 
dispensa qualquer comparação 
com vinhos de outros lugares 
do mundo, porque o que aqui é 
produzido tem a essência daque-
les primeiros produtores, que 
ensinaram a se preocuparam em 
consolidar o conhecimento para 
as próximas gerações. 

Esses imigrantes partiram de 
diferentes regiões da Itália e as-
sim, trouxeram saberes distintos, 
tanto na elaboração dos vinhos 
quanto da própria gastronomia. 
Essa distinção, sentida ainda na 
gastronomia, perde-se com a in-
dustrialização do vinho. Os ali-
mentos guardam em sua essência 

o tempero, os ingredientes e a for-
ma de fazer, tanto que, não come-
mos “Canederli” no Vale dos Vi-
nhedos, no entanto, encontramos 
restaurantes que oferecem esse 
prato na região norte do municí-
pio, com forte influência da região 
do Tirol. Os vinhos que encontra-
mos nos Caminhos de Pedra não 
são da mesma variedade que os 
que estão à disposição dos consu-
midores no Vale dos Vinhedos. 
Isso tem uma explicação: a cultu-
ra, ainda que dos imigrantes italia-
nos, é distinta, assim como é na 
própria Itália. 

Isso permite fomentar a 
agroindústria, organizando os pro-
dutores rurais para que elaborem 
seus próprios vinhos com parte 
de sua produção de uvas e que fa-
çam, seguindo as normas básicas 
de higiene e de saúde vigentes, 
resgatando os saberes seculares 
que restaram consolidados, possi-
bilitando a comercialização de um 
produto diferenciado que guarda-
rá em cada uma de suas garrafas a 
história daquela localidade, reme-
tendo por certo, à região da Itália 
de onde partiram seus ancestrais. 

Parte-se da necessidade de 
se organizar essas comunida-
des, através de um incremento 
da gestão pública focada nesse 
propósito, tudo isso, objetivando 
consolidar o agricultor em sua 
propriedade, dando-lhe ganhos 
que poderão complementar seu 
sustento nos períodos de entressa-
fra, além de aproximá-los do turis-
ta, diminuindo assim, a distância 
entre a videira e a taça, sendo essa 
uma justa e devida homenagem 
aos imigrantes italianos e seus 
descendentes pela qualidade dos 
vinhos que hoje brindamos. 

valor de R$ 3,2 milhões, foi li-
berada no final de novembro. O 
restante será disponibilizado nos 
próximos 11 meses. O total é de 
R$ 12 milhões. 

O repasse era aguardado des-
de o ano passado, quando o Insti-
tuto Brasileiro do Vinho (Ibravin) 

deixou de receber por conta de 
apontamentos do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) às con-
tas do instituto. 

O Fundovitis custeia e finan-
cia ações, projetos e programas da 
Política de Desenvolvimento da 
Vitivinicultura Estadual.

André De Gasperin é o
novo presidente da ABE

Foto: Tatiana Cavagnoli



Já é Natal? Aproveite a época mais deliciosa 
do ano e prepare uma receita especial

Foto: iStock

Ingredientes
Farinha de mandioca flocada

50g de Manteiga

50g de Cebola roxa

20g de Bacon 

20g de Damasco

20g de Figo turco 

20g de Passas pretas

20g Passas brancas 

Você piscou e o Natal já está batendo na porta. E as receitas natali-
nas chegam junto. Como está a criatividade para o final de 2020? Para 
facilitar os planos de Natal, o chef e docente Luan Damiano, do Senac 
Bento Gonçalves, preparou uma receita pra lá de especial, que vai fazer 
todos à volta da mesa ficarem com água na boca. Aproveite a dica e 
capriche no almoço ou na janta de final de ano!

Ingredientes
l 50g de iogurte natural

l 2 cebolas

l 50g de alho poro

l 50g de cenoura

l 50g de manteiga

l Tomilho fresco a gosto

l Louro a gosto

l Alecrim fresco a gosto

l Páprica doce a gosto

l Alho
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Modo de preparo
Coloque em uma frigideira a manteiga, a cebola e em seguida 
o bacon.

Vá mexendo até dourar e os outros ingredientes da farofa.

Coloque a farinha por último e deixe em fogo baixo mexen-
do constantemente para a farinha ficar saborosa e crocante.

Aí é só servir com os acompanhamentos de sua preferência!

Sobrecoxas assadas marinadas 
no iogurte e ervas frescas

Modo de preparo
Deixe marinando a sobrecoxa por 
no mínimo 2 horas com os tem-
peros e o iogurte.

Na sequência, coloque em uma 
assadeira os legumes e a manteiga 
com mais 300ml de água.

Acrescente as sobrecoxas com a 
pele virada para cima e leve no 
forno por 1h a 180 graus. Ou até 
ficar cozida e bem dourada!

Se a água secar coloque mais um 
pouco.

Foto: iStock

Farofa 
de frutas
frescas



Serra colhe safra de ameixas de qualidade
Foto: Marlove Perin

Lucinda Rigon comemora a qualidade da safra de ameixas

É no movimento
que sua vida ganha 
mais saúde! 

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

Aprenda a correr com a 

Spadari Running
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A qualidade das ameixas 
colhidas nesta safra deverá com-
pensar parcialmente as perdas 
ocasionadas pelas condições cli-
máticas. Com uma área de 1.450 
ha, a região da Serra é a principal 
produtora da fruta no Estado. 
Conforme estimativas da Ema-
ter/RS-Ascar, esta safra deverá 
ser 60% menor em comparação a 
uma safra normal, atingindo oito 
mil toneladas produzidas. A co-
lheita se estende até janeiro.

O extensionista rural da 
Emater/RS-Ascar, Enio Ângelo 
Todeschini, explica que o inver-
no apresentou condições muito 
boas para as plantas, com bastan-
te horas de frio e qualidade desse 
frio, porém, houve duas geadas 
tardias, no final de agosto e se-
tembro, que afetaram o potencial 
produtivo das ameixeiras. “Nos 
meses de outubro e novembro, 
no crescimento da fruta, houve 
estiagem, afetando os pomares 
que não tinham irrigação, redu-
zindo o calibre da fruta. Mas a 
qualidade da fruta é excepcional, 
com cor, textura e sabor excelen-
tes por causa do clima seco. Não 
tem doenças e pragas, reduziu 
2/3 em relação ao ano passado 
a necessidade de tratamentos, o 
que impacta na menor exposição 

do produtor, no custo de pro-
dução e na segurança alimentar 
maior”, ressalta Todeschini.

Ainda segundo ele, com a 
oferta menor do produto e me-
lhor qualidade da fruta, os pro-
dutores estão conseguindo um 
ótimo preço pelo produto, o que 
ajuda a recuperar as perdas ad-
vindas das condições climáticas.

A fruta produzida na região 
abastece o mercado interno, es-
pecialmente o centro do país, su-

deste e nordeste. No município 
de Farroupilha, um dos maiores 
produtores da Serra, a família 
Pasa, que cultiva sete hectares de 
ameixeiras, espera colher de 50 a 
60 toneladas da fruta. Apesar das 
adversidades do clima, Mateus 
diz que a expectativa é de uma 
boa safra, com frutas de ótima 
qualidade. Toda a área cultivada 
conta com tela antigranizo, que, 
segundo Mateus e o pai Olmar, 
ajuda a proteger do granizo, da 
geada, da radiação solar e do ven-
to, além a fruta ficar mais sadia, 
não apresentar lesões e ter um 
calibre maior.

Anselmo Rigon, morador 
da Linha Silva Pinto, em Pinto 
Bandeira, iniciou a colheita dos 
seus dois hectares de ameixas e 
está satisfeito com a produção. 
Ele pretende colher 40 mil quilos 
da fruta da variedade conhecida 
como italiana.

“É nosso primeiro ano de 
colheita neste pomar. Está tudo 
certo, o tamanho, a cor e o sabor. 
O clima ajudou. O sabor está de-
licioso. A nossa safra está 100% 
este ano. Está boa demais. Não 
tivemos nenhum problema, nem 
geada e nem granizo. O tempo 
está colaborando e chovendo 
uma vez por semana”, comemora 
Lucinda Rigon.

Família Pasa iniciou a colheita de ameixas

Foto: Divulgação Emater/RS-Ascar



l 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

Rua Júlio de Castilhos, 651
Farroupilha - Centro - Sala 507

TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS

Tatiane Parreira, 
terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

Ciúmes na visão mais elabo-
rada e sensível da Constelação 
Familiar pode nos ajudar a enten-
der essa reação tão bruta. Segun-
do o dicionário Aurélio, o ciúme 
se caracteriza como “um receio 
ou despeito de certos afetos 
alheios não serem exclusivamen-
te nossos”. é como se amarrásse-
mos um cadeado emocional nas 
nossas relações e quebrássemos 
a chave. Impedindo que a pessoa 
que nós amamos se sinta livre 
para viver tudo o que quer.

Trata-se de um comporta-
mento vicioso, em que nos co-
locamos numa posição em que 
achamos que devemos estar, ain-
da que sem querer. No entanto, 
há níveis e diferentes formas de 
manifestação dos ciúmes, varian-
do desde um sentimento de zelo 
simples à expressões exacerbadas 
e agressivas. 

Segundo Bert Hellinger, cria-
dor do método da Constelação 
Familiar, o ciumento “expulsa” a 
pessoa de sua vida, ainda que de 
maneira inconsciente, pois acre-
dita-se que isso trará alívio. Ele 
terá a percepção de que abando-
nou o ente querido e lidará bem 
com isso, pois ele mesmo não foi 
rejeitado ou abandonado.

Falta de confiança
O ciumento desconfia a todo 

momento que o parceiro está 
escondendo algo e em determi-
nado momento o confronta com 
isso. Contudo, sem fundamentos 
e apenas baseado em intuição.
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Controle
Passa a conduzir a vida do 

ente abusivamente, controlando 
o que vestir, quando sair e até 
as amizades. É comum a atitude 
acontecer aos poucos, com co-
mentários sugestivos disfarçados 
sob um manto de preocupação. 
Quando a vítima percebe, já não 
consegue mais escolher nem suas 
amizades nem o que irá vestir.

Dependência
Passa a dominar o seu par-

ceiro, vendendo a ideia de que o 
relacionamento onde estão é um 
lugar seguro, ao contrário dos de-
mais. O portador do ciúme traba-
lha o conceito de que o ambiente 
externo, seja de trabalho ou ciclo 
de amizades, é um lugar hos-
til. Assim, resta relacionamento 
como o porto seguro dois. Com 
o tempo, é comum ver a parte 
dominada se sentindo infeliz.

Felicidade às 
custas do parceiro
Para se sentir bem, o ciu-

mento acaba denegrindo as con-
quistas do parceiro. Isso porque 
ele inconscientemente pensa que 
tal realização é uma forma do 
ente se afastar dele. O pensamen-
to de que outro pode evoluir na 
vida e acabar deixando-o o leva 
a desmerecer tais realizações. 
Uma promoção no trabalho, por 
exemplo, faz o ciumento discutir 
sobre salário e expediente. No 
caso de um intercâmbio, a pessoa 
sugere que a cultura e modo de 
vida serão empecilhos, sem evi-
denciar as experiências positivas 
que virão.

Insegurança
A insegurança constante leva 

o ciumento a elaborar teorias 
sem fundamentos. Uma conver-
sa mais reservada no telefone ou 

um encontro podem ser credita-
dos como desculpas para infide-
lidade, por exemplo. Além disso, 
começa a querer perseguir o par-
ceiro para saber de tudo da vida 
dele, o tempo todo.

Ajuda psicológica
Um profissional capacitado, 

como o psicólogo, pode ajudar a 
trabalhar esta questão. Assim, ele 
poderá avaliar o foco do proble-
ma e ajudar o paciente na busca 
por uma solução. Como há relu-
tância do ciumento em ingressar 
na terapia, é aconselhável os en-
volvidos participarem da sessão. 
Desse modo será mais fácil sanar 
o problema.

Trabalhar a 
autoestima
Se você é ciumento, que tal 

entender o porquê do outro estar 
com você? Enxergue suas pró-
prias qualidades e atributos. O 
parceiro não ingressaria em um 
relacionamento com você se não 
tivesse algo bom a oferecer. Pen-
se nisso.

Individualidade
Entenda que o parceiro pre-

cisa de espaço.
Ninguém admite, mas preci-

samos tomar um tempo do outro 
para cultivar nossas individualida-
des e abastecer o relacionamento 
com nossas experiências pesso-
ais. Assim, cultivar isso impede 
que ambos se acostumem com a 
presença um do outro.

Diálogo
A disposição para conversar 

indica um sinal de confiança en-
tre as partes. Sempre que sentir 
algum incômodo, se abra e con-
verse. Trabalhar a própria inse-
gurança é bastante saudável para 
um relacionamento.

Reprodução Web



Pelo menos 50 lavouras são prejudicadas
por granizo em Monte Belo do Sul e Bento

Fotos: Maria Nhoatto Tansini

Chuva de pedras atingiu região produtora de uvas do Vale Aurora
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O vencedor do “Prêmio Bra-
sil Artesanal 2020 – Charcutaria”, 
organizado pelo Sistema CNA/
Senar em parceria com a Acade-
mia da Charcutaria, foi o produ-
tor Bruno Gedoz, da agroindús-
tria familiar Zampa Grigia, do 
município gaúcho de Carlos Bar-
bosa. Gedoz recebeu R$ 3.000 e 
um certificado de campeão desta 
edição como prêmios. 

De segundo a quinto lugar, 
ficaram, respectivamente, os pro-
dutores Maria Aparecida Lopes, 
da Novo Imigrante Charcutaria, 
do Espírito Santo; Olivar Aral-
di, da Embutidos Araldi, do Rio 
Grande do Sul; Gesner Ferreira 
Belisário, da Salaminho da Serra, 
de Minas Gerais; e Ediney Neis, 
da Charcutaria Caravaggio, do 
Paraná. A primeira etapa classifi-
catória avaliou, por meio de uma 
comissão, características dos pro-
dutos, como textura, aroma, sabor 
e nível de gordura. Na segunda 
etapa, 50 pessoas degustaram e 
avaliaram os cinco salames fina-
listas. O objetivo do prêmio foi 
valorizar a produção de salames 
artesanais no país.

Na agroindústria, criada em 
2019,  que comanda junto aos 
pais, Vitor Antonio Gedoz e Ma-
rinez Fontana Gedoz, as receitas, 
principalmente de salame, têm 
origem nas tradições dos avós e 
bisavós do produtor. Assim como 
o modo de fazer, que é destacado 
por Bruno Gedoz como um dos 
diferenciais. Ele explica que, ao 
invés de ser utilizada a defuma-
ção, é feita uma fermentação ini-
cial, depois uma desidratação e, 
então, a cura e a maturação, o que 
permite “ressaltar o sabor e o aro-
ma próprios da carne e da receita” 
utilizadas, acredita. Este processo, 
no caso do salame, dura, no mí-
nimo, 30 dias até que o produto 
possa ser vendido.

Hoje, a família possui em mé-
dia 130 suínos na propriedade. 
Além de salame, a agroindústria 
também possui copa, lombo tem-
perado ou copa magra, presunto 
cru do tipo culatello e costela su-
ína. As vendas ocorrem em esta-
belecimentos de revenda em Ga-
ribaldi, Bento Gonçalves e Porto 
Alegre e diretamente em Carlos 
Barbosa.

Uma chuva de granizo, que durou 
aproximadamente 15 minutos, na tarde 
da quarta-feira (16), prejudicou lavouras 
de Monte Belo do Sul e Bento Gonçal-
ves. Em torno de 50 proprietários de 
terra da região do Vale Aurora, interior 
de Bento Gonçalves, e de Monte Belo 
do Sul, procuraram o Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Bento Gonçalves 
para encaminhar pedido de seguro para 
as áreas atingidas. De acordo com o pre-
sidente da entidade, Cedenir Postal, o 
número de agricultores afetados deve ser 
ainda maior, pois alguns produtores não 
ter seguro agrícola. “Em algumas proprie-
dades foi grande o estrago. Tivemos mais 
de 50 acionamentos, fora os que não têm 
seguro. Quem tem e acionou, agora vai 
precisar aguardar a vistoria da seguradora, 
que vai determinar o quanto foi a perda”,  
explica Cedenir.

Segundo Postal os agricultores de-
vem continuar tratando as lavouras para 
evitar doenças, mesmo que parte da pro-
dução apodreça. Ele cita que na região do 
Vale Aurora, propriedades que cultivam 
uvas de mesa, especialmente a Niágara, 
foram mais prejudicadas, em razão da sa-
fra ser precoce.

Chuva durou cerca de 15 minutos, mas causou estragos em propriedades rurais

Salame produzido 
em Carlos Barbosa 
é escolhido o melhor 
em disputa nacional

Foto: Divulgação Senar


