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a escola a comunicar ao Conselho Tutelar quando o aluno infrequente atingir 30% de faltas. 
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A nova medida de índice de evasão 
escolar afetará Bento Gonçalves?
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Seguindo a orientação da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), os Correios pas-
sarão a não mais fazer entregas 
de baterias avulsas a partir do 
dia 31 de janeiro de 2019. Isso 
significa que, para a maioria dos 
trechos, está proibida a entrega 
de encomendas que contenham 
baterias ou pilhas de lítio ou 
íons de lítio, que são geral-
mente as baterias encontradas 
em aparelhos eletrônicos como 
smartphones e notebooks.

Segundo os Correios, des-
pachos contendo baterias e pi-
lhas nas modalidades Sedex 10 
e Sedex 12 (estadual e nacio-
nal), Sedex simples nacional e 
quatro trechos do Sedex sim-
ples estadual não serão mais 
aceitos, estando ou não as bate-
rias acopladas ao produto.

Postagens locais são aquelas 
dentro de uma mesma cidade. Já 
a estadual compreende origem 

Correios limitam entregas de aparelhos eletrônicos pelo Sedex
e destino em cidades distintas, 
porém dentro do mesmo estado. 
As de âmbito nacional contem-
plam origem e destino em cida-
des de estados diferentes.

Fiscalização
Ao chegar aos Correios 

para fazer uma postagem de 
uma encomenda, o cliente será 
questionado se naquele pacote 
contém algum tipo de bateria 
ou pilha.

Caso o cliente afirme que 
está levando bateria ou pilha, 
ele será questionado se ela está 
acoplada em algum equipamen-
to. Caso negativo, a postagem 
não será feita. Caso positivo, o 
atendente vai precisar verificar 
qual é o tipo de postagem para 
saber se ela se encaixa nas que 
permitem esse envio. Se sim, a 
postagem será feita. Se não, não 
será aceita e o atendente expli-
cará o motivo.

A Receita Federal abriu con-
sulta ao lote residual de restitui-
ção do Imposto de Renda (IR) de 
janeiro nesta segunda-feira (14). 
Serão desembolsados, ao todo, 
R$ 310 milhões para declara-
ções de 2008 a 2017, incluindo 
165,9 mil contribuintes que es-
tavam na malha fina, mas regu-
larizaram suas pendências.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar o site da Receita 
Federal, ou ligar para o “Recei-
tafone” 146. Na consulta à pági-

Receita Federal abre consulta 
para restituição do Imposto de 
Renda de 2008 a 2017

na da Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato da de-
claração e ver se há inconsistên-
cias de dados identificadas pelo 
processamento.

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá fa-
zer requerimento por meio da 
Internet, mediante o Formulário 
Eletrônico – Pedido de Paga-
mento de Restituição, ou direta-
mente no e-CAC.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte poderá 
contatar pessoalmente qualquer 
agência do Banco do Brasil ou 
ligar para a Central de Aten-
dimento por meio do telefone 
0800-729-0001 (demais locali-
dades) ou 0800-729-0088 (te-
lefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para agen-
dar o crédito em conta corrente 
ou poupança, em seu nome, em 
qualquer banco.
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Posicionar os fornecedo-
res brasileiros de acessórios e 
componentes para a indústria 
moveleira na América Latina é 
o objetivo do Projeto Orchestra 
Brasil ao apoiar a participação 
de nove empresas brasileiras na 
feira Magna Expo Mueblera In-
dustrial, na Cidade do México, 
de 16 a 18 de janeiro. Ao todo, 
nove empresas apoiadas pelo 
projeto vão expor seus lança-
mentos no evento, em dois es-
tandes apoiados pelo projeto de 
incentivo às exportações – que 
é uma parceria do Sindicato das 
Indústrias do Mobiliário de Ben-
to Gonçalves (Sindmóveis) com a 
Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil).

As empresas apoiadas nessa 
ação são fabricantes de compo-
nentes, tintas, máquinas, equi-
pamentos e softwares para o 
setor moveleiro: Cipatex, CPI/
Tegus, Cripa, Lidear, Lufa-
ti, Projepack, Promob, Renner 
Sayerlack e Zen Design. A par-
ticipação objetiva fortalecer tan-
to as negociações quanto o po-
sicionamento deste segmento no 
México e mercados adjacentes, 
já que o país representa a segun-
da maior economia da América 
Latina.

O presidente do Sindmóveis, 
Vinicius Benini, destaca que o 

O litro do combustível pas-
sará dos atuais R$ 1,4337 para 
R$ 1,4624. O preço da gasolina 
vinha caindo em dezembro de 
2018, diante da queda do dólar. 
Um dos critérios de reajuste, 
que começou a valer na sexta-
-feira (11), são as altas conse-
cutivas do valor do petróleo no 
mercado internacional.

A Petrobrás anunciou tam-
bém que o preço médio do die-
sel nas refinarias continuará 

Petrobras aumenta 2% o preço da gasolina nas refinarias

estável, depois de ter aumen-
tado em 2,5 %, na quinta-feira 
(10), o valor por litro continua 
1,9009.

O Proncon de Bento Gon-
çalves já registrou reclamações 
de consumidores pelo não re-
passe das reduções de valores 
das refinarias aos postos de 
combustíveis no município, que 
é uma das cidades com o produ-
to mais caro na serra gaúcha, e 
sofrerá um novo reajuste.

Projeto Orchestra Brasil leva 
fornecedores da indústria moveleira à 
feira Magna Expo, na Cidade do México
Participação na feira é estratégica, já que o México está entre os 10 principais destinos dos produtos 
brasileiros fabricados pelas empresas participantes

Sindmóveis Bento Gonçalves 
tem especial preocupação com 
o desenvolvimento não apenas 
da indústria moveleira, mas de 
seus fornecedores. Segundo ele, 
a integração com o mercado in-
ternacional é essencial para a 
sustentabilidade dos negócios 
no próprio mercado domésti-
co e o fortalecimento da cadeia 
como um todo beneficia direta-
mente os fabricantes brasileiros 
de móveis. “Além dos ganhos de 
competitividade, as empresas 
aumentam a resiliência e a ca-
pacidade de enfrentamento de 
crises”, pontua.

A Magna Expo Mueblera 
Industrial é realizada anual-
mente há 25 anos na Cidade 
do México e, nessa edição, reú-
ne expositores de 11 países nos 
segmentos de processamen-
to, transformação e materiais/
componentes para madeira. O 
evento tem relevância estratégia 
para o Projeto Orchestra Bra-
sil, já que o México é um dos 10 
maiores destinos das exporta-
ções das empresas apoiadas pelo 
projeto e, de modo geral, perce-
be-se um aumento generalizado 
das importações mexicanas dos 
produtos apoiados provenientes 
do Brasil, em especial máquinas 
e equipamentos.

Mais sobre o Projeto 
Orchestra Brasil
O Projeto Orchestra Brasil 

intensifica e promove a inserção 
competitiva de empresas brasi-
leiras fornecedoras da indústria 
moveleira no mercado interna-
cional. As ações promovidas no 
âmbito do projeto vão desde a 
participação em feiras interna-
cionais até projetos comprado-
res e vendedores, missões co-
merciais e técnicas. Participam 
do projeto cerca de 50 empresas 
brasileiras fabricantes de aces-
sórios, componentes, ferramen-
tas, máquinas, softwares para 
layout e matérias-primas.

A próxima ação do Projeto 
Orchestra Brasil será em mar-
ço: um Projeto Comprador du-
rante a Fimma Brasil, em Bento 
Gonçalves. Para essas rodadas 
de negócios, foram convidados 
50 importadores dos seguintes 
mercados alvo: África do Sul, 
Argentina, Bolívia, Chile, Co-
lômbia, Estados Unidos, Índia, 
México, Peru e República Do-
minicana. Ainda em 2019, estão 
previstas outras ações, como a 
participação nas feiras Fei-
ra Interzum Colonia, Fitecma 
Buenos Aires e Tecnomueble 
Guadalajara, além de missões 
prospectivas à República Domi-
nicana e Índia.

O novo secretário da Receita 
Federal, Marcos Cintra, afirmou 
na última quinta-feira (10) que 
o novo governo estuda conceder 
desoneração “universal” e “am-
pla” da folha de pagamentos. O 
Governo Dilma Rouseff começou 
a aplicar a desoneração em 2011 
em demandas específicas e pon-
tuais. A ideia é fazer com que 
essa desoneração seja em todos 
os setores, fazendo com que o 
impacto na economia seja maior 
e positivo, destaca o secretário.

 O argumento à época era 
o de que, diante de um cenário 
de crise econômica mundial, 
esta seria a forma de o governo 
ajudar as empresas a manter os 
funcionários empregados. Com 
o passar do tempo, o número de 
setores beneficiados pela medida 
aumentou.

De acordo com a Receita, a 
tributação sobre a folha de sa-

Governo estuda desoneração 
universal da folha de pagamento
Com a medida, os tributos na folha de pagamento podem ser di-
minuídos

lários somou R$ 555 bilhões em 
2017, o equivalente a 26,12% de 
toda a carga tributária brasilei-
ra naquele ano.

Tributos e desemprego
Na avaliação do novo chefe 

de Receita Federal, os tributos 
sobre a sobre a folha de paga-
mentos é o grande responsável 
pelos 13 milhões de desempre-
gados no país.

CPFM 
(Contribuição Provisória 
sobre Movimentação 
Financeira)
Conforme a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, ao reduzir 
uma tributação, o governo tem 
de compensar a perda de receita 
por meio de corte de subsídios, 
aumento de tributos ou elevação 
de base de cálculo de impostos.

Postos de combustível de Bento nem 
chegaram a registrar a queda do valor, 
e já estão liberados a aumentar 2%
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A escolas de todo o país 
serão obrigadas a notificar o 
Conselho Tutelar em caso de 
evasão ou infrequência escolar 
acima de 30%. A nova medida 
entrou em vigor na última sex-
ta-feira (11). Antes da medida, 
a obrigatoriedade para comu-
nicar o Conselho Tutelar era 
de 50% do total de faltas. Esta 
é uma das primeiras ações do 
novo ministro da Educação, 
Ricardo Vélez Rodríguez, com 
objetivo de reduzir os índices 
de evasão escolar e distorção de 
idade-série.

Bento 
Gonçalves 20%?
De acordo com Lavinicki, 

não só Bento, como todo o esta-
do do Rio Grande do Sul estão 
à frente deste número. Desde 
2011 as escolas do estado têm 
de comunicar o Conselho Tu-
telar caso os índices de evasão 
e infrequência atinjam a 20%, 
servindo de exemplo para ou-
tros estados brasileiros.

No ano de 2017, Bento 
Gonçalves registrou 976 alu-
nos fora das salas de aula, em 
2018, este número caiu para 
960, de acordo com relatórios 
do Conselho Tutelar.

           
Principais motivos 
de infrequência ou 
evasão escolar
Lavinicki explica são três 

principais motivos para os al-
tos índices no município. Ele 
cita que em primeiro lugar está 
a resistência do aluno, que é o 
motivo de 50% de estudantes 
fora da sala de aula. Em segun-
do lugar o Conselheiro tutelar 
aponta a negligência dos pais e 
município. Dos pais por não in-
centivar e estimular os filhos a O processo seletivo para o 

primeiro semestre do Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni) abrirá inscrições no 
próximo dia 29 de janeiro e irá 
até o dia primeiro de fevereiro. 
O processo seletivo tem foco em 
alunos oriundos do ensino médio 
de escolas públicas, bolsistas in-
tegrais de escolas particulares, 
pessoas com deficiência ou pro-
fessores da rede pública.

Requisitos
Não ter diploma de ensino 

superior e ter realizado o Exa-
me Nacional de Ensino Médio 
(Enem). As inscrições poderão 
ser feitas no site do Programa do 
Ministério da Educação (MEC).

Chamadas
Os resultados e as duas 

Inscrições para o ProUni serão 
abertas no próximo dia 29 de janeiro

chamadas serão divulgados nos 
dias quatro e 18 de fevereiro. 
Os aprovados na primeira cha-
mada terão de se apresentar nas 
faculdades para comprovação 
de informações entre os dias 
quatro e 12. Os aprovados na 
segunda chamada, terão o pra-
zo entre 18 e 25 de fevereiro.

Média para 
participar do 
programa
A nota mínima para partici-

par no ProUni é de 450 pontos 
na média aritmética das notas 
obtidas nas provas do Enem. O 
cálculo é feito a partir da soma 
das notas das cinco provas do 
exame e, depois, dividindo por 
cinco. Outra exigência é que a 
nota da Redação deve ser maior 
do que zero.

No RS o índice de infrequência já é de 20% para notificação
Uma nova medida do Governo Bolsonaro, que entrou em vigor nesta sexta-feira (11), obriga a escola a comunicar o Conselho Tutelar quando o aluno infrequente atingir 
30% de faltas, mas em todo o RS esta a comunicação por 20% de infrequência já vem sendo adotada desde 2011

ir para a escola. “Do município 
devido à falta de meio de trans-
portes para os alunos, pois nem 
sempre as escolas mais pró-
ximas da moradia de alguns 
alunos dispõem de vagas, sen-
do necessário um deslocamen-
to maior”, destaca Lavinicki. 
O terceiro motivo é a falta de 
vagas em escolas do município, 
“isto contribui para que alunos 
fiquem sem estudar aguardan-
do liberar vagas nas escolas pú-
blicas”, critica o conselheiro.

Atuação do 
Conselho tutelar
Após ser notificado pela 

escola pela infrequência de um 
aluno, o Conselho Tutelar tem 
15 dias para entrar em conta-
to com os pais, e depois comu-
nicar a escola que o aluno irá 
retornar. Caso a resposta seja 
negativa, o caso é encaminha-
do ao Ministério Público, que 
identifica qual motivo da eva-
são. Por lei o aluno é obrigado 
a ir à escola dos quatro aos 17 
anos de idade, explica Lavini-
cki.

te, séries onde estão os maio-
res números de evasão escolar, 
é a partir da sexta série do 
ensino fundamental, e do pri-
meiro ano do segundo grau, 
destaca o conselheiro.

 
Diminuir os índices 
De acordo com Lavinicki, o 

Conselho Tutelar realiza uma 
reunião semestral com o Mi-
nistério Público, quando lista 
os motivos da evasão e infre-
quência. Em posse destes da-
dos o Ministério Público tem 
deve reunir com o Secretaria 
de Educação do Município, 

exigindo que a prefeitura crie 
ações e projetos de resgate dos 
infrequentes.

Bento Gonçalves
Em levantamento feito 

pelo Jornal Gazeta em dezem-
bro de 2018, a evasão escolar 
teve 960 alunos no município. 
Em 2017 este número estava 
em 976 alunos fora do am-
biente escolar. Bento ocupa 
o 12º lugar estadual entre as 
cidades com maior número de 
evasão, sendo que a cidade é 
a 17ª com mais habitantes do 
estado. 

Período escolar 
com maiores índices 
A grande curva ascenden-

Conselheiro Tutelar Leonides Lavinicki

O RS já vinha adotando o percentual de 20% para a comunicação de infrequência

Para o resto do país, a comunicação de infrequência escolar passa a ser de 30%
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Os impostos e seguros são 
tipos especiais de despesas que 
aparecem em determinados 
períodos do ano, o que exige 
um planejamento cuidadoso 
para que elas não provoquem 
um rombo no orçamento do-
méstico. Exemplos típicos são 
os gastos com o Imposto de 
Renda (IR), Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e o 
Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA). 
Entenda como se prevenir e não 
sofrer susto com estas despesas.

Imposto de Renda
A primeira exigência a ser 

observada é a quantia que a 
pessoa física ganhou no ano 
anterior. Se você recebeu ren-
dimentos tributáveis, entre 
eles salário, aposentadoria, 
aluguéis de imóveis acima de 
R$ 25.661,70, (renda mensal 
média acima de R$ 1.903,98) é 
obrigado a declarar sua renda.  

Como se prevenir e não ser 
surpreendido pelas contas em 2019

Como declarar o 
imposto de renda
Se você se enquadra em 

qualquer um dos requisitos, é 
hora de começar a se preparar 
para a declaração. Você preci-
sará dos comprovantes de ren-
dimento, de bens e os de dedu-
ção.

O comprovante de rendi-
mento é cedido pelo empre-
gador e nele consta quanto foi 
pago ao cidadão durante o ano 
e qual o valor daquela renda fi-
cou retido na fonte para pagar 
à previdência. Assim começa o 
cálculo.

 O total dos rendimentos é 
aplicado na tabela de alíquotas 
da Receita Federal, gerando o 
valor total do imposto de ren-
da a ser pago pelo contribuinte. 
As alíquotas variam de 7,5% a 
27,5% da renda.

IPTU

O imposto, de competência 
dos Municípios, sobre a pro-
priedade predial e territorial 
urbana tem como fato gerador 
a propriedade localizada na 
zona urbana do Município.

Contribuinte do IPTU
Contribuinte do imposto é 

o proprietário do imóvel, o titu-
lar do seu domínio útil, ou o seu 
possuidor a qualquer título.

IPVA
É um imposto estadual, co-

brado anualmente, cuja alíquo-
ta varia de estado para estado, 
de 1% a 6%, de acordo com o va-
lor do veículo (na tabela Fipe).

Quem tem de 
pagar o IPVA
Esse imposto atinge todas 

as pessoas que possuem um 
carro ou moto. Porém, como o 
próprio nome indica, o imposto 
não incide apenas sobre carros 
ou motos, mas sim sobre todos 
os veículos automotores seja 
automóvel, motocicleta, aero-
nave ou embarcações.

Parcelamento
É possível efetuar o paga-

mento em até três parcelas su-
cessivas. Mas para contar com 
este benefício é preciso que a 
primeira parcela seja recolhida 
até a data do seu vencimento. 
Passada esta data do recolhi-
mento, deverá obrigatoriamen-
te, ser efetuada em uma única 
parcela.

Muita cautela e bastante 
pesquisa para este início de ano 
se você ´pretende investir em 
um carro zero km.  Comprar 
sem pesquisar pode desvalorizar 
muito o sei investimento. Al-
guns carros já tem previsão para 
sair de linha, nisso, novos estão 
por vir. Para compradores que 
desejam trocar seus veículos, 
acompanhar os novos lançamen-
tos, pode ser uma opção. Veícu-
los como, Dodge Journey, Fiat 
Weekend Adventure e o Pegeot 
408, também tem previsões para 
pararem de ser produzidos em 
2019.Confira uma lista modelos 
que sairão de linha este ano:

Vai comprar carro zero? Confira os modelos que  
sairão de linha em 2019 e não perca seu dinheiro

Focus
Anunciada pela fabrican-

te a pouco tempo, as linhas de 
produção na Argentina respon-
sáveis pela fabricação do Fo-
cus serão desativadas. A ideia é 
priorizar a produção de SUVs, 
segmento que está crescendo na 
região.

Space Fox
O veículo da Volkswagen já 

foi desativado em 2018. O mo-
delo será descontinuado assim 
que os estoques se esgotarem. 
Acredita-se ainda que o Fox será 

descontinuado até 2020.

Corolla
O modelo não vai deixar de 

existir, mas será reformulado 
pela montadora. O veículo deve 
ganhar, pela primeira vez, uma 
versão híbrida no país.

HB20

Veículo da Hyundai, o HB20 
será reformulado e substituído 
por um novo modelo, que man-
terá a plataforma atual, mas 
contará com uma nova carroce-
ria.

O tema que mais gerou po-
lêmica na campanha eleitoral 
do presidente Jair Bolsonaro foi 
a flexibilização das regras para 
posse de arma de fogo e pode ser 
pode ser estabelecida por de-
creto já na próxima semana. De 
acordo com a minuta o decreto 
vai contemplar apenas a posse 
de arma, não o porte, que é o di-
reito de andar armado em qual-
quer lugar.

Mas existem muitas dúvidas 
de como fazer para adquirir uma 
arma de fogo, quem poderá efe-
tuar a compra, quais requisitos 
necessários, qual será o custo, 
etc...

Custos
O maior valor é o da arma, 

que pode ficar mais cara de-
pendendo do calibre. As opções 
disponíveis no mercado custam 
entre R$ 3,5 mil e R$ 8 mil. Há 
ainda opções que custam mais do 
que isso. Para entrar com o pe-
dido na Polícia Federal é preciso 
pagar uma taxa de R$ 88, além 
de realizar um teste psicológico 
de R$ 250. O teste técnico custa 
outros R$ 200 e a realização de 
um curso básico de tiro pode va-
riar entre R$ 50 e R$ 600.

Qual a diferença entre 
posse e porte de arma?
A posse de arma é o direito 

de manter uma arma dentro de 
casa. O porte, o direito de andar 
armado em qualquer lugar. Se-
gundo Bolsonaro, o decreto com 
novas regras para a posse, ou 
seja, o direito de ter uma arma 
em casa.

Etapas para adquirir uma 
arma:

Pedido na 
Polícia Federal
Em primeiro lugar, ainda 

é necessário obter uma autori-
zação da PF para possuir uma 

Planejamento é a solução para o martírio das contas de início de ano

FLEXIBILIZAÇÃO DE LEI

O que é preciso saber  agora para 
ter a posse  de  arma de fogo

arma. Para isso, o cidadão deve-
rá ainda apresentar anteceden-
tes criminais.

Avaliação psicológica
Somente um profissional 

credenciado pela PF poderá 
emitir um laudo atestando a ca-
pacidade psicológica do cidadão. 
O documento tem validade de 
um ano.

Capacidade técnica
Caso possua capacidade de 

manusear armas, o cidadão deve 
realizar um teste, feito por um 
instrutor credenciado. Caso não 
possua, deverá realizar um cur-
so básico de tiro. Esse atestado 
também tem validade de um 
ano.

Compra
O comprador deve levar a 

nota fiscal à PF para registrar 
a arma. Depois disso, o cidadão 
deve voltar à loja para retirar a 
arma. Ele receberá uma auto-
rização para o transporte até o 
local onde ficará.

Tempo
O processo todo leva entre 

três e quatro meses.

Registro
A PF emite o documento, 

com validade de cinco anos, que 
comprova que o cidadão foi au-
torizado a ter uma arma para 
deixá-la exclusivamente dentro 
de casa ou no seu local de traba-
lho, caso seja o dono ou respon-
sável legal pelo estabelecimento.

Crime hediondo
De acordo com o Esta-

tuto do Desarmamento (Lei 
10.826/2003), a posse irregular 
de arma de fogo prevê pena de 
um a três anos de reclusão, além 
de multa e é considerado crime 
hediondo.
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Foram encontradas larvas 
do mosquito Aedes Aegypti nos 
bairros Cidade Alta, Pomarosa 
e Botafogo, durante vistoria da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Com o calor e umidade, há o alto 
risco da proliferação do mosqui-
to, responsável pela transmissão 
de doenças como dengue, chi-
kungunya, zika, e febre amarela.

O tempo chuvoso favore-
ce o acúmulo de água parada e 
a temperatura quente acelera 
a reprodução do mosquito. A 
preocupação pelo período crí-
tico onde mais focos com larvas 
do mosquito surgem e os casos 
da doença costumam começar a 
aparecer faz com que a Vigilân-
cia Sanitária lance alerta à po-
pulação para esvaziar qualquer 
recipiente que possa ter acu-
mulado água da chuva. Segundo 
Rafael Vieira, coordenador da 
Vigilância e Saúde da secretaria 
Municipal da Saúde,” já encon-
tramos larvas até em tampinha 
de refrigerante na rua. Então, 
todo cuidado é pouco”.

Focos do mosquito da dengue são encontrados em Bento Gonçalves

Bento Gonçalves
Segundo a Vigilância de 

Saúde do município, foram re-
gistrados oito casos de dengue 
em 2018, sendo que metade de-
les foram de pessoas que contra-
íram o vírus fora da cidade e ma-
nifestaram os sintomas por aqui. 
Tiveram também outras cinco 
suspeitas de chikungunya, po-
rém não foram confirmadas. Não 
houve nenhuma vítima fatal por 
pessoas que contraíram o vírus.

A principal fonte de proli-
feração é o lixo reciclável espa-
lhado pelo meio ambiente. Po-
tes, garrafas, plásticos, pneus 
acumulam água proliferando 
mosquitos. Denúncias podem 

fectado pelo inseto fêmea, trans-
corre na fêmea um período de 
incubação. Após esse período, o 
mosquito torna-se apto a trans-
mitir o vírus e assim permane-
ce durante toda a vida. Não há 
transmissão pelo contato de um 
doente ou suas secreções com 
uma pessoa sadia, nem fontes de 
água ou alimento.

Prevenção
Lavar uma vez por semana o 

vaso de plantas com escova, água 
e sabão; colocar o lixo em sacos 
plásticos e manter a lixeira bem 
fechada; não jogar lixo em ter-
renos baldios; lavar principal-
mente por dentro com escova e 

na pele podem ocorrer nas pri-
meiras 48 horas; coceira ocorre 
em 50% e 80% dos casos e com 
intensidade leve.

Sintomas da Zika virús
Febre baixa, que pode variar 

entre 37,8°C e 38,5°C; man-
chas vermelhas na pele ocorrem 
por todo corpo e apresentam-se 
ligeiramente elevadas; coceira 
no corpo; dor nas articulações 
e nos músculos; dor de cabeça; 
cansaço físico e mental; verme-

Com o calor e umidade, há o alto risco da proliferação do mosquito, responsável pela transmissão de doenças como dengue, chikungunya, zika, e febre amarela

Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

lhidão e sensibilidade nos olhos.

Sintomas da 
febre amarela
Os sintomas iniciais da fe-

bre amarela incluem o início 
súbito de febre, calafrios, dor 
de cabeça intensa, dores nas 
costas, dores no corpo em geral, 
náuseas e vômitos, fadiga e fra-
queza. Em casos graves, a pes-
soa pode desenvolver febre alta 
e hemorragia.

ser feitas através do fone 0800-
979-6866.

Transmissão
A fêmea do mosquito pica 

a pessoa infectada, mantém o 
vírus na saliva e o retransmite. 
A transmissão ocorre pelo ciclo 
homem-Aedes aegypti-homem. 
Após a ingestão de sangue in-

sabão os utensílios usados para 
guardar água em casa, como 
jarras, garrafas, potes e baldes; 
guardas os pneus velhos em lo-
cal coberto, evitando o acúmulo 
de água; manter bem tampados 
tonéis e barris de água; manter 
a caixa d’água sempre fechada 
com tampa adequada e remover 
folhas, galhos e tudo que possa 
impedir a água de correr pelas 
calhas.

Sintomas da dengue
O doente pode apresentar 

sintomas como febre, dor de ca-
beça, dores pelo corpo, náuseas 
ou até mesmo não apresentar 
qualquer sintoma. O apareci-
mento de manchas vermelhas na 
pele, sangramentos (nariz, gen-
givas), dor abdominal intensa e 
contínua e vômitos persistentes 
podem indicar a evolução para 
dengue hemorrágica.

Sintomas da 
Chikungunya
Febre alta e de início ime-

diato, dores nas articulações; 
dores intensas e presentes em 
quase 90% dos casos; manchas 

Rafael Vieira, coordenador  munici-
pal da Vigilância e Saúde: ” já en-
contramos larvas até em tampinha 
de refrigerante na rua. Então, todo 
cuidado é pouco”

Denúncias podem ser feitas através do fone 0800-979-6866.

Cidade Alta, Pomarosa e Botafogo foram os bairros  em que a vigilância 
sanitária encontrou a incidência da larva

Vigilância Sanitária lanca alerta à população para esvaziar qualquer reci-
piente que possa ter acumulado água da chuva
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Gemira Trevisan Burtet, agri-
cultora aposentada, filha de Vicente 
Trevisan e Rosa Basotti Trevisan, 
nascida em 06/12/1938, falecida em 
07/01/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, moradora da Linha Verissi-
mo de Matos, distrito de Tuiuti, Bento 
Gonçalves, Casada 

Neusa Medeiros, do lar, filha 
de Antonio Manoel Corrêa da Silva 
e Alvarina Pôrto Corrêa, nascida em 
06/11/1932, falecida em 08/01/2019, 
natural de São Sepé, RS, moradora 
da Rua Marques de Souza, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Antonia Capitanio Scapin, 
agricultora aposentada, filha de An-
tonio Capitanio e Augusta Carlot, 
nascida em 13/06/1926, falecida em 
05/01/2019, natural de Dois Lajea-
dos, Guaporé-RS, moradora da Linha 
Alcantara, Distrito de Faria Lemos, 
Bento Gonçalves, Viúva 

Orlandino Paese, servidor pú-
blico estadual aposentado, filho de 
Luiz Paese e Luiza Pelicioli Paese, 
nascido em 31/07/1940, falecido em 
08/01/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Ernesto 
Lorenzoni, Bento Gonçalves, Casado 

Leda Baesso, agricultora apo-
sentada, filha de Josefina Barcella, 
nascida em 01/08/1945, falecida em 

e Magna Silva da Rosa, nascido em 
29/03/1972, falecido em 09/01/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua Luiz Tomedi, Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Deonelo Debiasi, agricultor, filho 
de Luiz Debiasi e Issolina Cimadon 
Debiasi, nascido em 07/06/1974, fale-
cido em 10/01/2019, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, morador da Linha 
Paulina, Faria Lemos, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Zelia Dominga Dartora San-
drin, do lar, filha de Luiz Onorato Dar-
tora e Lucia Gentilia Nardi Dartora, 
nascida em 12/08/1938, falecida em 
11/01/2019, natural de Farroupilha, 
RS, moradora da Rua Dez de Novem-
bro, Bento Gonçalves, Viúva 

Ilário Orlandin, comerciante 
aposentado, filho de João Orlandin 
Sobrinho e Maria Bastian, nascido em 
07/01/1935, falecido em 11/01/2019, 
natural de São Sebastião do Caí, 
RS, morador da Rua Professor Pedro 
Rosa, Bento Gonçalves, Viúvo 

Adelia Maria Beal Trentin, agri-
cultora aposentada, filha de Antonio 
Beal e Regina Bianchi, nascida em 
25/10/1919, falecida em 13/01/2019, 
natural de Guaporé, RS, moradora da 
Rua Angelo Marcon, Bento Gonçal-
ves, Viúva 

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DE BENTO GONÇALVES
EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de registros:

Edital nº 20034: RADAMÉS PERIN, divorciado, empresário, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e DA-
NIELA BARBOSA MEOTTI, solteira, empresária, natural de Porto Alegre-
-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20038: VINICIUS VALENTI BRANCHI, solteiro, advogado, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e FERNANDA SANDRIN ABARZÚA, solteira, educadora física, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Re-
gime de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 20043: FABIANO SEGATO, solteiro, empresário, natural de Ben-
to Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e GABRIE-
LA COUSSEAU, solteira, empresária, natural de Bento Gonçalves-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 08 de janeiro de  2019.

 
CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

08/01/2019, natural de Guaporé, RS, 
moradora da Rua Cezarino Carlo Ro-
magna, Bento Gonçalves, Casada 

Flavio Paulo Martins, servidor 
público municipal aposentado, filho 
de Antonio Martins e Olga Strapas-
son, nascido em 07/06/1941, falecido 
em 08/01/2019, natural de Erechim, 
RS, morador da Rua Julio de Casti-
lhos, Bento Gonçalves, Casado 

Izabel da Silva Ferreira, do 
lar, filha de Angelo Quirino da Sil-
va e Sebastiana Andre, nascida em 
19/08/1941, falecida em 08/01/2019, 
natural de Cambé, PR, moradora da 
Rua Ulysses Roman Ross, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Maria Antonieta Zortea, do lar 
aposentada, filha de Odilon Costa 
Aldina Formighieri Costa, nascida em 
24/09/1932, falecida em 08/01/2019, 
natural de Passo Fundo, RS, morado-
ra do Distrito de São Valentim, Inte-
rior, Bento Gonçalves, Viúva 

Helma Becker Paulos, agri-
cultora aposentada, filha de Felipe 
Becker e Marta Graus, nascida em 
18/11/1926, falecida em 10/01/2019, 
natural de Santo Ângelo, RS, mora-
dora da Rua Olavo Bilac, Bento Gon-
çalves, Viúva 

Amauri Antonio da Rosa, ser-
viços gerais, filho de Remi da Rosa 

ÓBITOS

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES 

EDITAL – AVISO 
ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – 2019

Pelo presente EDITAL-AVISO, ficam NOTIFICADAS todas as sociedades empresariais, firmas e outras so-
ciedades industriais, localizadas em Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira, cujas 
atividades econômicas sejam representadas por este Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Bento Gonçalves, CNPJ/MF 89.042.451/0001-03, Código da Entidade n 001.171.88611-7, 
com sede a Rua Domingos Rubechini, 258, Bairro Fenavinho, Bento Gonçalves – RS, a recolherem até o dia 31 
de janeiro de 2019, a contribuição sindical de 2019, proporcional ao capital social, conforme a tabela a seguir:  

TABELA SIMPLIFICADA DOS VALORES REFERENTES 
À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, EXERCÍCIO 2019 

Valor Base: R$ 217,52 (duzentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)  
LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALIQUOTA (%) VALOR A ADICIONAR (R$)
1 De 0,01                         a     16.314,18 Contrib. Mínima 130,51
2 De 16.314,19                a     32.628,36 0,8 -
3 De 32.628,37                a     326.283,62 0,2 195,77
4 De 326.283,63              a     3.628.362,03 0,1 522,05
5 De 32.628.362,04         a     174.017.930,84 0,02 26.624,74
6 De 174.017.930,85       a      Em diante Contrib. Máxima 61.428,33
Fonte: CNI  

1. As empresas ou entidades cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 16.314,18: Contribuição 
Sindical mínima de R$ 130,51, de acordo com o  disposto no § 3º art. 580 da CLT;  

2. As empresas ou entidades com capital social igual ou superior a R$ 174.017.930,85: Contribuição 
máxima de R$ 61.428,33 de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT;  

3. A tabela Sindical 2019 foi reajustada de acordo com a variação acumulada do índice INPC (3,97%) 
no período de out/2017 a set/2018.  

4.A obtenção da guia própria de recolhimento pode ser feita através do site: www.simmme.com.br ou na própria 
Entidade que está a disposição também para os eventuais esclarecimentos a respeito nos fones 3452.1394/1277.  

Bento Gonçalves, 02 de janeiro de 2019 

Juarez José Piva 
Presidente. 

Foi sancionada pelo presi-
dente, Jair Bolsonaro, a lei que 
permite a cassação da CNH 
(Carteira Nacional de Habili-
tação) de motoristas que come-
terem crimes de contrabando, 

Contrabandistas vão perder CNH por cinco anos  
receptação e descaminho, a lei 
foi publicada no Diário Oficial 
da União na última sexta-feira 
(11).

A punição vale para o con-
dutor que tiver a decisão judicial 

transitada em julgado. Nesse 
caso, o criminoso terá seu do-
cumento de habilitação cassado 
ou será proibido de obter a CNH 
pelo prazo de 5 anos.

Após o fim da punição o 

condutor poderá tirar a licença 
novamente, passando por todos 
os testes necessários, inclusive 
com o primeiro ano na condição 
provisória.

 
Prisão em flagrante
O motorista terá a habilita-

ção suspensa de imediato e ficar 
impedido de dirigir mesmo an-

tes da condenação.
            
Empresas não 
serão punidas
O condutor que estiver a 

trabalho e for apanhado come-
tendo um dos crimes, arcará 
com as consequências individu-
almente. Punições para empre-
sas foram vetadas neste projeto.
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O PIS, abono salarial conce-
dido pelo Governo aos trabalha-
dores e  o PASEP aos servidores 
públicos, e podem ser sacados 
respectivamente na Caixa Fede-
ral  e  no Banco do Brasil. 

Quem tem 
direito ao PIS?
Quem possui: 5 anos de 

cadastro no PIS, 30 dias com 
carteira assinada no ano base, 
recebido no máximo 2 salários 
mínimos por mês no ano base, 
tenha sido informado pela em-
presa na Relação Anual de In-
formações Socias (RAIS), e 
entregue ao Ministério do Tra-
balho.

Aniversário Crédito em Conta Término dos Saques

Julho 26.07.2018 28.06.2019

Agosto 16.08.2018 28.06.2019

Setembro 13.09.2018 28.06.2019

Outubro 18.10.2018 28.06.2019

Novembro 20.11.2018 28.06.2019

Dezembro 13.12.2018 28.06.2019

Janeiro e fevereiro 17.01.2019 28.06.2019

Março e abril 21.02.2019 28.06.2019

Maio e junho 14.03.2019 28.06.2019

Tabela PIS 2019 (ano base 2017)

Final da inscrição Crédito em Conta Término dos Saques

0 26.07.2018 28.06.2019

1 17.08.2018 28.06.2019

2 14.09.2018 28.06.2019

3 19.10.2018 28.06.2019

4 17.11.2018 28.06.2019

6 e 7 22.02.2019 28.06.2019

8 e 9 15.03.2019 28.06.2019

Tabela PASEP 2018-2019

 

Meses trabalhados 
(dias) Abono

1 (30 a 44) R$ 80,00

2 (45 a 74) R$ 159,00

3 (75 a 104) R$ 239,00

4 (105 a 134) R$ 318,00

5 (135 a 164) R$ 398,00

6 (165 a 194) R$ 477,00

7 (195 a 224) R$ 557,00

8 (225 a 254) R$ 636,00

9 (255 a 284) R$ 716,00

10 (285 a 314) R$ 795,00

11 (315 a 344) R$ 875,00

12 (345 a 356) R$ 954,00

Valor PIS 2019

Confira datas de pagamentos dos PIS e PASEP

Aplicativo para 
consultas do PIS
Através do aplicativo “Caixa 

Trabalhador”, é possível consul-
tar o abono salarial e também 
o seguro desemprego. No site 
caixa.gov.br/NIS e no telefone, 
0800 726 0207, também é pos-
sível consultar o abono.

Quem tem 
direito do PASEP?
Servidores públicos que 

possuem: remuneração média 
mensal inferior ou igual a 2 sa-
lários mínimos, ter vínculo com 
o PASEP há pelo menos 5 anos, 
necessário ter trabalhado para o 
serviço público por pelo menos 

1 mês no ano anterior. Acompa-
nhando o último número do NIS 
do servidor, é possível verificar 
as datas de pagamento do abono.

Aplicativo para 
consultas do PASEP
Acessando o aplicativo do 

Banco do Brasil, é possível con-
sultar o abono do PASEP com o 
número do cartão cidadão e res-
pectiva senha. No site do banco 
do Brasil, e nos telefones: 0800 
729 0001 e 4004 0001, também 
é possível consultar o valor do 
abono disponível.
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Cinema de Rua em Bento Gonçalves 
com filme Menino no Espelho

O projeto cultural “Cinema 
de Rua”, chega em fevereiro nas 
ruas da cidade. Filme produzido 
em 2014, traz a história de um 
garoto de 10 anos que está can-
sado de fazer tarefas chatas. Seu 
sonho é ter um sósia para cuidar 
dessas tarefas e poder se diver-
tir a vontade. Um dia seu refle-
xo deixa o espelho e ganha vida. 
Fazem parte do elenco: Mateus 

A entidade começa 2019 
com motivos para comemorar. 
No ano passado o Museu do Imi-
grante registrou quase 8.000 vi-
sitações, um crescimento de 55% 
em relação a 2017 que registrou 
cerca de 3.600 visitações. O au-
mento é atribuído às diversas 
atividades criadas no decorrer 
do ano.

Entre as atividades realiza-
das estão a dinâmica de exposi-
ções, visitas guiadas e os eventos 
que interagiram com diversos 
público. Oito exposições abor-
daram diversos aspectos da re-

Museu do imigrante registrou em 2018 
aumento de 55% em suas visitações

alidade histórica e contempo-
rânea que inseriram diversos 
contextos que dialogassem e ti-
vessem uma relação direta com 
a realidade.

De acordo com Deise For-
molo, museóloga do Museu do 
Imigrante, “nossa instituição é 
uma casa da memória e, tam-
bém, dos sentidos, da curiosida-
de, da pesquisa. Por isso, é pre-
ciso ampliar o conhecimento que 
é abrigado e desenvolver intera-
ções com o patrimônio material 
e imaterial para um público que 
está crescendo e é heterogêneo”.

Solano, Regiane Alves, Ricardo 
Blat, Lino Facioli, Gisele Fróes e 
Laura Neiva.

A entrada é gratuita e de 
classificação livre. Em caso de 
más condições climáticas, o 
evento será cancelado.

Locais e data 
do Cinema de Rua

12.02, na praça do bairro 
Fátima, às 20h30min;

13.02, no capo da associação 
do bairro Verona, às 20h30min;

19.02, em frente à igreja do 
bairro Eucalipto, às 20h;

20.02, bairro Cembranel, às 
20h;

26.02, entre as ruas Orestes 
Spadari e João Domingos Poli, 
às 20h;
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Às vezes, um aspecto estéti-
co pode trazer muito sofrimen-
to, tanto para conviver com ele 
quanto para mudá-lo. É o caso 
das deformidades nas orelhas, 
responsáveis por bullying, ape-
lidos cruéis e baixa autoestima, 
além de cortes e cuidados ci-
rúrgicos para quem opta pela 
correção. Mas um produto re-
cém-registrado na Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) promete acabar com 
esse estresse.

EarWell é o nome da no-
vidade que se popularizou em 
consultórios médicos da Euro-
pa e dos Estados Unidos e que, 
agora, chega ao Brasil. O mé-
dico Krishnamurti Sarmento, 
titular da Sociedade Brasileira 
de Otorrinolaringologia, expli-
ca: “É um produto para moldar 
a orelha de quem nasce com al-
guma deformidade. É usado no 
primeiro mês de vida da criança, 
quando a orelha dela ainda está 
mole”.

Esse novo tratamento apro-
veita a fase de desenvolvimento 
do bebê, quando ainda circu-
lam no corpo dele os hormônios 
maternos, o que deixa a orelha 
mais mole e permite que ela seja 
moldada. Mas os pais não pre-

Um exame de sangue em es-
tudo mostrou ser capaz de pre-
ver o parto prematuro em 80% 
das mulheres de alto risco. Os 
resultados preliminares, publi-
cados na revista Science, suge-
rem que a análise da atividade 
genética na corrente sanguínea 
da grávida pode dar indícios da 
possibilidade de um problema 
no futuro.

Anualmente 15 milhões de 
bebês nascem prematuros (antes 
de 37 semanas de gestação) em 
todo o mundo, sendo a principal 
causa de mortes entre crianças 
menores de cinco anos – cerca 
de um milhão de mortes por ano. 
No Brasil, estima-se que haja 
cerca de 150 mil casos de parto 
prematuro todos os anos.

Parto prematuro
O estudo, que envolveu 38 

mulheres, utilizou um teste que 
mede a atividade do RNA – ma-
terial genético responsável pela 
produção de proteínas -, prove-
nientes do feto, da placenta e da 
mãe, que circulam na corrente 
sanguínea.

Os pesquisadores come-
çaram coletando amostras de 
sangue de mulheres grávidas se-
manalmente para verificar como 
os níveis de diferentes RNAs 
mudavam durante a gravidez e 
quais poderiam ser usados para 
prever a idade gestacional ou o 
parto prematuro. Consideran-
do que o RNA dá uma ideia do 
que as células do corpo estão fa-
zendo em diferentes momentos, 
às vezes o RNA encontrado no 
sangue é indicativo do que está 
errado.

Data do parto
Ele foi realizado em dois 

grupos de mulheres diferentes. 
Segundo a análise dos dados, o 

Molde permite acabar com orelhas 
de abano já nos primeiros dias

cisam se preocupar com o incô-
modo dos filhos, pois o EarWell 
não provoca dores e dificilmente 
deixa os pequenos angustiados. 
“A gente passa um álcool ao re-
dor da orelha da criança para 
aplicar o molde, e ela costuma 
reclamar muito mais desse lí-
quido gelado do que do produto 
em si”, conta Krishnamurti.

O único porém do novo tra-
tamento aparece quando os pais 
já não conseguem mais realizá-
-lo, pois ele deve ser aplicado 
nas primeiras semanas do bebê, 
como relata o especialista. “É 
muito comum chegarem crian-
ças de 2 ou 4 meses, porque os 
pais não tiveram tempo de vir 
próximo ao nascimento. Mas já 
não dá mais, porque se perdeu 
a janela dos primeiros dias de 
vida. Aí só com cirurgia, aneste-
sia e corte, depois dos sete anos 
de vida.”

Ao final do tratamento, a 
criança é mantida com peque-
nas fitas de retenção por mais 
duas semanas. O tempo médio 
de tratamento é de 33 dias. A 
presença do dispositivo geral-
mente não incomoda o paciente. 
Irritação da pele ou ulceração 
podem acontecer, e nesse caso o 
dispositivo é removido.

O teste também foi usado para prever o nascimento pré-termo até 2 me-
ses antes do início do trabalho de parto.

Exame de sangue para  
prever data para partos

exame de sangue conseguiu pre-
ver com precisão de 45% a ida-
de gestacional, em comparação 
com 48% para ultrassonografia. 
“Estou muito animado com o 
potencial de tudo isso. Se puder-
mos usar o sangue de uma mãe 
para tornar os cuidados de saúde 
mais acessíveis para as pessoas 
que não têm acesso a ultrasso-
nografia, esperamos que isso 
signifique bebês mais saudáveis 
e gravidez mais saudável”, disse 
Mira.

Apesar dos resultados pro-
missores, o estudo ainda está na 
fase inicial e os resultados ain-
da precisam ser confirmados em 
ensaios maiores.

Estudos em desenvolvi-
mento

Outro exame de sangue em 
desenvolvimento buscou esti-
mar o risco de parto prematuro 
entre gestantes com e sem pré-
-eclâmpsia, condição caracte-

rizada por pressão alta durante 
a gravidez e o parto. O teste foi 
realizado em 400 mulheres du-
rante o segundo trimestre de 
gestação, analisando 25 biomar-
cadores ou substâncias no san-
gue que representassem sinais 
de inflamação e ativação do sis-
tema imunológico, assim como 
os níveis de proteína – todos in-
dicativos de um possível risco de 
parto prematuro.

Os pesquisadores descobri-
ram que a triagem desses bio-
marcadores, juntamente com a 
idade da gestante e a condição 
financeira, poderia identificar o 
risco de parto prematuro. O tes-
te foi capaz de prever 80,3% das 
mulheres que tiveram um parto 
prematuro, entre 15 e 20 sema-
nas de gestação.

Prematuridade e pré-e-
clâmpsia

O exame ainda conseguiu 
identificar 95% das mulheres 
que tiveram a prematuridade 
com pré-eclâmpsia antes de 32 
semanas. A capacidade de mo-
nitorar de forma não invasiva o 
desenvolvimento fetal e prever o 
risco de parto prematuro atra-
vés de marcadores circulantes 
pode ter um grande impacto no 
monitoramento e no manejo da 
gravidez.

Por causa da previsão, a 
equipe foi capaz de indicar o uso 
de aspirina (em doses baixas) 
para ajudar a diminuir o risco 
de pré-eclâmpsia. A autora do 
estudo ainda comentou que o 
preço do teste – cerca de 50 a 
100 dólares (R$189 a R$378) – 
também deve facilitar o acesso 
para que mulheres de baixa ren-
da possam fazê-lo.

Além de prever a possibilidade do nascimento prematuro o teste também 
consegue indicar a data do parto com a mesma precisão do ultrassom, 
exame utilizado atualmente para determinar a tempo gestacional das mu-
lheres
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Com um dos maiores índices 
de obesidade do planeta, os ame-
ricanos conquistaram a fama de 
glutões do mundo. Mas não es-
tão sós. Uma pesquisa realizada 
em Brasil, China, Finlândia, Ín-
dia, Gana e também nos Estados 
Unidos revelou que 94% das re-
feições vendidas em restauran-
tes populares contêm mais qui-
localorias do que o recomendado 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Quando se trata 
de abusar do risco de obesidade, 
estamos juntos. A exceção é a 
China, cujas refeições têm o ta-
manho apropriado.

A epidemia causa o efeito 
cascata de aumento de casos de 
diabetes do tipo 2, doenças car-
diovasculares e câncer. Por res-
taurantes populares entenda-se 
aqueles que vendem comida a 
quilo, pratos feitos, marmitex e 
sua versão gourmetizada, o pra-
to executivo.

Realizada com o apoio da 
Fapesp, a pesquisa mereceu des-
taque na edição desta semana 
do prestigioso periódico “Bri-
tish Medical Journal”. O estudo 
analisou o fast-food, e esse não 
surpreendeu. Além do pouco 
valor nutritivo, engorda. Mas a 
chamada alimentação balancea-
da do brasileiro de equilibrada 
nada tem.

Não estamos só comendo 
pior, mas exageradamente. Mui-
tas vezes um prato considerado 
saudável pode engordar mais do 
que o de um fast-food, mesmo 
tendo valor nutricional maior. 
A quantidade calórica do prato 
típico — arroz, feijão, carne e 
salada — é 33% maior do que a 
do fast-food. Isso acontece por-
que a salada ganha a companhia 
de generosas porções de carboi-
dratos, sejam eles batata, aipim, 
massas ou farofa. O ovo se junta 
à carne e esta, de preferência, 
ainda ganha queijo. Tudo junto 
e misturado.

Um tipo de célula que o cor-
po usa para destruir o tecido tu-
moral fica entupida por gordura 
e para de funcionar, afirmou a 
equipe do Trinity College Du-
blin, na Irlanda.

A obesidade é a maior causa 
de câncer passível de prevenção 
no Reino Unido depois do fumo, 
segundo a organização Cancer 
Research UK, dedicada a pes-
quisas de combate à doença.

Mais de 1 em cada 20 casos 
de câncer - cerca de 22,8 mil por 
ano no Reino Unido - são moti-
vados por excesso de peso corpo-
ral.Especialistas já suspeitavam 
que a gordura enviava sinais ao 
corpo que poderiam danificar as 
células, levando ao câncer, e fa-
vorecer sua multiplicação.

Agora, cientistas conse-
guiram mostra como as células 
que combatem o câncer ficam 
obstruídas pela gordura. Eles 
esperam criar tratamentos para 
restaurar as habilidades destas 
células para que voltem a ser 
“assassinas naturais” de tumo-
res. Um composto que bloqueie 
a absorção de gordura por estas 

Retirar os calçados é par-
ticularmente recomendado em 
residências em que vivem bebês, 
pois eles costumam engatinhar 
com as mãos no chão e depois 
levá-las à boca

Mais do que etiqueta para 
algumas culturas, deixar os sa-
patos na porta de casa é uma 
questão de higiene já confirma-
da por pesquisas científicas Uma 
pesquisa conduzida pela Univer-
sidade de Houston, nos Estados 
Unidos, mostrou que 26% do 
sapatos carregam Clostridium 
diffcile , bacilo responsável 
por doenças gastrointestinais — 
como a diarreia.

Ao menos 40% dos calçados 
levam Listeria monocytogenes, 
outra bactéria, essa responsável 
por ocorrências de meningite. 
Em áreas rurais, possivelmente 
todos os sapatos têm rastros de 
Escherichia coli, que causam in-
fecções.

A despeito de fungos, vírus 
e bactérias, o hábito evita trazer 
sujeiras da rua, em especial em 
dias de chuva ou neve. Retirar 
os calçados é particularmente 
recomendado em residências em 
que vivem bebês, pois eles cos-
tumam engatinhar com as mãos 

Pesquisa diz que prato feito 
engorda igual a fast-food
Estudo feito em seis países, inclusive no Brasil, mostra que calorias de refeições típicas estão acima 
do recomendado

 

O brasileiríssimo 
arroz, feijão, frango, 
mandioca, salada e pão 
(841 gramas e 1.656 
quilocalorias) corre jun-
to do fufu com carne 
de bode e sopa (1.105 
gramas e 1.151 kcal), 
um clássico de Gana. 
O biryani de carneiro 
(1.012 gramas e 1.463 
kcal), comum por toda 
a Índia, é outra compa-
nhia de peso.

Fome e vontade 
de comer
É na balança que os países 

se igualam. Seja frango, bode ou 
carneiro, o destino é a gordura 
em forma de pneu na barriga, a 
dita circunferência abdominal 
que os médicos medem para afe-
rir riscos para o coração.

Uma pessoa adulta deve in-
gerir por dia de 2 mil (mulheres) 
a 2.500 quilocalorias (homens), 
segundo a OMS. Mas os pratos 
servidos pelos restaurantes têm, 
em média, mil quilocalorias. Só 
no almoço se ingere quase todo 
o necessário por dia, frisa a pes-
quisadora. Na verdade, a OMS 
é até generosa com a ingestão 
calórica. Para não engordar, as 
pessoas deveriam ingerir entre 
1.500 a 1.800 quilocalorias di-
árias.

Um almoço normalmente 
implica de 70% a 120% das ne-
cessidades calóricas diárias para 
uma mulher sedentária, cerca de 
2 mil quilocalorias.

O estudo analisou o teor ca-
lórico de 223 amostras de refei-
ções populares de 111 refeições 
de restaurantes de Ribeirão 
Perto (Brasil), Pequim (Chi-
na), Kuopio (Finlândia), Acra 
(Gana), Bangalore (Índia).

Nada a ver com a fome
O resultado dos excessos se 

vê na balança. Hoje, 54% dos 
brasileiros estão acima do peso. 
Os pesquisadores estão conven-
cidos que a maior parcela da 
população confunde fome com 

vontade de comer. E isso tem 
explicação: comer é muito bom. 
Mas muitas vezes comemos mais 
do que devemos e nem nos da-
mos conta. Nada tem a ver com 
fome.

Comida como escape
Os pesquisadores reconhe-

cem que, muitas vezes, a comida 
funciona como válvula de escape 
para as durezas da vida. Fugir 
do sedentarismo tampouco é fá-
cil em cidades quentes, lotadas, 
esburacadas e violentas, hostis à 
prática de atividade física.

Ao buscar refúgio e prazer 
na comida em excesso, a pessoa 
acaba aprisionada pela obesi-
dade. Os mecanismos de com-
pensação bioquímica do cérebro 
são afetados, e a pessoa perde a 
noção do exagero e da saciedade. 
O organismo precisa de cada vez 
mais alimento para ter a sensa-
ção de saciedade. E muitas pes-
soas têm os mecanismos de sa-
ciedade normalmente alterados, 
um distúrbio que nada tem a ver 
com força de vontade.

Obesidade é uma doen-
ça

As pessoas precisam ficar 
atentas a isso, principalmente, 
se já têm propensão a ganhar 
peso. O importante é prevenir. O 
grupo dela da USP de Ribeirão 
Preto trata pessoas com obesi-
dade mórbida e uma das muitas 
dificuldades delas é até mesmo 
se perceberem como gordas.

Câncer: célula obstruída por 
gordura é possível elo entre 
obesidade e a doença
Uma nova descoberta pode explicar por que pessoas obesas têm 
maior probabilidade de desenvolver câncer

células pode ajudar. Isso permite 
que elas voltem a matar um cân-
cer.

Embora cientistas saibam 
que a obesidade aumenta o risco 
de 13 tipos diferentes de câncer, 
ainda não se entende completa-
mente os mecanismos desse vín-
culo.

O novo estudo revela como 
as moléculas de gordura impe-
dem as células do sistema imu-
nológico de atuarem correta-
mente para matar tumores, além 
de abrir novos caminhos para 
desenvolver tratamentos.

Muitas pesquisas se con-
centram em como os tumores 
crescem a fim de achar formas 
de detê-los, mas esta pesquisa 
nos mostra que devemos levar 
também em consideração o me-
tabolismo das células do sistema 
imunológico.

Prevenindo o câncer
Para reduzir o risco: Man-

tenha um peso saudável; Pare 
de fumar; Tenha uma boa die-
ta; Reduza o consumo de álcool; 
Evite queimaduras solares.

Por que tirar os sapatos 
antes de entrar em casa

no chão e depois levá-las à boca. 
Sem contar, claro, que se livrar 
do acessório é confortável.

 Especialistas concordam 
que poucas pessoas adoecem 
porque alguém está usando sa-
patos na sala de estar: as chances 
de pegar uma doença por bac-
térias do sapato são as mesmas 
dentro ou fora de casa.  Andar 
calçado em casa não é apontado 
como um risco à saúde públi-
ca. A escolha, portanto, tende 
a ficar a critério de cada um de 
acordo com hábitos, preferên-
cias e contextos — além da dis-
posição para limpar o chão.
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Comer mais fibras ajuda a 
reduzir o risco de doenças car-
díacas e morte, além de diabetes 
tipo 2 e câncer de intestino. É 
o que mostra o levantamento, 
encomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para 
guiar a formulação de novas di-
retrizes sobre a quantidade de 
fibras na dieta, sugere, no en-
tanto, que a maioria das pessoas 
não está ingerindo quantidade 
suficiente do nutriente.

As fibras são carboidratos 
encontrados em alimentos como 
frutas, verduras, legumes, cere-
ais matinais, pães e massas in-
tegrais, feijão, lentilha, grão de 
bico, nozes e sementes.

Elas são conhecidas por 
prevenir e tratar a constipação - 
mas seus benefícios para a saúde 
vão muito além.

Dietas low carb
Há uma preocupação de que 

as pessoas estejam deixando de 
comer fibras à medida que as 
dietas low carb, que restringem 
o consumo de carboidratos, se 
tornam mais populares.

Quantidade ideal
A maioria das pessoas ao re-

dor do mundo está consumindo 
menos de 20g de fibra por dia.

Pesquisadores da Univer-
sidade de Otago, na Nova Ze-

Doença neurodegenerati-
va que não tem cura é foco dos 
cientistas do mundo inteiro que 
buscam compreender o proble-
ma e determinar fatores de ris-
co que ajudem na prevenção. As 
descobertas realizadas até agora 
indicam que a genética do in-
divíduo pode desempenhar um 
papel importante no desenvolvi-
mento do Alzheimer: estima-se 
que 60% a 80% dos casos sejam 
de origem hereditária.

Aliás, pesquisas mostram 
que existem pelo menos 29 
partes do genoma humano as-
sociadas à doença – nove delas 
descobertas recentemente, de 
acordo com um estudo recente 
pesquisadores descobriram que 
alterações genéticas nos tecidos 
e células que desempenham pa-
pel no sistema imunológico do 
cérebro podem aumentar o risco 
de Alzheimer.

Mente ativa
Outra descoberta indica que 

aumentar a capacidade do cére-
bro de se adaptar a novos desa-
fios pode, de fato, ser uma forma 
de prevenir a doença. Para isso 
é preciso promover a reserva 
cognitiva mantendo-se em cons-
tante aprendizado para garantir 
uma mente ativa.

Sistema imunológico cere-
bral

Através da análise genômica 
de mais de 455.000 pessoas de 
origem europeia com Alzheimer 
ou histórico familiar da doen-
ça, a equipe descobriu que mo-
dificações em genes presentes 
nas células da micróglia estão 

Fatores genéticos que 
elevam risco de Alzheimer

associadas ao aumento do risco 
para a doença. Por ser uma cé-
lula importante para o sistema 
imunológico cerebral, essas mo-
dificações podem prejudicar as 
respostas imunes da micróglia e 
afetar a saúde vascular do cére-
bro. 

A equipe também descobriu 
alterações genéticas em pro-
teínas que estão envolvidas em 
componentes dos lipídios (um 
tipo de gordura orgânica insolú-
vel presente nas células). Esses 
processos podem influenciar na 
degradação da proteína precur-
sora amiloide – substância en-
volvida na criação da placa ami-
loide encontrada no cérebro de 
pacientes com Alzheimer.

Pesquisas anteriores já ha-
viam indicado que interferên-
cias no funcionamento da apoli-
poproteína E (apo E) – proteína 
responsável por ligar os lipídios 
– podem influenciar na probabi-
lidade de desenvolver o proble-
ma. Agora, revelou-se que exis-
tem outras proteínas similares 
envolvidas no risco da doença. 
Os resultados mostram que ou-
tras proteínas lipídicas também 
podem ser geneticamente afeta-
das.

Para os pesquisadores, to-
das essas alterações confirmam a 
existência de uma relação entre 
a inflamação e os lipídios, uma 
vez que alterações lipídicas in-
terferem no funcionamento da 
micróglia e, consequentemente, 
na proteção do cérebro, o que 
facilitaria o surgimento do Al-
zheimer. 

29 partes do genoma humano estão associadas à doença

A fibra está presente em frutas, legumes, pães e massas integrais e len-
tilhas

FIBRAS

O carboidrato salva vidas, mas 
não comemos o suficiente
Estudo encomendado pelo OMS mostra que consumo de fibras reduz as chances de doenças cardía-
cas e morte prematura

lândia, e da Universidade de 
Dundee, na Escócia, dizem que 
deveríamos consumir no mínimo 
25g de fibra por dia.

Esta seria, segundo eles, a 
quantidade “adequada” para 
melhorar a saúde, mas há bene-
fícios em ingerir mais de 30g.

Chegar a essa quantida-
de, no entanto, pode não ser 
tão simples. Por exemplo, uma 
banana por si só pesa cerca de 
120g, mas não é composta ape-
nas por fibras. Tirando todos os 
açúcares naturais e a água, res-
tam apenas cerca de 3g de fibras

Onde estão as 30g?
 Meia xícara de aveia em flo-

cos: 9g de fibras- Dois Weetabix 
(cereal matinal de trigo inte-
gral): 3g de fibras- Uma fatia 
espessa de pão integral: 2g de 
fibras- Uma xícara de lentilhas 
cozidas: 4g de fibras- Uma ba-
tata cozida com casca: 2g de fi-
bras- Meia xícara de acelga: 1g 
de fibras- Uma cenoura: 3g de 
fibras- Uma maçã com casca: 4g 
de fibras

 
Dicas
Algumas dicas para aumen-

tar a ingestão de fibras:
Cozinhar batatas com casca
Substituir o pão branco, 

macarrão e arroz por suas ver-
sões integrais

Escolher cereais matinais 
ricos em fibras, como mingau de 
aveia

Acrescentar grão de bico, 
feijão ou lentilha na salada

Comer nozes ou frutas fres-
cas na hora do lanche ou da so-
bremesa

Consumir pelo menos cinco 
porções de frutas ou verduras e 
legumes por dia

Qual o benefício?
Os resultados da pesquisa 

sugerem uma redução de 15% a 
30% na mortalidade relaciona-
da a todas as causas e doenças 
cardiovasculares, ao comparar 
pessoas que consomem mais 
quantidade de fibra àquelas que 
comem menos.

O maior consumo de alimen-
tos ricos em fibras também foi 
associado a uma queda de 16% 
a 24% na incidência de doenças 
coronarianas, derrames, diabe-
tes tipo 2 e câncer colorretal.

Após analisar 185 estudos 
e 58 ensaios clínicos, a revisão 
sugere que se mil pessoas subs-
tituírem uma dieta pobre em 
fibras (menos de 15g) por uma 
alimentação rica no nutriente 
(25-29g), 13 mortes e seis casos 
de doenças cardíacas poderiam 
ser evitados.

Foi o que eles observaram no 
decorrer dos estudos, que costu-
mam monitorar os participantes 
por uma ou duas décadas.

E quanto mais fibras as pes-
soas comiam, melhor.

Como a fibra atua 
no organismo?
Costumava haver a ideia de 

que as fibras não tinham muita 
função - que o corpo humano 
não conseguia digeri-las.

Mas a fibra nos faz sentir 
saciados e afeta a forma como a 
gordura é absorvida no intestino 
delgado, além de servir de ali-
mento para bilhões de bactérias 
que vivem no intestino grosso.
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Concentração da equipe Snakes, estádio da Montanha

A equipe de futebol ame-
ricano de Bento Gonçalves, já 
projeta sua participação em 
importantes competições em 
2019.

Em março a equipe dispu-
ta o Campeonato Gaúcho, onde 
está no grupo C, juntamente 
com Santa Maria Soldiers (atu-
al campeão gaúcho) e o Armada 
Lions, de Porto Alegre.

No segundo semestre, a 
equipe aguarda definição sobre 
a BFA II (segunda divisão do 
FA no BR).  Snakes ainda ava-
lia sua participação na copa RS, 
competição esta, voltada para 
iniciantes.

Snakes  agenda primeiros 
compromissos para 2019

Santa Maria Soldiers en-
frenta o Snakes no dia 31 de 
março, em Santa Maria, pelo 
primeiro jogo do Campeonato 
Gaúcho. Formada por amigos, 
a equipe teve início em 2007, e 
já se sagrou campeã gaúcha na 
modalidade “no pads”, em 2011, 
vice-campeã em 2012, campeã 
em 2013 na modalidade “full-
pads”,campeã gaúcha em 2016 e 
campeão do Gigante Bowl, dis-
putado em Porto Alegre.

Equipe de Porto Alegre 
enfrenta o Snakes no dia 14 de 
abril, em Bento Gonçalves. Fun-
dada em 2005, o Armada já ob-
teve conquistas como o Gaúcho, 
onde foi campeã em 2008, 2010, 
e 2012.

Adversários

Jovens de 15 a 17 anos te-
rão a oportunidade de iniciar na 
carreira do futebol, através da 
tradicional peneira. A seletiva é 
exclusiva para nascidos em 2002 
a 2004, e ocorre entre os dias 4 
e 7 de fevereiro, no Estádio da 
Montanha.

Os futuros atletas precisam 
apresentar atestado médico e 
levar consigo: camiseta, calção, 
meia, chuteira e caneleira. 

O clube também oferece 
treinos para crianças a partir 
dos 5 anos. Na Escola de Ini-
ciação do clube concentram-se 
crianças de até oito anos, que 
treinam aos sábados pela ma-
nhã, das 8h30 às 10h, na Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil 
(AABB).

Jovens de 9 a 15 anos, tam-
bém tem espaço para treinos de 
duas a três vezes por semana, no 
estádio da Montanha.

Em 2019, a Escola de Ini-
ciação começa os trabalhos em 
09 de março, com inscrições a 
partir de fevereiro. Já as cate-

Esportivo inicia projeto de 
futebol feminino e abre seletiva 
masculina para sub 15 e 17

gorias que treinam durante a 
semana iniciam os treinamentos 
paralelos às atividades escolares 
em 18 de fevereiro.

Esportivo aposta 
no futebol feminino
A partir de março, o clube 

iniciará treinamento com me-

ninas de 8 a 13 anos. Os treinos 
serão realizados aos sábados, 
com início parelho à Escola de 
Iniciação – na sede da AABB, 
entre 10h e 11h30. Matrículas 
podem ser feitas na secretaria 
do estádio Montanha dos Vinhe-
dos, também com descontos es-
peciais para filhos de associados 
a AABB.
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Com mandado expedido em 
dezembro de 2018 por roubo, 
um indivíduo foi apreendido no 
bairro Borgo, em Bento Gonçal-
ves na última quinta-feira (10). 
O fato ocorreu por volta das 
17h30min na Rua Egídio Mo-
rassut.

Em uma patrulha de rotina, 

Durante patrulhamento, 
a Brigada Militar prendeu um 
homem de 37 anos, ele estava 
foragido da justiça desde o dia 
31 de dezembro, o fato ocor-
reu na noite desta quinta-fei-
ra (10). Na abordagem, Paulo 
Roberto Gomes da Silva, que 
possui longa ficha criminal, in-
cluindo homicídio e formação 
de quadrilha, tentou se passar 
pelo irmão, porém foi reconhe-

A Brigada Militar de Ben-
to Gonçalves prendeu no bairro 
Conceição, na noite deste do-
mingo ( 13) um homem que es-
tava foragido. O indivíduo violou 
o dispositivo eletrônico no dia 
sete de dezembro, quando foi li-

Após tentar se passar por irmão, 
foragido é detido no Centro

cido pelos policiais.
O indivíduo foi conduzi-

do ao plantão da Polícia Civil, 
e em seguida direcionado ao 
Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves. No fim de dezembro 
o acusado havia fugido do Pre-
sídio de Passo Fundo durante o 
banho de sol dos presos, quan-
do na oportunidade, também 
havia sido preso em condição de 
foragido.

a polícia abordou o homem de 25 
anos, após consulta foi constata-
do que se tratava de um foragido, 
a anunciou a prisão. O suspeito 
possui antecedentes por roubo 
a pedestre, furto em residência, 
outros furtos, posse de drogas, 
lesão corporal, ameaça e dano ao 
patrimônio público.

Foragido desde 2018, homem é 
preso no bairro Borgo

Foragido é capturado após violar 
tornozeleira eletrônica

berado  para procurar emprego.
O homem de 29 anos, tem 

extensa ficha criminal por rou-
bo, furto, posse e tráfico de en-
torpecentes. O meliante foi re-
conduzido ao Presídio  de Bento 
Gonçalves.

Um homem de 39 anos, di-
rigia uma Santana Quantum 
com placas de Bento Gonçalves 
quando invadiu uma obra no 
último sábado (12), no bairro 
São Bento. A Brigada Militar, 
que realizava patrulhamento de 
rotina, se deparou com a situ-
ação e efetuou a prisão em fla-
grante.

 O motorista que se recusou 
a fazer o teste do etilômetro, 
não possuía Carteira Nacional 

Embriagado, condutor invade 
obra no bairro São Bento

O motorista de um cami-
nhão de lixo da RN Freitas saiu 
da cabine e não puxou direito 
o freio de mão,na manhã des-
ta segunda-feira (14), segundo 
informações colhidas coma ge-
rência da empresa de coleta . 
O caminhão, desgovernado, in-
vadiu um terreno e caiu em um 

de Habilitação. O proprietário 
do automóvel estava no banco 
do carona também com sinais 
de embriaguez. Ninguém ficou 
ferido no acidente.

Ambos foram submetidos 
ao exame clínico realizado por 
médico legista e constatada a 
incidência de álcool no sangue. 
O motorista foi encaminhado 
ao Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves com fiança estipula-
da em R$ 1000,00.

Por imprudência do motorista 
caminhão do lixo cai em barranco

barranco no bairro Santa Hele-
na, em Bento Gonçalves. Apesar 
da gravidade do incidente, nin-
gém ficou ferido, sofrendo da-
nos apenas algumas residências 
próximas 

Segundo o Gerente da em-
presa Everton o “motorista ha-
via puxado o estacionário do 

veículo, porém não conferiu se 
estava engatado e desceu do 
veículo”. O caminhão acabou 
perdendo o controle e invadindo 
um terreno, na rua Alexandre 
Dala Costa. Foi lavrado boletim 
de ocorrência junto a Brigada 
Militar e motorista foi liberado 
na sequência.
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CINEMA

LOTERIAS
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1°

11  14  26  28  29
30  36  46  47  48
62  73  80  83  84
85  86  88  95  98

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2114

Federal -  extração 05353

Lotomania -  extração 1934

17  25  30  35  42  57

26740
11903
08372
72873 
07643

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
15/01

Qua
16/01

Qui
17/01

↑ 31°C
↓ 19°C

↑ 32°C
↓ 19°C

↑ 31°C
↓ 16°C

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Validade da programação: 10/01/2019 a 16/01/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento: 3055 2442
L’américa Shopping: 3454 1334
Salas tradicionais (2D): R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção: na terça-feira e quarta-feira todos pagam meia 
entrada
* Esceto feriados e sessões de pré-estreia

Shopping Bento

Homem-Aranha
no Aranhaverso
13:45h - Dublado 3D
16:10h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 3D

Miles Morales é um jovem ne-
gro do Brooklyn que se tornou 
o Homem-Aranha inspirado 
no legado de Peter Parker, já 
falecido. Entretanto, ao visi-
tar o túmulo de seu ídolo em 
uma noite chuvosa, ele é sur-
preendido com a presença do 
próprio Peter, vestindo o traje 
do herói aracnídeo sob um so-
bretudo. A surpresa fica ainda 
maior quando Miles descobre 
que ele veio de uma dimensão 
paralela, assim como outras 
versões do Homem-Aranha.  

Dragon Ball 
Super Broly
14:00h -Dublado 2D
16:10h -Dublado 2D
18:30h -Dublado 2D

Apesar da Terra estar em um 
período de calmaria, Goku se 
recusa a parar de treinar cons-
tantemente - ele quer estar 
pronto para quando uma nova 
ameaça surgir. O que ele não 
imaginava era que seu novo 
inimigo seria Broly, um pode-
roso super saiyajin sedento por 
vingança, que deseja destruir 
todos que encontrar pela fren-
te.

Aquaman
21:00h - Dublado 2D

L’américa Shopping

Detetives do
Prédio Azul 2
O Mistério 
Italiano
13:45h - Nacional 2D

Durante a Expo-Bruxas, 
a maior feira de bruxos do 
mundo, Pippo (Pedro Henri-
ques Motta), Bento (Anderson 
Lima) e Sol (Leticia Braga) 
viajam até a Itália para inves-
tigar o sumiço da feiticeira 
Berenice (Nicole Orsini), que 
foi sequestrada pelos bruxos 
Máximo e Mínima Buongus-
to. Com o trabalho em equipe 

e a ajuda da avó de Pipo, eles 
conseguirão desvendar esse 
mistério.

Aquaman
15:40h - Dublado 2D

Minha Vida 
em Marte
18:40h - Nacional 2D

Fernanda (Monica Martelli) 
está casada com Tom (Marcos 
Palmeira), com quem tem uma 
filha de cinco anos, Joana (Ma-
rianna Santos). O casal está 
em meio ao desgaste causado 
pelo convívio por muitos anos, 
o que gera atritos constantes. 
Quem a ajuda a superar a cri-
se é seu sócio Aníbal (Paulo 
Gustavo), parceiro inseparável 
durante a árdua jornada entre 
salvar o casamento ou pôr fim 
a ele.

O Manicômio
21:00h -Dublado 2D
Um grupo de youtubers entra 
ilegalmente na área de cirur-
gia (supostamente assombra-
da) em um manicômio aban-
donado para um desafio de 24 
horas, com a esperança de vi-
ralizar o vídeo e conseguirem 
mais seguidores. Porém, não 
demora muito para eles desco-
brirem que não estão sozinhos 
e não são bem-vindos ali. O 
desafio, na verdade, é o da so-
brevivência.

Wifi Ralph
Qubrando 
a Internet
14:00h - Dublado 3D
16:10h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 3D

Ralph, o mais famoso vilão dos 
videogames, e Vanellope, sua 
companheira atrapalhada, ini-
ciam mais uma arriscada aven-
tura. Após a gloriosa vitória no 
Fliperama Litwak, a dupla viaja 
para a world wide web, no uni-
verso expansivo e desconhecido 
da internet. Dessa vez, a mis-
são é achar uma peça reserva 
para salvar o videogame Corrida 
Doce, de Vanellope. Para isso, 
eles contam com a ajuda dos “ci-
dadãos da Internet” e de Yess, a 
alma por trás do “Buzzztube”, 
um famoso website que dita ten-
dências.


