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Unid. Aluno    Curso - Instituições
NP César Augusto Paim  Agronomia - UFRGS/UFSM
NP Eduardo Carneiro Mileski Psicologia - UFCSPA
NP Eduardo Mileski Carneiro Medicina - UFRGS
NP Eduardo Trevisan Dall'Agnol Eng. de Prod. - UFRGS/UFSC/PUC
NP Eduardo Trevisan DallAgnol  Engenharia Civil - UPF
NP Eliandra Girardi   Medicina - UFRGS
NP Éllen Picoli Ditadi  Ciências Biológicas - UFRGS
NP Èrika Polesello Garda  Teatro - UFRGS/UFSM
NP Felipe Ártico   Arquitetura e Urbanismo - UPF
NP Gabriela Comunello Zamin Nutrição - UFRGS
NP Gabriele Pergher  Letras - UFRGS
NP Giulia Moreira   Jornalismo - UPF
NP Guilherme Ferreira Baccarin  Jornalismo - PUC/UPF
NP Guilherme Lunardi Vieira  Administração - UFRGS
NP Guilherme Lunardi Vieira  Relações Internacionais - UNISINOS
NP Henrique Vazzatta  Ciência da Computação - UFRGS
NP	 Joanna	Passos	de	Moraes	 Filosofia	-	UFSC
NP Lucas Bagnara   Ciência da Computação - UPF
NP Luciano Coloretti  Engenharia Civil - PUC
NP Luis Felipe Guths  Engenharia Civil  - UFPEL
NP Luis Fellipe Rodrigues   Odontologia - UPF
NP Michelle Pértile   Jornalismo - UCS
NP Michelle Pértile   História - UFRGS
NP Milena Bergamin  Medicina Veterinária - UFSM
NP Nathalia Ciotta Nedeff   Ciências Soc. e Jurídicas - UFRGS
NP Patricia Boito   Engenharia Mecânica - UPF
NP Robert Segalin    Eng. de Controle e Autom. - PUC
NP Rodinei Borsk Aguirre  Engenharia de Produção - UPF
NP Rubia Zorzo   Arquitetura e Urbanismo - UPF
NP Scheila Bresolin   Direito - UPF
NP Taline Guadagnin da Cruz Odontologia - UFRGS
NP Victor Camillo    Ciencias Biologicas - UPF
NP Wylêr Robert F. Cavalcante  Ciencias Biologicas - UPF
Caxias Bianca Trubian   Engenharia Mecânica - IFRS
Caxias Carlos Eduardo Velho  Arquitetura - PUC
Caxias Danielle Bueno Dutra  Ciências Sociais - UFRGS
Caxias Gabriela Uberti   Nutrição - UNIPAMPA
Caxias Julia Abas Andrade  Medicina Veterinária - UCS
Caxias Lauren Falcão    Fisioterapia - UNIVATES
Caxias Milena Amaral Viegas  Ciências Soc. e Jurídicas - UFRGS
Caxias Tais Bortolini   Medicina - UNIVATES
Caxias Talia de Mera Castilhos  Medicina Veterinária - UNIPAMPA
Caxias Vitória Portolan Onzi  Direito - UCS/UNISINOS
GP Carolina Telles   Psicologia - UNIVATES
GP Luan Grzebieluckas  Engenharia Elétrica - UPF
GP Matheus Bressan  Ciências Econômicas - PUC
GP Patrick Tomaz   Engenharia Civil - UPF
 

54 3052 0289
Rua Ramiro Barcelos, 324

didaticobg@didaticoprevestibular.com.br

Unid. Aluno    Curso - Instituições
Bento Alana Moro   Arquitetura - UFSC
Bento Alana Spader   Enfermagem FSG
Bento Alana Szimanki Moro  Arquitetura e Urbanismo - UFRGS
Bento Ana Maria Graciolli  Medicina - UNIVATES/UNISC
Bento Ana Maria Graciolli  Nutrição - UFPEL/UFTM
Bento Ana Maria Soccol  Ciências Bilogicas - UFSM
Bento Ana Maria Soccol  Psicologia - UFPEL/FURG/PUC
Bento Bruna Luisa Scalco  Odontologia - UCS
Bento Bruno Moreira   Ciências da Computação  - IFRS/UNIPAMPA
Bento Cintia Valduga Gasparetto Direito - UDF- Brasilia/UNICID - SP/UCS
Bento Cintia V. Gasparetto  Odontologia - UNOCHAPECO/UCEFF CHAPECÓ/UCS
Bento Cintia Valduga Gasparetto Fisioterapia - CNEC
Bento Dariele Caroline B.  Maurer Engenharia de Energia - UFRGS
Bento Eduarda Pastorello  Medicina - UCS
Bento Eduardo Tirloni   Medicina - UFPEL
Bento Emanuelle Ludwig  Engenharia Elétrica - UNIVATES
Bento Felipe Emmert   Ciências Biologicas - UFBA
Bento Fernanda Fernandes da Luz Sociologia - UFBA
Bento Fernanda Fernandes da Luz Direito - UNIVATES/UNISINOS/PUC
Bento Gabriel Rigo Bianchi  Medicina - UNIARP/ESTÁCIO DE SÁ - SC
Bento Gabriela Burtet   Nutrição - UNIPAMPA
Bento Giovana Sartori   Ciências e Tecnologia - UFRGS
Bento Giulia Zanettin Carminatti Terapia Ocupacional - UCPEL
Bento Giulia Zanettin Carminatti Psicologia - UFPEL
Bento Guilherme Antonini  Engenharia de Computação - PUC
Bento	 Gustavo	Maciel	 	 	 Filosofia		-	UFFS
Bento Jaqueline Missiagia  Medicina - UPF
Bento Jenifer Ozelame   Biomedicina - UNIVATES
Bento Juliana Lopez Ceolin  Odontontologia - UFSM
Bento Juliana Lopez Ceolin  Medicina - FEEVALE/UNIVATES/UFPEL
Bento Larissa Beatriz Guerra  Construção Naval - UEZO
Bento Larissa Beatriz Guerra  Medicina - UCS/ULBRA
Bento Lauane Damiani   Fisioterapia - UNIVATES
Bento Leticia Siqueira Ferraz  Engenharia Civil  - UCS/UFRGS
Bento Lisiane Cignachi   Jornalismo - UCS
Bento Luana Delazeri   Biologia Marinha - UDESC
Bento Luca Sauer de Araujo  Engenharia Elétrica - UFSM
Bento Lucas Lovatto   Medicina - UFFS
Bento Luiza Sangalli   Agronomia - UFPEL/UFSC/UFFS
Bento Maria Antônia Zem Rotava Medicina Veterinária - UPF
Bento Maria Eduarda Calza  Fonoaudiologia - UFCSPA
Bento Milena Baroni Gambeta  Odontologia - UCS
Bento Rafaela Pertile Teles  Aministração - UNISINOS
Bento Rafaela Poppe   Direito - UCS
Bento Rafaella Poppe   Biomedicina - FSG
Bento Rafaella Telles   Administração - PUC
Bento Renan Pedro Machado  Publicidade e Propaganda - UCS/ESPM
Bento Sabrina Belotti   Comércio Exterior - UNIVATES/UCS
Bento Sabrina Belotti   Administração - UFSM
Bento Sara L. Pasqualotto Trindade Medicina - Uniarp/IMED/Estacio de Sá -SC 
Bento	 Sofia	Dalmas	Arrue	 	 Biomedicina	-	UNIVATES
Bento	 Sofia	Dalmas	Arrue	 	 Farmácia	-	UFSM
Bento	 Sofia	Mazzolin	Zorrer	 	 Medicina	-	FEEVALE/UNIVATES
Bento Suzane Arcari   Direito - UNISINOS/UCS/PUC
Bento Tamara Villa   Psicologia - UNIVATES/UCS
Bento Thais Bertin   Direito - UNIVATES/UCS/PUC
Bento Thais Bertin   Agronomia - UFSM
Bento Verônica Galves   Odontologia - UNIVATES
NP Amanda Cassol   Arquitetura e Urbanismo - UPF/IMED
NP Ana Paula Ambrosini Reche Biomedicina - UFCSPA/UCS
NP Antônio Ponsoni Martins  Publicidade e Propaganda - PUC
NP Bruno Pasqualini Mendes Odontologia - PUC/UPF/UFRGS

Didático 2019

Listão de
aprovados do
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O segurado que contesta 
uma decisão do INSS (Institu-
to Nacional do Seguro Social) 
tem poucas opções disponí-
veis para acompanhar o anda-
mento do seu pedido. Hoje, há 
duas formas de fazer isso: pe-
dir uma revisão ou entrar com 
um recurso. O primeiro caso é 
restrito aos trabalhadores que 
conseguiram o benefício, mas 
identificaram um erro no cál-
culo, como a ausência de algum 
período insalubre ou mesmo a 
inclusão de salários menores do 
que aqueles recebidos pelo tra-
balhador. Atualmente, no caso 
das revisões, o acompanhamen-
to mais completo é o fornecido 
pelo Meu INSS, site de serviços 
da Previdência Social.

Para agendar o pedido de 
revisão, o segurado não preci-

Empresas conseguiram 
emplacar, em segunda instân-
cia, uma nova tese contra a co-
brança do adicional de 10% do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). É a terceira 
sobre o tema e em uma delas, os 
contribuintes foram derrotados 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). A decisões são dos 
Tribunais Regionais Federais 
(TRFs) da 2ª e 5ª Regiões.

O presidente Jair Bolsona-
ro assinou no dia 18 deste mês 
a Medida Provisória 871/2019, 
que regulamenta o pente fino 
nos benefícios previdenciários e 
as novas normas contra fraudes 
no INSS. A expectativa do go-
verno federal é que a MP gere 
uma economia de R$ 9,8 bilhões 
aos cofres públicos no primeiro 
ano de vigência. O pente-fino 
tem prazo até 31 de dezembro 
de 2020 e poderá ser prorroga-
do até 31 de dezembro de 2022.

Apesar de aprovar medidas 
mais duras contra fraudes, en-
tidades e segurados temem que 
o texto dificulte a vida de quem 
efetivamente tem direito aos 
benefícios.

Auxílio-reclusão
O auxílio-reclusão passará 

a ter carência de 24 contribui-
ções. Atualmente, basta que o 
segurado tenha feito uma única 
contribuição, antes de ser re-
colhido à prisão, para que seus 
dependentes possam ser con-
templados.

O benefício somente será 
concedido a dependentes de 
presos em regime fechado e 
não mais no semiaberto, como 
ocorre hoje. A comprovação de 
baixa renda levará em conta a 
média dos 12 últimos salários 
do segurado e não apenas a do 
último mês antes da prisão. 
Será proibida a acumulação do 
auxílio-reclusão com outros be-
nefícios.

Pensão por morte
A MP exige prova docu-

mental para a comprovação de 
relações de união estável ou de 
dependência econômica, que 
dão direito à pensão por morte. 
Atualmente, a Justiça reconhe-
ce relações desse tipo com base 
apenas em prova testemunhal.

Para o recebimento desde 
a data do óbito, filhos menores 
de 16 anos precisarão requerer 
o benefício em até 180 dias após 
o falecimento do segurado. Pela 
regra atual, esse prazo não exis-
te para fins de retroatividade 
envolvendo menores de 16 anos.

A MP também acaba com 

Tribunais livram empresas do adicional de 10% do FGTS

Como acompanhar pedido 
de revisão no INSS

Decisão foi tomada em terceira instância

sa fazer um cadastro. Depois, 
se quiser acompanhar as movi-
mentações de seu pedido, terá 
que fazer o cadastro e gerar 
uma senha. No primeiro aces-
so, o segurado responderá a 
algumas perguntas referentes 
a empregos antigos e receberá 
um código provisório, que de-
verá ser alterado por uma senha 
definida pelo trabalhador.

Os recursos costumam ter 
um trâmite mais longo e po-
dem ser solicitados também 
por quem teve o benefício ne-
gado. A partir da decisão do 
INSS, o segurado tem 30 dias 
para recorrer. Para consultar o 
andamento, o segurado deverá 
acessar o site recursos.previ-
dencia.gov.br, lembrando que 
a solicitação deve ser feita no 
Meu INSS.

A emenda afirma que as 
contribuições sociais e de in-
tervenção no domínio econômi-
co poderão ter alíquotas tendo 
por base faturamento, receita 
bruta ou o valor da operação e, 
no caso de importação, o valor 
aduaneiro. E, no caso do FGTS, 
a multa incide sobre o montan-
te de todos os depósitos devidos 
durante a vigência do contrato 
de trabalho.

Argumentação
A nova argumentação foi 

aceita pelo TRF da 5ª Região, 
em mandado de segurança (nº 
0807214-32.2018.4.05.8300) 
julgado no mês de dezembro. 
No voto, o relator, desembar-
gador Rubens Canuto, afirma 
que a situação, no caso, se refe-
re a possível incompatibilidade 

constitucional das contribuições 
instituídas por lei, como é o caso 
da contribuição adicional ao 
FGTS, antes das modificações 
realizadas pela Emenda Consti-
tucional nº 33, de 2001.

Decisão do 
desembargador

De acordo com o desem-
bargador, com a emenda, fica-
ram revogadas as contribui-
ções que incidem sobre outras 
bases de cálculo distintas das 
fixadas no artigo 149. O mes-
mo argumento foi aceito pela 
pelo TRF da 2ª Região no fim 
de 2017 (processo nº 0137232-
69.2015.4.02.5001).

Você sabe como  funciona a Medida Provisória que 
altera regras para concessão de benefícios do INSS?

pagamentos em duplicidade, 
nos casos em que a Justiça re-
conheça um novo dependente, 
como filho ou cônjuge. Pela le-
gislação atual, se uma relação 
de dependência é reconhecida, 
esse novo dependente recebe o 
benefício de forma retroativa, 
sem que haja desconto ou devo-
lução de valores por parte dos 
demais beneficiários.

Aposentadoria rural
A MP prevê a criação pe-

los Ministérios da Economia 
e da Agricultura, em parceria 
com órgãos federais, estadu-
ais e municipais de cadastro de 
segurados especiais, isto é, de 
quem tem direito à aposentado-
ria rural. Esse documento, por 
sua vez, alimentará o Cadastro 
Nacional de Informações So-
ciais (CNIS), que passará a ser 
a única forma de comprovar o 
tempo de trabalho rural sem 
contribuição a partir de 2020.

Para o período anterior a 
2020, a forma de comprovação 
passa a ser uma autodeclaração 
do trabalhador rural, homolo-
gada pelas entidades do Pro-
grama Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na 
Agricultura Familiar e na Re-
forma Agrária (Pronater), liga-
do ao Ministério da Agricultura. 
A autodeclaração homologada 
será analisada pelo INSS que, 
em caso de irregularidade, po-
derá exigir outros documentos 
previstos em lei. A autodeclara-
ção homologada pelas entidades 
do Pronater substitui a atual 
declaração dos sindicatos de 
trabalhadores rurais.

 Programa Especial
Tem o objetivo de analisar 

processos que apresentem indí-
cios de irregularidade e poten-
cial risco de realização de gastos 
indevidos na concessão de bene-
fícios administrados pelo INSS. 
Atualmente, há 3 milhões de 
processos pendentes nessa situ-
ação. Também serão alvo da re-
visão os mais de 2,5 milhões de 
benefícios de prestação continu-
ada (BPC/Loas) sem avaliação 
pericial há mais de 2 anos.

Programa de Revisão
Atinge benefícios por inca-

pacidade mantidos sem perícia 
pelo INSS, por período superior 
a seis meses, e que não possuam 
data de cessação estipulada ou 
indicação de reabilitação profis-
sional.

Bônus por análise 
de benefícios com
indícios de 
irregularidade
Será concedido aos cargos 

de analista do Seguro Social e 
de técnico do Seguro Social da 
carreira do Seguro Social e cor-
responderá ao valor de R$ 57,50 
por processo integrante do Pro-
grama Especial concluído.

Bônus por perícia 
em benefícios 
por incapacidade
Será pago aos cargos de pe-

rito médico federal, de perito 
médico da Previdência Social, e 
de supervisor médico-pericial. 
Terá o valor de R$ 61,72 por 
perícia extraordinária realizada.

Mudanças causaram confusão entre beneficiários
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O projeto da Escola de Edu-
cação Infantil que começaram 
em   O projeto que iniciou no 
mandato do ex-prefeito Roberto 
Lunelli, teve previsão de entrega 
para 2015, mas entre promessas 
e discursos inflamados, a escola 
finalmente ficará disponível para 
as crianças após nove longos 
anos.

Relembre o imbróglio todo 
até agora em que as crianças 
puderam ser matriculadas na 
escola.

Cadastramento do 
projeto em 2013
Os projetos foram cadastra-

dos em 2013 pela Smed junto ao 
Ministério da Educação (MEC), 
via Plano de Ações Articuladas 
(PAR). As duas escolas segui-
riam os moldes do Programa 
Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos 
para a Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil (Proinfância), 
cada uma com capacidade para 
120 crianças de quatro meses a 
quatro anos.

O projeto da escola te-
ria 708,25 metros quadrados 
de área construída. O espaço 
contempla cinco salas de aula, 
playground, solário, cozinha, re-
feitório, lactário, sala de higie-
nização, lavanderia, sanitários, 
área coberta, depósito, sala de 
atendimento (enfermaria), salas 
administrativas.  

Discurso em 2014
Em 2014, durante a inau-

guração da Escola Municipal 
Recanto Alviazul, no bairro São 
João, Pasin afirmou que o mu-
nicípio tem compromisso com a 
educação. “Com a inauguração 
desta escola e de outras duas 
que iremos construir – uma no 
Loteamento Bertolini e outra 
no Loteamento Santa Fé, vamos 
atender a demanda existente 
por vagas na Educação Infantil. 
Existe uma diferença funda-

Nove anos após início do projeto, escola de educação 
infantil ficará pronta em março

mental em anunciar um investi-
mento e fazer ele se tornar reali-
dade”, destacou.

Agosto de 2015
Nota publicada pela Asses-

soria de Imprensa de Bento Gon-
çalves dizia: “A secretária muni-
cipal de Educação, Iraci Luchese 
Vasques, explica que os projetos 
foram cadastrados em 2013 e 
os locais de construção foram 
definidos levando-se em conta 
a grande concentração de famí-
lias na zona norte do município.  
"Ao contrário de muitas cidades 
do Brasil, onde as obras de cons-
trução de escolas nem iniciaram, 
ou estão abandonadas, em Bento 
Gonçalves devemos inaugurar as 
duas escolas no início do ano que 
vem", destaca. Segundo Iraci, 
quando concluídas as duas esco-
las representarão um acréscimo 
de 240 vagas na rede”. 

Março de 2017
Em matéria produzida pela 

Gazeta na época mostrava a po-
pulação de Bento Gonçalves ain-
da lutando por vagas em escolas. 
“A auxiliar de cozinha Tais Ma-
ciel não conseguia vaga em ne-
nhuma creche para sua filha de 
três anos. “Eu fui na escolinha e 
disseram que não tem vaga, e na 
Smed disseram a mesma coisa, 
mesmo eu explicando que esta-
va trabalhando e não tinha onde 
deixar. Eu já fui no Ministério 
Público, que me mandou ir na 
Defensoria Pública, mas fui in-
formada que apenas após o dia 
seis de março eu conseguiria um 
advogado”, lamentou.

Junho de 2017
Mães tiveram de largar os 

empregos devido à falta de va-
gas para seus filhos em cre-
ches. Simone Zanin relatou a 
reportagem da Gazeta que foi 
demitida no início da gestação, 
quando ainda não tinha conhe-
cimento de que estava grávida. 

Após o nascimento do filho, e 
com a nova oferta de emprego, 
foi na Smed. “Fui fazer a inscri-
ção na Smed para o meu filho e 
não consegui pois precisava da 
declaração da empresa que eu 
estava trabalhando e um contra-
cheque e mesmo assim não ga-
rantiram que eu iria ter a vaga. 
Tive que desistir do emprego 
porque não iria conseguir arcar 
com uma escola particular”, des-
tacou Simone

Dezembro de 2017
A escola do Loteamento 

Santa Fé (que deveria ter sido 
concluídas ainda em julho de 
2015), encontrava-se em estado 
lastimável. A equipe da Gaze-
ta foi até a escola e ao adentrar 
nas construções, se deparou com 
materiais de construção empi-
lhados, madeiras e pregos espa-
lhados, paredes pichadas, poças 
da água, torneiras abertas, e 
até mesmo camas improvisadas, 
além de excesso de mato nos 
arredores das obras. O descaso 
alarmou a população.

Na data o prefeito Guilher-
me Pasin ressaltou que as duas 
escolas aproximariam a admi-
nistração municipal da meta de 
zerar a fila de espera por vagas 
na educação infantil. “Temos 
consciência da importância dis-
so para que os pais possam con-
tinuar trabalhando e trazendo 
renda para a família, mesmo 
quando os filhos são pequenos”, 
destacou.

Finalização e 
custo da obra
A Escola de Educação In-

fantil Santa Fé está em fase de 
finalização faltando somente a 
parte de higienização e coloca-

ção do mobiliário. “A previsão 
é que seja aberta em março. Os 
alunos da escola serão os inscri-
tos em novembro na matrícula 
online, a Secretaria de Educação 
já está em contato com os pais e 
fornecendo todas informações 
necessárias. Não serão novas ma-
trículas”. Afirma a Secretaria de 
Educação de Bento Gonçalves, 
Iraci Luchese Vasques. Ainda de 
acordo com a secretaria, foram 
gastos no total R$ 884.325,34 
para finalizar a escola

Matriculas
As matriculas foram feitas 

online em novembro, das 120 

vagas da escola, apenas 80 foram 
para novos alunos, 40 crianças 
serão realocadas da escola Ma-
mãe Coruja. Em contato com 
a Secretaria de Educação, não 
existem mais vagas disponíveis. 
Pais de alunos estão procurando 
a Defensoria Pública de Bento 
Gonçalves para que seus garan-
tir o direito de seus filhos as ma-
triculas.  
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Os bancos elevaram os juros 
médios cobrados no cartão de 
crédito rotativo e no cheque es-
pecial em dezembro do ano pas-
sado, mas, em todo ano de 2018, 
reduziram as taxas cobradas de 
seus clientes. Os dados foram 
divulgados pelo Banco Central 
(BC).

O juro médio do cartão de 
crédito rotativo para pessoas 
físicas subiu de 279,8% ao ano, 
em novembro, para 285,4% ao 
ano, em dezembro. Em 2018, 
porém, a taxa caiu 46,7 pontos 
percentuais. No fechamento de 
2017, os juros do cartão soma-
vam 332,1% ao ano.

Já a taxa média do cheque 
especial, de acordo com a ins-
tituição, avançou de 305,7 % ao 
ano, em novembro, para 312,6% 
ao ano, em dezembro. No acu-
mulado de 2018, entretanto, o 
juro recuou 10,4 pontos percen-
tuais, pois somou 323% ao ano 
no fim de 2017.

Juros bancários médios
Apesar do aumento dos 

juros do cheque especial e do 
cartão de crédito rotativo em 
dezembro, os números do BC 
mostram que houve queda nos 
juros médios das instituições 
com recursos livres (sem contar 
BNDES, crédito rural e imobili-
ário) em novembro.

A taxa média total passou de 
37,9% ao ano em novembro para 
35,6% ao ano em dezembro. No 
ano, ela recuou 4,7 pontos per-
centuais, pois somava 40,3% ao 
ano no fechamento de 2017.

Os juros nas operações com 

O Banco do Brasil vai per-
mitir que seus clientes façam o 
pagamento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) e outras taxas 
cobradas pelo Departamento de 
Trânsito (Detran), diretamen-
te pelo WhatsApp. A transação 
passou a fazer parte do rol de 
serviços de atendimento a clien-
tes do banco por meio do aplica-
tivo de mensagens instantâneas.

Como utilizar o serviço

Juros do cartão de crédito 
tiveram queda em 2018

pessoas físicas passaram de 
51,6% ao ano, em novembro, 
para 48,9% ao ano, em dezem-
bro; no acumulado do ano taxa 
caiu 6,1 pontos percentuais. Es-
tava em 55% ao ano no fim do 
ano passado;

A taxa cobrada das empre-
sas ficou estável caiu de 20,3% 
ao ano em novembro para 18,8% 
ao ano em dezembro; e, no ano 
de 2018, recuou 2,8 pontos per-
centuais.

Spread bancário
Com a queda dos juros mé-

dios de todas as operações das 
instituições financeiras, o cha-
mado "spread bancário" (di-
ferença entre o que os bancos 
pagam pelos recursos e o que 
cobram de seus clientes) recuou 
em 2018.

No caso das operações com 
pessoas físicas e com empresas, o 
"spread" passou de 29,9 pontos 
percentuais em novembro para 
27,8 pontos em dezembro. No 
fim de 2017, somava 31,8 pon-
tos. Para pessoas físicas, passou 
de 43,3 pontos em novembro 
para 40,7 pontos em dezembro. 
No fim de 2017, estava em 46,1 
pontos percentuais. Apesar da 
queda no ano passado, o spread 
bancário ainda está em patamar 
elevado para padrões interna-
cionais.

O "spread" é composto pelo 
lucro dos bancos, pela taxa de 
inadimplência, por custos admi-
nistrativos, pelos depósitos com-
pulsórios (que são mantidos no 
Banco Central) e pelos tributos 
cobrados pelo governo federal, 
entre outros.

Pagamento do IPVA poderá ser 
feito por WhatsApp para clientes 
do Banco do Brasil

Para efetuar o pagamento 
do IPVA e outras taxas, incluin-
do multas de trânsito, o cliente 
do banco deve informar o código 
do Renavam, a placa do veículo e 
o CPF do proprietário.

Cadastramento
A utilização do WhatsApp 

como um canal de atendimento 
do BB requer o cadastramento 
prévio do telefone do cliente em 
suas informações cadastrais re-
gistradas no banco.

Transação passou a fazer parte do rol de serviços de atendimento a clien-
tes do banco por meio do aplicativo de mensagens instantâneas.

O Índice Geral de Preços-
-Mercado (IGP-M), usado para 
corrigir a os contratos de alu-
guel de imóveis acumulou de 
6,74% em 12 meses. Em janeiro 
de 2018, o índice havia subido 
0,76% e acumulava queda de 
0,41% em 12 meses, informou a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
na última quarta-feira (30).

O IGP-M sofre uma influ-

Taxa de reajuste do aluguel 
subiu 6,74% no último ano

ência considerável das oscilações 
do dólar, além das cotações in-
ternacionais de produtos pri-
mários, como as commodities 
e metais. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), que 
mede os preços no atacado e que 
responde a 60% no cálculo do 
IGP-M, caiu 0,26% em janeiro 
após queda de 1,67% em dezem-
bro.

Em janeiro de 2018 taxa havia registrado queda de 0,41%
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Em atividade, 
com grande clientela.

Com  vendas para duas 
grandes redes de lojas.

Uma onda de supostos gol-
pes por parte de um corretor de 
imóveis de Bento Gonçalves vi-
rou a grande dor de cabeça de 
pessoas que pensavam estar ad-
quirindo o seu imóvel. Até o mo-
mento 15 pessoas já registram o 
Boletim de Ocorrência contra 
o corretor acusado, e estima-se 
que o prejuízo das pessoas lesa-
das esteja em torno de R$ 200 
mil.

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Gazeta, o Delegado do 
Conselho Regional dos Corre-
tores de Imóveis Vinícius Lima 
Saturino esclarece alguns pon-
tos sobre o envolvimento de um 
credenciado na acusação de es-
telionato. 

Posicionamento 
do Creci
“O Creci por meio do seu 

presidente e nós da delegacia já 
estamos sabendo do ocorrido e 
estamos analisando as informa-
ções que estão sendo prestadas 
deste indivíduo que ocasionou 
este fato aos clientes. E estamos 
acompanhando de perto (junto a 
polícia) da melhor maneira pos-
sível este caso” destaca Saturi-
no.

Punição

Creci se posiciona sobre  
acusações de estelionato   

Saturino salienta que o in-
divíduo pode perder o registro 
de corretor de imóveis e com-
provado o crime de estelionato 
ele irá responder judicialmente. 
O delegado ainda alerta para 
que as vítimas lesadas, sempre 
façam as denúncias junto ao 
Creci, para que o corretor possa 
ser julgado no Creci-RS.

Prevenção
A diretora aponta cinco re-

comendações básicas:

1- “Consultar um corretor 
credenciado e habilitado pelo 
Creci, um profissional que te-
nha feito gestão imobiliária ou 

curso técnico de transação imo-
biliárias”.

2- “Consultar se o imóvel é 
propriedade do vendedor”.

3- “Observar se a constru-
tora ou incorporadora fez o re-
gistro da incorporação no regis-
tro de imóveis”.

4-  “Se o empreendimen-
to possui o alvará emitido pela 
prefeitura do município autori-
zando a construção do imóvel”.

5- “Solicitar a certidão ne-
gativa de ônus dos proprietários 
do imóvel”.

Nunes ainda afirma que se-
guindo estes cinco passos o con-
sumidor irá realizar um compra 
tranquila e segura.

Diretora do Creci, Jocimara Nunes, e o delegado, Vinícius Lima Saturino

A empresa Vaccaro e Filhos
Mecânica Diesel vem por meio 
desta carta aberta esclarecer so-
bre afirmações feitas pelo Verea-
dor Moacir Camerini (PDT), pu-
blicadas em seu site oficial, onde o 
edil cita que esteve na sede da em-
presa Vaccaro e Filhos para averi-
guar a situação dos veículos que 
aguardam seu conserto, quando 
afirmou: "Enquanto essa empresa 
não faz a manutenção dos veícu-
los e o Prefeito não cobra o cumpri-
mento do contrato..." . 

Informamos que a nossa empre-
sa foi vencedora de um processo 
licitatório, habilitando-se a efetu-
ar a manutenção de caminhões 
de marca Iveco e Wolksvagem, 
possuindo uma previsão de despe-
sa estimada em R$ 234 mil durante 
a vigência do contrato, que é de um 
ano.

Quanto a informação de haver três 
veículos parados no pátio da em-
presa, informamos que estão no 
prazo legal, aguardando autori-
zação por parte do Município, já 
que o serviço só pode ser exe-
cutado quando houver empenho 
prévio, o que significa haver re-
serva orçamentária para a reali-
zação dos referidos serviços.

A Mecânica Vaccaro preza pela agi-
lidade em seus serviços, por enten-
der que os veículos são de suma 
importância na execução dos servi-
ços básicos, incluindo a manuten-
ção de estradas, mas cumpre rigo-
rosamente as determinações de lei

CARTA ABERTA
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Candidatos que não se en-
caixam nas políticas de cotas e 
tentaram uma vaga em medicina 
na edição do primeiro semestre 
de 2019 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) precisariam so-
mar no mínimo 768,73 pontos 
para serem aprovados. As notas 
de corte dos cursos de medicina 
variaram entre 769,73 e 901,50 
pontos na ampla concorrência.

Calendário do 
Sisu 1º semestre
As datas da divulgação do 

resultado e os prazos para ma-
trículas e listas de espera foram 
mantidos pelo MEC mesmo após 
a prorrogação do prazo de ins-
crição. Veja o calendário:

1ª chamada: 28/1

O MEC (Ministério da 
Educação) divulgou na última 
segunda-feira (28) os resulta-
dos do Sisu (Sistema de Sele-
ção Unificada). Os estudantes 
que não foram selecionados 
na única chamada do processo 
ainda podem conseguir ingres-
sar nas universidades por meio 
das listas de espera.

O Ministério da Educação 
(MEC) liberou na última quar-
ta-feira (30) a consulta as bolsas 
de estudo do Programa Uni-
versidade para Todos (Prouni) 
do primeiro semestre de 2019. 
Para acessar é preciso entrar na 
página do programa. De acordo 
com o MEC, nesta edição, serão 
ofertadas 243.888 bolsas, sen-
do 116.813 integrais e 127.075 
parciais, distribuídas em 1.239 
instituições de educação supe-
rior de todo o país.

Inscrições
No site, é possível fazer con-

sultas das bolsas disponíveis 
pelo nome do curso, da institui-

Estudantes e Instituições de 
Ensino Superior (IES) tiveram 
até a última quinta-feira (31) 
para solicitar a dispensa de prova 
no Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Enade). 
O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) deve analisar e 
deliberar sobre as solicitações 
até o próximo domingo (3).

A dispensa é um direito ape-

Inep divulga até domingo lista de 
estudantes dispensados do Enade

nas dos estudantes que tiveram 
compromissos acadêmicos vin-
culados ao curso avaliado pelo 
Enade (mobilidade acadêmica) 
ou que não compareceram ao lo-
cal de prova em decorrência de 
ato de responsabilidade da insti-
tuição. Os anexos do Edital Inep 
nº 40/2018 listam os critérios 
para dispensa de prova e a rela-
ção de documentos aceitos para 
justificar a ausência.

A dispensa é um direito apenas dos estudantes que tiveram compromis-
sos acadêmicos vinculados ao curso avaliado pelo Enade

As notas de corte dos cursos de medicina variaram entre 769,73 e 901,50

Matrículas da 1ª chamada: 
30/1 a 4/2

Inscrição na lista de espera: 
28/1 a 4/2

Convocações de outras cha-
madas: a partir de 7/2

Vagas
Para este semestre, foram 

oferecidas 235.561 vagas em 
129 instituições públicas de 
todo o Brasil. Segundo o Mi-
nistério da Educação, o sistema 
recebeu 1.823.871 inscritos e 
3.492.751 inscrições, conside-
rando que cada candidato pode 
se inscrever em até duas opções 
de curso. O total equivale a 51% 
dos participantes do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
de 2018.

Nota mínima para passar em 
medicina sem cotas foi 769,73 no Sisu

Como entrar na lista de espera do Sisu

Como concorrer às 
vagas remanescentes
Para concorrer às vagas 

remanescentes, é preciso de-
clarar interesse no site do sis-
tema. O período de inscrições 
começou na última terça-feira 
(29) e vai até o dia cinco de 
fevereiro. É possível selecio-
nar tanto a primeira quanto a 
segunda opção de curso, só é 
vetado o aluno que tiver sido 

aprovado em alguma das duas 
opções.

Seleção
A partir do dia sete de fe-

vereiro, os alunos selecionados 
para preencher o restante das 
matrículas serão convocados pe-
las próprias instituições de en-
sino. Cada universidade possui 
o próprio edital com dias, horá-
rios e locais de atendimento.

Inscrições para a lista de espera vai até cinco de fevereiro

Vagas do Prouni já podem ser consultadas
ção ou pelo município. As ins-
crições foram abertas na última 
quinta-feira (31) e vão até o dia 
três de fevereiro.

Quem pode 
se inscrever
O candidato precisa ter fei-

to o Enem 2018 e não pode ter 
um diploma do ensino médio. 
Também é preciso para bolsas 
integrais a renda familiar ser 
maior do que um salário míni-
mo e meio. Para bolsas parciais 
a renda familiar pode ser até de 
três salários mínimos.

Calendário do 

primeiro semestre
Início das inscrições: 31 de ja-
neiro
Fim das inscrições: 3 de feverei-
ro
Primeira chamada: 6 de feverei-
ro
Entrega dos documentos para 
garantir a matrícula: 6 a 14 de 
fevereiro
Segunda chamada: 20 de feve-
reiro
Entrega dos documentos para 
garantir a matrícula: 20 a 27 de 
fevereiro
Adesão à lista de espera: 7 e 8 
de março
Resultado da lista de espera: 11 
de março
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A equipe do Santantonin 
Futsal Clube, equipe que re-
presenta Bento Gonçalves na 
Libertadores da Serra de Fut-
sal, estreou com o pé direito 
na competição neste domingo, 
dia 27, em Caxias do Sul. Com 
grande atuação em quadra, os 
bento-gonçalvenses superaram 
o Valência pelo amplo placar de 
7 a 2, em jogo válido pela 1ª ro-
dada do campeonato. 

O jogo
A equipe de Bento entrou 

em quadra disposta a realizar 
um bom enfrentamento para 
sair em vantagem na briga pela 
classificação. Logo nos primei-
ros minutos, o Santantonin ata-
cou de forma intensa em busca 

Os atletas da base do Es-
portivo, Marco Antônio Majolo e 
Lorenzo Vignatti, vão represen-
tar o município na 4ª Copa Ma-
ravilha, competição que acon-
tece entre os dias 26 de janeiro 
e dois de fevereiro na cidade de 
Maravilha, Santa Catarina. O 
evento reúne mais de dois mil 
atletas e aproximadamente 100 
equipes do sul do país. Os atle-
tas de Bento disputam o torneio 
pelo Atlético Júnior/Prata da 
Casa.

Ambos os atletas foram des-
taques nas categorias de base 
do Esportivo em 2018. Marco 
Antônio e Lorenzo reforçam a 
categoria sub-15 da equipe re-
sultante da união entre Atléti-
co Júnior, de Serafina Corrêa, 
e Pratas da Casa, de Arroio do 
Meio.

O Esportivo realizará nos 
dias quatro, cinco, seis e sete 
de fevereiro uma avaliação 
para as categorias sub 15 e 
sub 17. O teste acontecerá das 
13h30 até as 17h em todos 
os dias, no antigo Estádio da 
Montanha, na Avenida Osval-
do Aranha.

Documentação
Os atletas nascidos entre 

2002 e 2004 precisarão levar 
um atestado médico, constan-
do que o atleta está apto a re-
alizar atividades físicas e car-
teira de identidade. Não será 
cobrado valor de inscrição.

Santantonin goleia em estreia
do primeiro gol. Com domínio 
da partida, o Santantonin cons-
truiu uma ampla vantagem no 
placar, com dois gols de Gui-
lherme, dois de Vitinho, e um 
de Jeferson, Lucas e Franciano, 
decretando a vitória pelo placar 
de 7 a 2. 

Situação
Com o resultado positivo, a 

equipe terminou a primeira ro-
dada nas primeiras colocações 
do grupo B, que também con-
ta com o Unidos, 1º de Maio, 
Khronos e o Tabajara. Na pró-
xima rodada, o Santantonin en-
frenta a equipe do 1º de Maio, 
no domingo, dia 3 de fevereiro, 
na Top Sport, em Caxias do 
Sul.

Equipe não tomou conhecimento do Valência na estreia

Atletas de Bento disputam a 4ª Copa Maravilha

Grupo
A equipe está no grupo L, ao 

lado do SEJL/Acema-SC, Prós-
pera-SC e o Mogi Mirim-SP. 
Dentre os participantes, a Taça 

Maravilha conta com clubes 
como o SER Caxias, Juventu-
de, São José-RS, Concórdia-RJ, 
Metropolitano-SC, Toledo-PR e 
o 3 de Frebrero do Paraguai.

Resultados iniciais
Com Lorenzo e Marco An-

tônio titulares absolutos, a equi-
pe conquistou bons resultados 
nas primeiras duas rodadas. A 
equipe dos garotos conquistou 
uma vitória sobre o Mogi Mirim 
pelo placar de 3 a 1, com um dos 
gols marcados por Marco An-
tônio, estreando com vitória na 
competição e largando em van-
tagem na briga pela classificação 
à próxima fase. Nesta segunda-
-feira, dia 28, a equipe derrotou 
o time de Maravilha pelo placar 
de 2 a 0, com mais uma boa atu-
ação dos representantes da cida-
de em campo.

Marco Antônio em treino da base do Esportivo

Lorenzo em treino da base do Esportivo

Esportivo realiza peneira para atletas nascidos entre 2002 e 2004

Alviazul busca fortalecer a base pensando no futuro

Material
Os candidatos terão de le-

var todo o seu material espor-
tivo, camiseta, calção, meia, 
chuteira e caneleira, o clube 
estará fornecendo apenas os 
coletes para a identificação das 
equipes. Não é recomendável 
levar material de valor, pois o 
Esportivo não se responsabi-
liza por qualquer extravio ou 
possível desaparecimento.

Parecer 
sobre aprovação
As informações serão re-

passadas aos atletas ou seus 
responsáveis pela coordenação 
geral e técnica do clube.
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Polícia

A Brigada Militar pren-
deu quatro indivíduos durante 
operação para combater tráfi-
co de drogas e homicídios na 
noite desta segunda-feira (28), 
no bairro Municipal, em Ben-
to Gonçalves. Ao identificar os 
quatro num terreno em atitude 
suspeita, a polícia tentou abor-
da-los quando eles iniciaram 
fuga.

Na fuga os suspeitos descar-
taram um Pistola 765 com 10 
cartuchos. Ao serem capturados 
foi apreendida mais um carrega-
dor de pistola e munição calibre 
12. O quarteto foi encaminhado 
ao plantão da Polícia Civil e libe-
rados após pagamento de fiança.

Um indivíduo foi vítima de 
extorsão na noite da última se-
gunda-feira (28), na localidade 
de São Luís, em Bento Gonçal-
ves. O que chama a atenção no 
caso é o motivo.

Segundo Boletim de Ocor-
rência, o homem faz parte de um 
grupo, onde conheceu outro ra-
paz, e passou a combinar com o 
mesmo de sair com sua mulher, 
os três juntos, para praticar 
uma atividade sexual chamada 

O corretor suspeito dos 
crimes de estelionato foi lo-
calizado por populares na rua 
Cândido Costa, no centro de 
Bento Gonçalves. Revoltados 
com o indivíduo, as pessoas 
o agrediram, e foi acionada a 
Brigada Militar. A ação acon-
teceu na noite deste terça-feira 
(29).

A Polícia Civil de Bento 
Gonçalves prendeu dois fora-
gidos do sistema prisional na 
última segunda-feira (29). No 
primeiro caso a polícia cumpriu 
mandado, na rua Darcy Lon-
ghi, no Distrito Industrial, efe-
tuando a prisão do acusado, de 
30 anos, em seu local de traba-
lho. O acusado foi encaminhado 
ao Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves.

Um indivíduo de 28 anos foi 
preso na manhã desta quarta-fei-
ra (20) após chegar para prestar 
depoimento Delegacia Especia-
lizada de Atendimento à Mulher 
(Deam), de Bento Gonçalves.

Após consultar no sistema 
interno da polícia, foi constatado 

Um motorista carreteiro de 
Bento Gonçalves viveu horas de 
terror em São Paulo na última 
terça (29). A vítima conduzia 
seu caminhão, de uma transpor-
tadora bento-gonçalvense, na 
Rodovia Fernão Dias, quando foi 
abordado e rendido por bandi-
dos em um Ford Focus cor prata 
deram início a ação.

Os criminosos roubaram o 
conjunto que o motorista con-
duzia, e o fizeram de refém por 

Corretor suspeito de aplicar 
golpes se envolve em confusão 
e vai parar na delegacia

A Brigada Militar condu-
ziu o acusado até a delegacia, e 
as pessoas que o identificaram 
se deslocaram junto. O indi-
víduo foi orientado a realizar 
exames médicos pelas agres-
sões e retornar a delegacia 
para que seja lavrado o Boletim 
de Ocorrência. Até o momento 
ninguém foi preso.

Relembre os casos
Diversas pessoas registra-

ram ocorrência contra Gui-
lherme Vanni Reffatti, alegan-
do que compravam imóveis na 
planta, porém após fazer os 
depósitos iniciais, não conse-
guiram mais contato com o 
corretor.

Confusão aconteceu na rua Cândido Costa

Quarteto preso por porte ilegal de arma

Aprendida uma Pistola 765 e munições

Quarteto foi liberado após pagamento de fiança

Polícia Civil prende dois foragidos
A segunda prisão aconte-

ceu quando um indivíduo de 21 
anos, procurou a Delegacia de 
Polícia para comunicar a perda 
de seus documentos pessoais. Ao 
consultar o nome do jovem no 
sistema interno da polícia, foi 
constatado que se tratava de um 
foragido. A prisão efetuada e o 
acusado encaminhado ao Presí-
dio Estadual de Bento Gonçal-
ves.

Acusado por agressão a mulher 
é preso ao ir prestar depoimento

que o acusado possuí mandado 
de prisão por pela na Lei Maria 
da Penha. O indivíduo foi leva-
do até a Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) e 
posteriormente encaminhado ao 
Presídio Estadual de Bento Gon-
çalves.

Bento-gonçalvense feito de refém 
por mais de quatro horas em SP

mais de quatro horas. Em depoi-
mento à polícia paulista, a vítima 
diz que foi obrigada a entrar em 
outro veículo, e que a quadrilha 
ficou percorrendo trechos entre 
São Paulo e Guarulhos até dei-
xar o condutor em uma rua sem 
saída na capital paulista. A car-
reta do conjunto foi encontrada 
ainda na Fernão Dias. Além do 
cavalo mecânico, os bandidos 
levaram os pertences do moto-
rista.

Vítima de extorsão tentava 
marcar atividade sexual

de ménage à trois.
Por falta de tempo, a víti-

ma queria cancelar a atividade, 
porém o acusado passou a pedir 
R$200 sob ameaça de mostrar 
as mensagens para outras pes-
soas, inclusive a namorada da 
vítima.

O crime foi registrado na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) e a vítima 
orientada a apresentar todas as 
conversas impressas.
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Registrado o segundo homi-
cídio do ano em Bento Gonçal-
ves. Um homem de 24 anos foi 
morto a tiros no interior de uma 
Recicladora, aonde trabalhava, 
no bairro Glória. O crime acon-
teceu por volta das 14h da últi-
ma terça-feira (29).

Segundo a Brigada Militar, 
alguns indivíduos entraram no 
local e efetuaram os disparos, 

Homem morto a tiros dentro de empresa de reciclagem
fugindo em seguido. A polícia já 
isolou o local e aguardam a che-
gada da perícia.

No carro da vítima a polícia 
encontrou um revólver calibre 
38 carregado, e ainda foi cons-
tatado que a vítima tinha ante-
cedentes criminais e cumpriu 
pena no Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves, mas já estava 
em liberdade.

 Foi encontrado um revólver calibre 38 no carro da vítima

O homem foi atacado dentro de uma empresa de reciclagem

A polícia isolou o local para perícia
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CINEMA
Validade da programação: 30/01/2019 a 06/01/2019 
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
14:00h - Dublado 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.  

Como Treinar 
o seu Dragão 3
16:00h -Dublado 3D
18:30h -Dublado 3D

Aquaman
21:00h - Dublado 2D

Creed II
15:00h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Minha Vida 
em Marte
18:30h - Nacional 2D

L’américa Shopping

Wifi Ralph
Qubrando 
a Internet
13:40h - Dublado 2D
18:45h -Dublado 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.

Como Treinar 
o seu Dragão 3
13:40h -Dublado 3D
16:00h -Dublado 2D
21:15h -Dublado 3D

Aquaman
15:40h -Dublado 3D
18:20h - Dublado 2D

Minha Vida 
em Marte
21:15h - Nacional2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
01/02

Sáb
02/02

Dom
03/02

Seg
04/02

Sol com nuvens 
e pancadas de 
chuva

Sol com nuvens 
e pancadas de 
chuva

Chuva à tarde 
e à noite

Sol com nuvens 
e pancadas de 
chuva

↑ 32°C
↓ 20°C

↑ 28°C
↓ 19°C

↑ 21°C
↓ 14°C

↑ 21°C
↓ 12°C


