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Foi inaugurada na última 
segunda-feira (4) a balança ro-
doviária em Bento Gonçalves, 
instalada no Km 217 da BR-
470. A balança já estava ope-
rando a algumas semanas. Após 
o evento, houve capacitação de 
agentes, fiscais e policiais de 
outras instituições regionais di-
recionada à fiscalização de peso. 
Com a balança, a verificação 
pode ocorrer 24 horas por dia. 
Caso os policiais desconfiem de 
excesso de carga, o caminhão 
pode ser levado para pesagem.

Recursos
O equipamento foi adqui-

rido com recursos destinados 
pelo Ministério Público Federal 
que repassou cerca de R$ 171 
mil, intermediado pelo Conse-
lhos Comunitários Pró-Segu-
rança Pública (Consepro), atu-
ando na prevenção de acidentes 
e conservação da rodovia.

Funcionamento
As balanças de pesagem di-

nâmica podem ser portáteis ou 

Intermediado pelo Consepro, MP repassa R$ 171 mil 
para construção de balança rodoviáriada PRF

fixas. Para pesar um veículo de 
maneira dinâmica, é preciso que 
o local de instalação tenha uma 
pista de concreto com aproxi-
madamente 90m de compri-
mento. Além disso, a pista de 
aproximação deve ser constru-
ída com nivelamento criterioso 
e possuir superfície livre de im-
perfeições. Os veículos devem 
manter-se alinhados e em velo-
cidade constante limitada a 12 
km/h.

Pesagem
As balanças estáticas pesam 

os eixos, grupos de eixo e o peso 
bruto total de um veículo. As 
balanças para caminhão em ta-
manho grande comportam todo 
o veículo sobre sua plataforma 
de pesagem, sua aplicação mais 
comum é a pesagem de peso 
bruto total.

Para efetuar a pesagem es-
tática de maneira correta é pre-
ciso garantir a horizontalidade 
dos pontos de apoio dos veículos 
com o piso nivelado correta-
mente em relação à balança.

Balança rodoviária entre Bento e Garibaldi

Peso dos veículos será controlado via computador pela PRF



Jornal Gazeta - 05 de fevereiro de 20194 Educação

Muito se discutiu a respeito 
do plano do governo em criar o 
ensino domiciliar. O secretá-
rio executivo do Ministério da 
Educação, Luiz Antonio Tozi, 
declarou na última semana que 
o plano do governo para o pro-
jeto de educação domiciliar será 
de promover complementação 
do trabalho da escola e não sua 
substituição.

Até agora, a sinalização do 

O prazo para realização dos 
procedimentos para aditamento 
de renovação dos contratos do 
Novo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), anteriormen-
te prorrogado para 31 de janei-
ro, foi novamente alterado pela 
Caixa Econômica Federal, ago-
ra com prazo estendido para 15 
de fevereiro. Os procedimentos 
devem ser realizados no site da 
Caixa.

Alterações
Caso haja necessidade de 

alterações no contrato, como a 
troca de fiador, o estudante deve 
comparecer a uma agência da 
Caixa. Nesse caso específico, o 
estudante deverá comparecer 
com o novo fiador e apresentar 
os novos documentos comproba-
tórios.

A primeira edição de 2019 
do Programa Universidade para 
Todos (Prouni) divulgará os re-
sultados da primeira chamada 
nesta terça-feira (6) e atenderá 
aos estudantes de baixa renda 
que fizeram o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2018. 
Nesta edição serão oferecidas 
mais de 243 mil bolsas.

Tanto o Prouni quanto o 
Sisu integram as políticas de 
acesso ao ensino superior do Mi-
nistério da Educação, e selecio-
nam os candidatos com base no 
desempenho no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Quan-
to maior a nota, maior a chance 
de conseguir ser aprovado.

Como funciona o Prouni
A bolsas são distribuídas de 

acordo com o desempenho do 
candidato no Enem. A média é 
calculada somando-se as notas 
das cinco provas do exame (Re-
dação, Linguagens, Matemática, 

Ensino domiciliar será complemento 
a escola segundo o MEC

governo Bolsonaro era de que 
uma medida provisória regula-
mentaria o chamado homescho-
oling, sem a necessidade de a 
criança e jovem ir à escola.

“O homeschooling como a 
gente tem tratado complementa 
a escola. Está na lei que tem que 
ir para escola”, disse Tozi, em 
evento no Inep (Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais).

Ideia é que a medida seja um complemento da escola

Como funciona o programa 
de bolsas do Prouni

Ciências Humanas e Ciências da 
Natureza). Quanto maior a mé-
dia, maior a chance de o aluno 
conquistar a bolsa. O candidato 
pode se inscrever em até duas 
opções de bolsas.

Exigências
A nota mínima exigida pelo 

MEC é de 450 pontos na média 
aritmética das notas obtidas nas 
provas do Enem. Para partici-
par, o candidato também não 
pode ter tirado nota zero na re-
dação.

Resultados
A lista da primeira chama-

da será divulgada no dia 6 de 
fevereiro, segundo o MEC. Os 
aprovados terão até o dia 14 de 
fevereiro para comprovar as in-
formações com a documentação 
necessária nas instituições. De-
pois desse prazo, o candidato 
perde o direito à bolsa.

Resultado será liberado nesta terça-feira

Renovação de contratos do Novo Fies tem novo prazo
Novo Fies
O Novo Fies é um modelo 

que traz melhorias na gestão do 
fundo, dando sustentabilidade 
financeira ao programa a fim de 
garantir e viabilizar um aces-
so mais amplo ao ensino supe-
rior. As principais mudanças do 
Novo Fies, quando comparado 

ao processo anterior, são a for-
ma de pagamento do curso, que 
passa a ser mensal em emissão 
de boleto, a exigência de seguro 
prestamista (cobertura em caso 
de falecimento do estudante) e a 
ausência de carência para paga-
mento da amortização do con-
trato.

Prazo foi estendido para 15 de fevereiro

Muito comuns em cidades 
como Porto Alegre,  os brechós 
de uniformes e   mochilas de 
escolas públicas e privadas são 
uma mão na roda para quem 
quer economizar no início do 
ano letivo. Fechar o orçamento 
em início de ano letivo é um de-
safio para todos os pais. O Con-
ceito de brechó  além de  econo-
mia é  um exercício de cidadania, 
promovendo o reuso de vários 
materiais como  uniformes, mo-
chilas e calçados.

Brechós são boa opção para economia na 
compra de uniformes de segunda mão

A extensa lista de materiais 
exigidos pelas escolas já não dei-
xam margens para a compra do 
uniforme novo em substituição 
ao que não serve mais. A prática 
de reuso, seja através de brechós 
ou doações solidárias, chegam 
a representar mais de R$ 1 mil 
de economia em certo casos. As 
crianças crescem muito de um 
ano para outro e comprar uni-
forme todo ano fica muito caro 
para uma família, já que são ne-
cessárias várias peças para aten-

der a demanda de uma semana, 
além da troca de estação no meio 
do ano.

Em Bento Gonçalves, po-
rém, já é possível encontrar em 
brechós infantis ( lojas físicas e 
virtuais), com muitas ofertas de 
uniformes e roupas para o dia a 
dia, além de mochilas e outros 
acessórios utilizados pelos pe-
quenos. Basta entrar no face-
book e procurar por brechó in-
fantil, que surgem várias opções 
para economizar.
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Com a aproximação da vol-
ta as aulas, é importante estar 
ciente do direito do consumidor 
quanto aos itens escolares so-
licitados pelas escolas. Apesar 
de muitos estabelecimentos de 
ensino exigirem que os mate-
riais sejam adquiridos na pró-
pria instituição, é importante 
que os pais saibam que, pela Lei 
Federal nº 12.886-2013, isso é 
proibido, pois configura venda 
casada. Também não podem ser 
usados itens de uso coletivo, isto 
tem de ser fornecido pela escola.

O que não pode ser exigido em lista de materiais

Materiais de uso individual podem continuar sendo solicitados

Álcool
Água mineral
Agenda escolar específica 
da escola
Algodão
Balde de praia
Balões
Barbante
Bastão de cola quente
Bolas de sopro
Botões
Canetas para lousa
Carimbo
CDs, DVDs e outras mídias
Clipes
Cola para isopor
Copos descartáveis
Cotonetes
Elastex
Esponja para pratos
Estêncil a álcool e óleo
Fantoche
Fita/cartucho/tonner para 
impressora
Fitas adesivas
Fitas decorativas
Fitas dupla face
Fitilhos
Flanela
Feltro
Fita dupla face e 
fita durex em geral
Giz branco ou colorido
Garrafa para água
Gibi infantil
Jogos em geral
Lixa em geral

Grampeador
Grampos para 
grampeador
Guardanapos
Isopor
Lenços descartáveis
Livro de plástico para 
banho
Maquiagem
Marcador para retropro-
jetor
Material de escritório
Material de limpeza
Medicamentos
Palito de dente
Palito para churrasco
Papel higiênico
Pasta suspensa
Piloto para 
quadro branco
Pincéis para quadro
Pincel atômico
Plástico para 
classificador
Pratos descartáveis
Pregador de roupas
Produtos para 
construção civil (tinta, 
pincel, argamassa, 
cimento, por exemplo)
Papel em geral 
(no limite de uma 
resma por aluno)
Sacos de plástico
Talheres descartáveis
TNT

LISTA DE MATERIAIS QUE NÃO PODEM 
SER EXIGIDOS PELAS ESCOLAS

Entenda a lei
Algumas escolas incluí-

am na lista de material escolar 
itens de uso coletivo dos estu-
dantes ou da instituição (exem-
plos: copos descartáveis, papel 
higiênico, sabão em pó, água 
mineral etc.);

Essa prática sempre foi 
considerada abusiva pela ju-
risprudência e pelos órgãos de 
defesa do consumidor, sendo 
bastante combatida.

De acordo com a lei,  é nula 
a cláusula contratual que obri-

gue os alunos a fornecerem ou 
pagarem valor extra para com-
pra desse material de uso cole-
tivo. Os custos com a aquisição 
dos materiais de uso coletivo 
devem ser considerados nos 
cálculos do valor das anuidades 
ou das semestralidades escola-
res.

Os itens de uso individu-
al (exemplos: livros, apostilas, 
lápis, canetas, borracha etc.) 
podem continuar sendo exigi-
dos dos pais na lista de material 
escolar.

VOLTA ÁS AULAS

Identificando soli-
citações indevidas em 
lista de materiais deve 
ser contatado o Procon 
de imediato. Consta-
tando a irregularidade 
irá notificar a institui-
ção de ensino sobre 
a infração, continuan-
do a irregularidade, a 
instituição de ensino 
poderá ser penalizada 
conforme a lei.

Segundo a Lei Estadual nº 6.586/94, “Fica vedada, sob 
qualquer pretexto, a indicação pelo estabelecimento de en-
sino, de preferência por marca ou modelo de qualquer item 
do material escolar”. A escola também não pode exigir que 
o material seja novo.

Configuram exceção, os materiais didáticos produzidos, 
desenvolvidos e confeccionados pela própria instituição. 
Estes podem ser vendidos aos consumidores, desde que 
tal informação sobre o método de ensino e sobre o uso de 
material autoral sejam devidamente informados ao consu-
midor desde os primeiros contatos e tratativas para fazer a 
matrícula do estudante, sob pena de infringir direito básico 
do consumidor a informação.

PROCON INDICAR LOJAS ESPECÍFICAS
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Um ano após o início da 
vigência da tarifa branca de 
energia, é baixa a adesão a esse 
modelo de cobrança. Embora o 
sistema proporcione economia 
na conta de luz, particularmente 
para consumidores que utilizam 
energia fora do horário de pico 
(fim de tarde e início da noite), o 
número de unidades consumido-
ras que optaram pela modalida-
de correspondeu a menos de 1% 
do potencial para o período.

No primeiro ano de vigência 
da tarifa branca, em 2018, ape-
nas consumidores com demanda 
superior a 500 quilowatts-hora 
(KWh) poderiam aderir à moda-
lidade, o que corresponde a um 
total 3,797 milhões de unidades 
consumidoras, segundo dados 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). 

Bento Gonçalves
Bento não ficou diferente 

da média nacional, conforme 

A Caixa Econômica Fede-
ral retomou em janeiro o finan-
ciamento imobiliário da linha 
Pró-Cotista, que havia sido 
suspenso em meados de 2018. 
Essa modalidade de crédito já 
foi a segunda mais vantajosa 
para financiar a casa própria 
depois do Minha Casa Minha 
Vida, mas hoje as taxas supe-
ram outras, como as do Sistema 
Financeiro Habitacional (SFH), 
cujas taxas caíram em agosto.

Taxas
A linha Pró-Cotista subiu a 

Caixa reabre financiamentos com taxas maiores 
de quando havia sido suspenso

Taxas aumentaram após a reativação do financiamento

Tarifa branca de energia tem 
adesão de menos de 1%

informação da CPFL (Empresa 
terceirizada da RGE), não che-
gou a 1% o número de consumi-
dores a solicitar o serviço. Falta 
de conhecimento e informação, 
dificuldade de entendimento e 
riscos envolvidos estão entre os 
motivos sugeridos para esse fra-
co desempenho.

Tarifa Branca
A tarifa branca é uma nova 

opção de tarifa que sinaliza aos 
consumidores a variação do va-
lor da energia conforme o dia e 
o horário do consumo. Segundo 
cronograma estabelecido pela 
ANEEL- Agencia Nacional de 
Energia Elétrica.

Vigência da Tarifa Branca começou em 2018

O cartão de crédito é uma 
das principais contas de brasi-
leiros, independentemente da 
renda. Segundo uma pesqui-
sa da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), quase 8 em 
cada 10 pessoas devem no cartão 
de crédito. Para não cair nesta 
armadilha, é necessário saber 
como usar o cartão, e não apenas 
usar para toda e qualquer com-
pra.

Pagar o valor mínimo
Na hora do fechamento da 

conta do mês, muitos bancos 
oferecem duas opções: o paga-
mento da fatura total ou apenas 
de um valor mínimo, que repre-
senta 15% do valor. O problema 
é que, ao escolher pagar menos 
naquele mês, o consumidor en-
tra no crédito rotativo, que, atu-
almente, chega a quase 800% ao 
ano.

Passar alguns meses sem 
pagar o valor total faz com que 
os juros se acumulem e as contas 
virem uma bola de neve. Além 
disso, o processo pode acarre-
tar prejuízos legais, como ficar 
com o nome sujo no Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC), não 
conseguir fazer novas compras 
parceladas e nem tomar emprés-
timos.

Gastar mais 
do que ganha
Como o cartão de crédito 

não trabalha com dinheiro vivo 

As armadilhas do cartão de crédito
na movimentação, é muito co-
mum que as pessoas percam a 
noção do que estão gastando, 
principalmente se não costu-
mam fazer um planejamento e 
controle de gastos.

Ao considerar o limite do 
cartão como uma extensão da 
renda mensal pode fazer com 
que muitos consumidores te-
nham uma dívida que não con-
seguem pagar.

Não calcular o câmbio
Para aqueles que usam o 

cartão de crédito no exterior, é 
necessário sempre calcular o va-
lor da taxa de câmbio na hora da 
compra para não ter surpresas 
com uma fatura maior do que a 
esperada.

Usar o crédito 
para fazer saques
Muitos desconhecem essa 

possibilidade, porém é possível 
pegar dinheiro vivo emprestado 
via cartão de crédito. Porém as 
taxas de juros são estratosféri-
cas para quem realiza o saque.

O que fazer para não 
cometer esses erros?
Ponderação e racionalidade 

na hora de comprar, para que 
o cartão de crédito seja sempre 
utilizado de forma controlada. 
Uma dica é guardar sempre a se-
gunda via da compra do produ-
to, assim, fica mais fácil manter 
a noção dos gastos.

Oito a cada 10 pessoas devem no cartão de crédito

A partir do dia 6 de março, 
os preços dos serviços Sedex e 
PAC dos Correios serão reajus-
tados. O índice médio ponderado 
será de 8,03%, valor próximo à 
variação do IGP-M de 2018.

Os Correios disseram ain-
da que houve uma reformulação 
das condições de oferta desses 
serviços. Entre as novidades, já 

Correios aumentam em 8% 
preço do Sedex e do PAC

está disponível, para as micro 
e pequenas empresas, o pacote 
Encomenda Básico, que pode ser 
contratado pela internet. “Esse 
pacote de serviços contempla 
preços mais competitivos em re-
lação aos praticados na modali-
dade à vista, permite o pagamen-
to a prazo e não possui cobrança 
de valor mínimo mensal”, afirma.

Correios anunciaram aumento para março

taxa mínima para 8,76% ao ano. 
Antes era de 7,85%. Segundo o 
banco, esse aumento reflete o 
fim de descontos que eram con-
cedidos aos clientes na hora da 
contratação do crédito, desde 
que se tornassem clientes do 
banco e contratassem um paco-
te de serviços da Caixa. A taxa 
máxima não sofreu alteração e 
continua em 9,01% ao ano.

Prazo
O empréstimo Pró-Co-

tista não tem limite de renda 
bruta para o contratante, e 

o prazo varia entre 60 e 360 
meses. O crédito pode ser 
usado para compra de imó-
veis novos ou usados, compra 
de terreno e construção. Com 
taxa mínima menor que o 
Pró-Cotista, a Carta de Cré-
dito SFH (taxa de 8,75% até 
10,25%) também não tem li-
mite de renda bruta, e o prazo 
varia entre 120 e 420 meses. 
O financiamento pode ser 
usado para comprar imóveis 
novos ou usados, comprar 
terreno e construir por até R$ 
1,5 milhão.
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A Petrobras anunciou uma 
redução de 0,99% no preço mé-
dio da gasolina nas refinarias. 
Com isso, o preço médio do li-
tro da gasolina passará de R$ 
1,4907 para R$ 1,4758 a partir 
do último sábado (2), enquanto o 
diesel se manterá em R$ 2,0198. 
A expectativa é que essa redução 
chegue aos postos de gasolina de 
Bento Gonçalves também.

O preço da gasolina estava 
no valor de R$ 1,4907 desde a 
quarta-feira (30). Já o diesel teve 
aumento de 1% nas refinarias a 
partir de quinta-feira (31), após 
manter o valor de R$ 1,9998 des-
de o dia 24.

A Petrobras adota novo for-
mato na política de ajuste de 
preços desde 3 de julho de 2017. 
Pela nova metodologia, os reajus-

Petrobras anuncia redução do preço de 
combustíveis nas refinarias

tes acontecem com maior perio-
dicidade, inclusive diariamente, 

refletindo principalmente os 
preços internacionais e o câmbio.

Preço nas refinarias passou de R$ 1,4907 para R$ 1,4758

O preço do valor do combus-
tível em Bento Gonçalves vem 
sofrendo uma discrepância em 
relação de um estabelecimento 
para outro. Está em andamen-
to pedido do Procon de Bento 
Gonçalves junto ao Ministério 
Público para que seja aberta 
investigação no preço reprodu-
zidos pelos estabelecimentos do 
município. Desde a denúncia, 
os preços têm baixado, porém a 
disparidade nos preços comer-
cializados é nítida.

Diferença nos preços
A diferença está muito ele-

vada em postos do município, 
em alguns casos o valor cobrado 
da gasolina comum é de R$ 0,35, 
sendo o menor preço cobrado de 
R$ 4,19 e o maior de 4,54. Em 
alguns casos, o preço mediano 
entre esses dois extremos está 
sendo comercializado como pro-
moção por estabelecimentos. 
Isto acaba confundindo o consu-
midor que procura economizar 
no preço do combustível e se de-
para com tamanha discrepância 
nos preços.

Implicações
Caso o motorista suspeite 

dessa cobrança abusiva, pode 
denunciar junto ao Procon ou 
na Agência Nacional de Petró-
leo (ANP), em sua página na 
internet. Apesar de essa ação 
não garantir o ressarcimento do 
dinheiro pago, ela pode ajudar a 
inibir essa prática, que prejudica 

Diferenças no valor dos combustíveis nos postos chega 
a R$ 0,10 em área central e R$ 0,35 no interior

o consumidor. Se o aumento ex-
cessivo for comprovado, o posto 
pode ser multado.

Postos de combustíveis
Os consumidores devem 

exigir a nota fiscal, com a discri-
minação do valor pago pelo litro 
de combustível e a quantidade 
abastecida, para documentar 
casos de preços abusivos. Foto-
grafias também ajudam a docu-
mentar as irregularidades.

Investigação
Em nota divulgada em 25 

de janeiro, o Procon de Bento 
Gonçalves diz que o Ministério 
Público segue analisando se será 
necessária a abertura de inqué-
rito. “Estamos sim no acompa-
nhamento e auxílio junto ao MP 
dentro de algumas limitações, 
essa ação está sendo avaliada an-
tes mesmo do início da redução”, 
ressalta a coordenadora do Pro-
con, Karen Battaglia.

Procon
Battaglia explica ainda que 

“juridicamente há um limite 
para atuação do PROCON, após 
constatadas divergências enca-
minhamos para os órgãos res-
ponsáveis, que possuem todos os 
instrumentos legais, atribuições 
e competências para combater 
essas práticas com todos os ins-
trumentos”

Em pesquisa feita pelo Pro-
con de Bento Gonçalves, foi feito 
um levantamento em todos os 

Levantamento de preços feitos no dia 1º de fevereiro em Bento

postos da cidade, com os valores 
e formas de pagamento de to-
dos os pontos da cidade onde se 
acentua a disparidade nos pre-
ços cobrados no município.

Justiça
O Código de Defesa do Con-

sumidor (CDC) protege o cida-
dão e que, de posse da prova da 
abusividade, que seria a nota fis-
cal do produto com o preço ele-
vado, o consumidor pode buscar 
o ressarcimento do valor que 
pagou em excesso até judicial-
mente.

É muito comum o consu-
midor precisar acionar os Jui-
zados Especiais Cíveis (JECs) 
para solucionar um problema de 
consumo. São órgãos da Justiça 
Comum Estadual, que julgam 
causas cujas indenizações são 
limitadas a 40 salários mínimos.

Em área central preços variam em até R$ 0,10
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Vergilio Faller, agricultor apo-
sentado, filho de Gezue Adão Faller 
e Josefina Gremones Faller, nas-
cido em 05/06/1940, falecido em 
27/01/2019, natural de Sobradinho, 
RS, morador da Rua Olivio Pelinser, 
Bento Gonçalves, Casado 

Pierina Orsolina Ferrona-
to, agricultora aposentada, filha de 
José Ferronato e Emilia Battistello, 
nascida em 03/05/1922, falecida em 
25/01/2019, natural de Santa Teresa, 
Bento Gonçalves-RS, moradora da 
Avenida Doutor Casagrande, Bento 
Gonçalves, Solteira 

José Barbiani, pedreiro, filho de 
Aracy Locatelli Barbiani e Alvaro Bar-
biani, nascido em 07/07/1925, faleci-
do em 11/07/1987, natural de Porto 
Alegre, RS, moradora da Rua Júlio 
Gehlen, Bento Gonçalves, Casado 

Edison dos Santos Nunes, 
agricultor aposentado, filho de Nery 
Maciel Nunes e Ivone dos Santos 
Nunes, nascido em 21/05/1964, fa-
lecido em 25/01/2019, natural de 
Bom Jesus, RS, morador da Linha 
Palmeiras, Interior, Bento Gonçalves, 
Casado 

Jorge Nazario, pedreiro aposen-
tado, filho de Levino Manoel Nazario 
e Hortencia de Moraes, nascido em 
04/10/1956, falecido em 28/01/2019, 
natural de Ibirubá, RS, morador da 
Rua Flaminio Razera, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Maria Salete Rosa da Silva, 
serviços gerais, filha de Natalício 
José da Rosa e Francisca Pinhei-
ro dos Santos da Rosa, nascida em 
11/12/1961, falecida em 29/01/2019, 
natural de Dois Lajeados, RS, mora-
dora da Rua Balduino Alegreti, Bento 
Gonçalves, Casada

Renato Antônio Domingues, 
pintor autônomo, filho de Octacilio 
Domingues e Maria Julhão Domin-
gues, nascido em 22/05/1964, faleci-
do em 29/01/2019, natural de Bento 

rini, nascida em 09/01/1949, falecida 
em 31/01/2019, natural de Pinto Ban-
deira, Bento Gonçalves-RS, morado-
ra da Rua Goiânia, Bento Gonçalves, 
Casada 

Maria Paini Civardi, do lar apo-
sentada, filha de Celeste Paini e Cla-
ra Di Domenico Paini, nascido em 
18/12/1930, falecido em 31/01/2019, 
natural de Muçum, RS, moradora da 
Rua Lazaro Giordani, Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Iride Maria Menegotto Monti-
pó, do lar aposentada, filha de Julio 
Reinaldo Menegotto e Maria Canali 
Menegotto, nascida em 18/12/1934, 
falecida em 31/01/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Doutor Beniamino Giorge, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Olma Rosa Bettoni Gehlen, 
do lar, filha de Ozorio Bettoni e 
Amalia Dilecta Bettoni, nascida em 
12/11/1938, falecida em 01/02/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
radora da Avenida Osvaldo Aranha, 
Bento Gonçalves, Viúva 

João Carvalho, agricultor, filho 
de Vergílio Carvalho e Conceição 
Soares, nascido em 24/06/1928, 
falecido em 01/02/2019, natural de 
Sarandi, RS, morador da Rua Arlindo 
Augusto Menegotto, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Nedi Gomes Padilha, domés-
tica, filha de João Francisco Padi-
lha e Rosalina Gomes, nascida em 
22/08/1966, falecida em 02/02/2019, 
natural de Soledade, RS, moradora 
da Rua Lucindo Lorenzoni, Lotea-
mento Bertolini, Bento Gonçalves, 
Solteira 

Alcides Gonçalves, agricultor 
aposentado, filho de Antonio Gonçal-
ves e Etelvina de Souza, nascido em 
21/03/1926, falecido em 03/02/2019, 
natural de Restinga Seca, RS, mora-
dor da Rua José Rossini, Bento Gon-
çalves, Casado 

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 20075: MARCELO AUGUSTO SOUZA DA SILVA, solteiro, pintor, 
natural de São Paulo das Missões-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e KESIA LOPES GODINHO, divorciada, do lar, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20078: ROBERTO FIORINI, solteiro, moveleiro, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e VANESSA 
DE ALMEIDA RAMOS, solteira, do lar, natural de São Caetano do Sul-SP, 
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, 05 de fevereiro de  2019.
 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

Gonçalves, RS, morador da Rua 
Feruccio Fasolo, Bento Gonçalves, 
Divorciado 

Cleberson Biliar, serviços ge-
rais, filho de Maria Janete Biliar, 
nascido em 04/04/1994, falecido em 
29/01/2019, natural de Sete Quedas, 
MS, morador da Rua Antonio Laza-
rotto, Bento Gonçalves, Solteiro 

Dolores Lopes, higienizadora 
aposentada, filha de Neves Mon-
teiro Santa Gomes, nascida em 
05/07/1938, falecida em 30/01/2019, 
natural de Quaraí, RS, moradora da 
Rua Joana Guindani Tonello, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Ilda Maria Cousseau Tosin, 
do lar aposentada, filha de Mathu-
rin Cousseau e Verginia Dupont, 
nascida em 18/11/1929, falecida em 
26/01/2019, natural de Garibaldi, RS, 
moradora da Rua Buarque de Mace-
do, Garibaldi, Viúva 

Ivone Terezinha Marchetto 
Ducatti, funcionária pública esta-
dual aposentada, filha de Antonio 
Marchetto Oliva e Albina Comin Mar-
chetto, nascida em 27/06/1948, fale-
cida em 30/01/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora do Lot San 
Marino, Bento Gonçalves, Casada 

Maria Catharina Boninsegna 
Battistella, agricultora aposentada, 
filha de Lodovico Boninsegna e Ama-
lia Luvisa, nascida em 20/11/1926, 
falecida em 30/01/2019, natural de 
Monte Belo do Sul, RS, moradora da 
Rua Vitorio Angelo Cristofolli, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Adalberto Hipolito da Silva, 
chapeador aposentado, filho de Adal-
berto da Silva e Jacy Hipolito da Sil-
va, nascido em 04/02/1934, falecido 
em 31/01/2019, natural de Montene-
gro, RS, morador da Avenida Osvaldo 
Aranha, Bento Gonçalves, Casado 

Djanira Marini Detoni, comer-
ciante aposentada, filha de Oreste 
Marini e Rosalinda Ana Sonalio Ma-

ÓBITOS

A ideia é que o trabalhador 
só receba 100% do benefício 
após 40 anos de contribuição. O 
objetivo é evitar aposentadorias 
precoces. No Brasil, como não 
há idade mínima para requerer 
a benefício, ela acontece em mé-
dia aos 52 anos para mulher e 56 
para os homens.

O rombo nas aposentadorias 
é o principal responsável pelo 
desequilíbrio das contas públi-
cas. No ano passado, o déficit do 
INSS chegou a R$ 195,2 bilhões.

Valores
Quem não atingir 40 anos de 

contribuição poderá se aposen-
tar com um valor proporcional. 
A regra aproveita o texto que foi 
encaminhado pelo ex-presiden-

A Justiça reconheceu o direi-
to a uma nova aposentadoria para 
um segurado que continuou tra-
balhando com carteira assinada. 
Sentença recente garantiu a tro-
ca do benefício atual por um mais 
vantajoso, considerando as con-
tribuições feitas após a concessão 
da aposentadoria original.

Segurado renuncia 
ao benefício
É importante ressaltar que a 

reaposentação, ou transformação 
de aposentadoria, é diferente da 
desaposentação que usa as contri-
buições para recalcular o valor do 
mesmo benefício, e que foi consi-
derada improcedente pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) em 
2016. Na transformação de apo-
sentadoria há a troca de benefício 
do INSS para quem se manteve no 
mercado de trabalho e continuou 
contribuindo para a Previdência.

Os bancos poderão sacar das 
contas-correntes de pessoas fa-
lecidas créditos irregulares do 
INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) para restituir os va-
lores ao governo. A resolução que 
regulamenta a Medida Provisória 
871 foi aprovada na última quin-
ta-feira (31), pelo CMN (Conse-
lho Monetário Nacional). O tex-
to ficou conhecido como MP das 
Fraudes, que permite o acesso às 
contas-correntes de beneficiários 
que morreram.

Ministério da Economia
De acordo com o Ministé-

rio da Economia, a resolução do 
CMN foi necessária para invali-
dar dispositivos anteriores que 

Proposta prevê tempo maior de 
contribuição para aposentadoria integral

te Michel Temer ao Legislativo. 
As normas valem para todos os 
trabalhadores que já estão no 
mercado de trabalho. No entan-
to, quem já adquiriu o direito de 
se aposentar pelas regras atuais 
não será afetado.

Cálculo
O novo cálculo do benefício 

será feito com base na média 
dos salários desde 1994, mas seu 
valor dependerá de qual será o 
tempo mínimo de contribuição. 
Uma possibilidade é que esse 
prazo seja de 15 anos. Neste 
caso, o segurado terá direito a 
60% sobre a média dos salários e, 
para cada ano adicional, o valor 
vai aumentando até chegar aos 
100%.

O rombo nas aposentadorias é o principal responsável pelo desequilíbrio 
das contas públicas

Benefícios para 
aposentados que 
trabalham com 
carteira assinada 
sobe para 94,05%

Bancos poderão sacar INSS 
pagos a pessoas mortas

restringiam a movimentação da 
conta ao correntista ou a pessoas 
autorizadas por ele. Se não hou-
ver valor suficiente a ser sacado 
na conta do falecido, o banco co-
municará às autoridades sem ser 
responsabilizado pela falta de di-
nheiro.

Bancos
Se não houver valor suficien-

te a ser sacado na conta do faleci-
do, o banco comunicará às auto-
ridades sem ser responsabilizado 
pela falta de dinheiro. Segundo o 
Ministério da Economia, a regu-
lamentação dará segurança jurí-
dica para que os próprios bancos 
retirem os recursos da conta cor-
rente e remeta-os ao INSS.

Medida Provisória foi aprovada na última quinta-feira pelo CMN
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A Câmara Municipal de 
Bento Gonçalves realizou na 
última nesta sexta-feira (1), 
uma Sessão Solene para a pos-
se oficial dos novos integran-
tes da Mesa Diretora eleitos 
para administrarem os traba-
lhos da Casa durante o Biênio 
2019/2020. 

Após a cerimônia de posse 
que ocorreu na sede do poder le-
gislativo empossou o Presidente 
vereador Rafael Pasqualotto 
(Progressistas), vice-presiden-
te vereador Jocelito Tonietto 
(PDT), primeiro-secretário ve-
reador Paulo Roberto Cavalli 
(PTB) e segundo-secretário, 
vereador Sidinei da Silva (PPS).

Pronunciamento
Em seu pronunciamento, 

o presidente falou sobre a im-
portância do agradecimento 
pelas conquistas alcançadas, e 
em especial aos vereadores que 
compõe o Poder Legislativo. 
Pasqualotto frisou a responsa-

Mesa diretora toma posse na Câmara de Vereadores

bilidade e a honra de se ocupar 
um cargo eletivo de parlamen-
tar. “Todos que aqui estão, re-
alizam um sonho, uma grande 
vitória e uma importante missão 
de atuar em prol da comunida-
de. E para mim é muito especial, 
além de ser vereador, assumir a 
presidência, já que meu falecido 
pai, também ocupou este lugar. 

Pela primeira vez na história do 
Legislativo de Bento, pai e filho 
figurarão a galeria dos presi-
dentes”, salientou o presidente.

Pasqualotto afirmou ainda 
que além do compromisso de 
exercer uma gestão transparen-
te e responsável, a Mesa Direto-
ra terá como base, uma gestão 
humana que ouve as pessoas.

Mesa diretora foi empossada na última sexta na Câmara

O novo sistema de notas fis-
cais eletrônicas de Bento Gon-
çalves entrou em vigor na última 
sexta-feira (1). O processo de 
atualização e modernização do 
Sistema de Informática dispo-
nibilizou novas ferramentas que 
em busca de benefícios para o 
trabalho já realizado pelos ser-
vidores que necessitarem dos 
serviços. 

Muitas empresas tiveram 
problemas em se adequar ao 
novo serviço, quando só conse-
guiram emitir NF’s no final da 
tarde de sexta.

Funcionamento
Existem duas formas de fun-

cionamento integrado: Integra-
dor desktop com NFS-e on-line, 
Web Service puro com NFS-e 
on-line. Quem determinará o 
tipo de integração a ser utilizada 
será o próprio prestador de ser-
viço.

Neste formato, a NFS-e será 

Novo sistema de nota fiscal eletrônica entrou em funcionamento

devolvida na hora para a máqui-
na onde estiver rodando o inte-

grador e informações como data 
de emissão, número da NFS-e, 
hora de emissão, entre outras, 
serão automaticamente geradas.

O que é Nota 
Fiscal eletrônica
Essa opção tem ajudado 

muito a facilitar a troca de docu-
mentos entre empresas e pessoas 
jurídicas. É parte de um projeto 
do Sistema Público de Escritu-
ração Digital (SPED) no Brasil. 
Ele tem a finalidade de fazer 
com que os documentos oficiais 
se tornem cada vez mais eletrô-
nicos.

Com isso, a Nota Fiscal Ele-
trônica, cada vez mais, vem subs-

tituindo a emissão do documento 
impresso. Isso Ela não substitui 
outros tipos de documentos fis-
cais existentes. Como Cupom 
Fiscal e Nota Fiscal a Consumi-
dor modelo 2. A validade jurídica 
da NFe é garantida pela assina-
tura digital (token) e possibilita 
ao Fisco acompanhar os trâmites 
realizados em tempo real.

Funcionamento
Depois de se cadastrar na 

Secretaria da Fazenda, quando 
emitir uma nota fiscal eletrônica, 
precisa colocar as informações 
referentes ao serviço prestado 
ou produto vendido. Também 
precisa assinar o arquivo digital-
mente e garantir a integridade 
de todos os dados fornecidos.

Você vai precisar adquirir 
um software gerador de notas 
fiscais eletrônicas. Há Estados 
que oferecem gratuitamente o 
sistema para download no pró-
prio site da Secretaria da Fazen-
da.

Para a emissão da Nota Fis-
cal, vale saber que há necessi-
dade de informar alguns dados, 
necessariamente. São eles: nome 
da empresa, CNPJ, endereço da 
empresa, data da transação, des-
crição dos serviços realizados e o 
valor total pelo trabalho.

Tal documento digital será 
transmitido pela Secretaria da 
Fazenda do Estado na qual o 
emitente estiver realizando uma 
validação da NFe. Então será ge-
rada uma Autorização de Uso.

Ao mesmo tempo, a Secre-
taria da Fazenda do Estado do 
emitente transmite o arquivo 
para a Receita Federal do Brasil, 
que é repositório de todas as NFe 
(Ambiente Nacional).

Certificado Digital
No caso da Nota Fiscal Ele-

trônica, temos o Certificado Di-
gital. No caso de certificado em 
arquivo para computador existe 
o modelo A1. Para pen drive, por 
exemplo, é preciso o modelo A3.

É importante, então, que 
antes de obter o certificado, você 
verifique se o sistema aceita os 
dois modelos. Há alguns que 
usam apenas o modelo A1.

O certificado digital você ad-
quire em uma Autoridade Cer-
tificadora credenciada pela In-
fraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP).

Layout da tela inicial do site

Layout sistema interno

 

MELHORIAS E DIFICULDADES
De acordo com usuários do novo sistema, o layout fi-

cou mais acessível e fácil de entender, ainda ficou mais 
moderno, melhorias a busca do código do produto vin-
culado ao item. O XML passará a utilizar a sequência: 
código do item na nota, código do item no fornecedor, 
código de barras do fornecedor e código de barras no 
item.

O principal retrocesso foi a impossibilidade de colo-
car a data de vencimento no novo modelo e que o sis-
tema antigo era mais completo. Mas é destacado tam-
bém que é apenas uma questão de adaptação ao novo 
sistema.
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O regime de capitalização 
que o governo pretende instituir 
com a reforma da Previdência 
pode obrigar os trabalhadores 
do setor privado a terem de fazer 
um recolhimento adicional entre 
21% e 32% sobre seus rendimen-
tos para poderem receber um 
salário mais alto na aposentado-
ria. Esse percentual se somaria 
à alíquota já descontada hoje no 
contracheque dos trabalhadores 
que varia entre 8% e 11%.

Aumento
Um trabalhador que ganha 

R$ 16 mil teria que descontar R$ 
3.200 e não apenas os R$ 1.200. 
Essa simulação considera uma 
pessoa que entra no mercado de 
trabalho aos 20 anos de idade, 
contribui durante 35 anos, se 
aposenta aos 55 anos e receberá 
a aposentadoria complementar 
até os 85 anos de idade.

Uso do FGTS
Foram aplicados nessa conta 

uma taxa de juros real de longo 
prazo de 4% a 5% e um cresci-
mento real de salário na faixa 

Novo modelo de aposentadoria 
exigirá que trabalhador poupe mais

de 1% e 1,5% ao ano. O objeti-
vo do estudo é contribuir para o 
debate e alertar as pessoas para 
a trajetória de queda nos juros. 
Ele destacou que, com juro real 
de 6%, é possível fixar uma alí-
quota de contribuição de 12%. 
No entanto, se os juros baixam 
para 4%, por exemplo, é preciso 
dobrar o percentual.

Especialistas
Segundo estudo dos econo-

mistas do BNDE “a definição de 
uma alíquota que permita uma 
renda razoável aos trabalhado-
res na capitalização é um desa-
fio, considerando que a tendên-
cia é de queda na taxa de juros. 
Quanto mais baixo for o rendi-
mento das aplicações, mais alta 
precisa ser a alíquota de contri-
buição ou mais tempo será pre-
ciso contribuir para que o tra-
balhador mantenha o poder de 
compra quando se aposentar”.

O percentual se somaria à alíquota já descontada hoje no contracheque 
dos trabalhadores que varia entre 8% e 11%

O governo deve propor em 
breve a alteração da idade míni-
ma para que homens e mulheres 
possam se aposentar. A equi-
pe do Presidente da República 
irá pedir a alteração por meio 
de uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC).

Mudanças
Atualmente, existem duas 

maneiras de se aposentar. A pri-
meira delas tem a exigência de 
uma idade mínima de 65 anos 
para homens e 60 anos para mu-
lheres, com no mínimo 15 anos 
de contribuição. A segunda, por 
tempo de contribuição, não tem 
idade mínima definida, mas um 
mínimo de 35 anos de contribui-
ção, no caso dos homens, e 30 
anos, no caso das mulheres.

O objetivo é garantir um mí-
nimo de 20 anos de contribuição, 
mais do que os 15 anos necessá-
rios atualmente. Assim, com 20 
anos será possível receber 60% 
do benefício e, a cada ano a mais 
de contribuição, acrescenta-se 
2% ao valor recebido. Com 40 
anos, o contribuinte teria direi-
to a 100% da aposentadoria. A 

Governo irá aumentar idade mínima para 
aposentadoria de homens e mulheres

medida inclui também os servi-
dores públicos, com uma contri-
buição mínima de 25 anos e 40 
anos para ter direito a 100% da 
aposentadoria.

Proposta anterior
Encaminhada por Michel 

Temer ao Congresso no ano pas-
sado, a proposta de reforma da 
Previdência anterior sugeria a 
aposentadoria por idade mínima 
de 65 anos para os homens e de 
62 anos para as mulheres.

Idade passará a ser de 65 para ho-
mens e mulheres
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Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

A morte de quem contratou 
crédito consignado não extingue 
a dívida. O pagamento deve ser 
feito com parte da herança dei-
xada pelo devedor ou, se já hou-
ver sido realizada a partilha, pe-
los seus herdeiros, no limite do 
valor transmitido. É o que deci-
diram os ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

Argumentos
A relatora do recurso no 

STJ, ministra Nancy Andrighi, 
comenta que a consignação em 
folha de pagamento dos empre-
gados regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) 
e dos titulares de benefícios de 
aposentadoria ou pensão do Re-
gime Geral da Previdência So-
cial (RGPS). No entanto, a lei 
não trata da hipótese de extin-
ção da dívida pelo falecimento 
do devedor.

Imóveis herdados
A Terceira Turma decidiu 

que não será possível tomar o 
bem herdado nesses casos, ou-
tros bens não responderam pela 

Herdeiros terão de pagar dívida do 
consignado em caso de falecimento do titular

dívida. Para a ministra, “afastar 
a responsabilidade pessoal dos 
herdeiros ao argumento exclu-
sivo da impenhorabilidade do 
imóvel equivale a assegurar ao 
herdeiro acréscimo patrimonial 
não compatível com o acervo he-
reditário e, portanto, enriqueci-
mento sem causa”.

Imbróglio com as leis
A nova Lei 10.820/2003, 

que autorizou o crédito consig-
nado também para os trabalha-
dores da iniciativa privada (re-
gidos pela CLT), não considerou 
a hipótese de falecimento do 
mutuário. E os contratos feitos 
pelos bancos, muitas vezes, são 
omissos quanto a uma possível 
morte do titular.

Além disso, com a edição da 
Lei 8.112/1990, foram supri-
midas indiretamente as regras 
do consignado para servidores 
previstas pela Lei 1.046/50. Na 
prática, a legislação mais an-
tiga caiu por terra. Com isso a 
Lei 1.046/50 deixa de ter valor, 
fazendo com que os herdeiros 
arquem com as despesas do con-
signado da pessoa falecida.

Dívida no consignado será dividida pelos herdeiros

Na última sexta-feira (1) 
prestou depoimento por mais 
de duas horas na Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) o corretor de imóveis 
suspeito de aplicar golpes ao 
vender imóveis em Bento Gon-
çalves.

Declarações 
do acusado
O corretor contou à polícia 

que iniciou o processo de co-
mercialização do imóvel, onde 
possuía uma construtora e 
que diversos problemas teriam 
ocorrido. No entanto, segundo 
o suspeito, apesar dos proble-
mas continuou vendendo, com 
a premissa que os problemas se 
resolveriam e os imóveis seriam 
entregues. O acusado ainda afir-
mou que no final do ano ficou 
sabendo que a obra não seria re-
alizada, mas utilizou o dinheiro 
das vítimas para pagar outras 
dívidas. Após ser ouvido foi libe-
rado pela polícia.

Corretor suspeito de estelionato presta 
depoimento e é liberado pela polícia

Desdobramentos
Foi efetuado um pedido 

junto a justiça de quebra de si-
gilo bancário, bloqueio de CPF, 
CNPJ e de bens foi solicitado. E 
ainda foi pedido junto ao Judici-
ário a prisão preventiva do cor-
retor, porém sem resposta até o 
momento.

Vítimas
Até o momento, pelo me-

nos 20 pessoas já registraram 
ocorrência contra o corretor de 
imóveis. De acordo com a Polícia 
Civil as vítimas tiveram aproxi-
madamente R$ 320 mil de pre-

juízo.

Relembre o caso
Inúmeras pessoas registra-

ram ocorrência desde o início de 
2019 alegando que compravam 
um imóvel na planta, porém ao 
depositarem a entrada, não ti-
nham mais notícias do corretor. 
A sala onde o corretor atendia 
foi abandonada e as vítimas fo-
ram se acumulando. No dia 29 
de janeiro, algumas das vítimas 
o reconheceram e agrediram o 
corretor em área central do mu-
nicípio, o caso foi parar na de-
legacia.

Idade passará a ser de 65 para homens e mulheres

O botijão de até 13 quilos de 
gás liquefeito de petróleo (GLP) 
residencial ficará mais caro a 
partir desta terça-feira (05). O 
novo preço médio do produto, 
anunciado nesta segunda (4) pela 
Petrobras, será de R$ 25,33.  No 

Botijão de gás de 13 kg terá reajuste de 1,4% no preço
último ajuste, feito em novembro 
do ano passado, o preço determi-
nado foi de R$ 25,07. O produto 
tem reajustes trimestrais.

O Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Gás 
Liquefeito de Petróleo (Sindi-

gás) informou, em nota, que o 
reajuste vai variar entre 0,5% e 
1,4%, de acordo com o polo de 
suprimento. O Sindigás calcula 
que o valor do GLP empresarial 
está 13,4% acima do GLP para 
embalagens até 13 quilos.

Produto tem reajustes trimestrais
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O verão é a época preferida 
para as crianças se divertirem 
tomando banho de manguei-
ra para aliviar o calor, mas esse 
banho além de gostoso, pode ter 
um risco. Um bebê nos EUA teve 
30% do corpo queimado, após a 
mãe esguichar água enquanto 
enchia a piscina.

Tanto pela água quente 
como em qualquer caso de quei-
madura, a recomendação mé-
dica é lavar as lesões com água 
corrente para resfriar o local 
até que o socorro chegue. Mes-
mo existindo diferentes graus 
de queimaduras, lavando o fe-
rimento ajuda a interromper o 
processo, além de higienizar as 
feridas

Riscos
Antes de esguichar a man-

gueira, é importante verificar a 
temperatura da água ao abrir a 
torneira, já que ao ficar exposta 
ao sol o primeiro jato pode che-

O Brasil é um dos países que 
mais bebem cerveja no mundo, 
com um consumo de cerca de 70 
litros por ano por pessoa. O que 
é certo é que no verão quase todo 
mundo gosta de esticar o happy 
hour com os amigos tomando 
aquele chopp com os amigos. 
Porém especialistas alertam 
que esta bebida, principalmen-
te em excesso, pode aumentar 
a chance de infecção pelos vírus 
da dengue, zika, chikungunya e 
malária.

Pesquisas
O professor titular do De-

partamento de Microbiologia, 
Imunologia e Parasitologia 
(MIP) do Centro de Ciências 
Biológicas (CCB) da Universi-
dade Federal de Santa Catarina 

Um estudo feito nos Es-
tados Unidos mostrou que as 
mulheres que têm enxaqueca 
correm um risco muito maior 
de desenvolver doenças car-
diovasculares, como infarto e 
AVC. Mais grave ainda, se elas 
usam anticoncepcionais.

Enxaqueca
A enxaqueca é uma do-

ença que pode tornar a pes-

O perigo dos banhos de 
mangueira no verão

gar a 60ºC.

Formas seguras de re-
frescar as crianças

Se a temperatura estiver 
muito alta, o bebê pode se sen-
tir mais aliviado ao ficar durante 
o dia sem roupas, só de fraldas. 
Quanto mais arejado e fresco o 
ambiente em que a criança se 
encontrar, menos chances de 
ter doenças de pele clássicas do 
calor, como brotoejas que acon-
tecem no bebê que transpira 
muito.

Banho
Com o calor, a pele do bebê 

pede mais de um banho ao dia. 
O banho deve ser morno e não se 
deve esfregar a pele do bebê, já 
que o intuito é apenas refrescar 
a pele. É recomendável também 
recomenda o uso de sabonete 
apenas em um dos banhos do 
dia. 

Criança se refrescando com um gostoso banho de mangueira no verão

Bebê sofre queimaduras de segundo grau após banho de mangueira

Beber cerveja aumenta o 
número de picadas de mosquitos

(UFSC), Carlos Brisola Marcon-
des, cita dois estudos, um reali-
zado no Japão e outro em Bur-
quina Faso, que verificaram que 
a ingestão de cerveja atrai mais 
mosquitos para o bebedor.

Na pesquisa japonesa, foi 
testada uma dose de 350 ml de 
cerveja feita de cevada, para a 
atração do Aedes albopictus, pa-
rente próximo do Aedes Aegyp-
ti. Em Burquina Faso, os pesqui-
sadores deram aos participantes 
uma quantidade não informada 
de uma feita com sorgo (4% de 
álcool), localmente chamada de 
dolo, para verificar o resultado 
sobre a espécie Anopheles gam-
biae, transmissor da malária.

“Em ambos os estudos, se 
notou um aumento significativo 

na atração dos insetos”, con-
ta Marcondes. “Além disso, no 
segundo trabalho, verificou-se 
também o estímulo ao voo dos 
mosquitos. Este efeito foi atri-
buído à dispersão do álcool pelo 
organismo com presença de eta-
nol no suor.”

O que atrai 
os mosquitos
Esses cairomônios e o álco-

ol não são as únicas substâncias 
que aumentam o número de pi-
cadas. “Há várias que atraem 
mosquitos, sendo as mais conhe-
cidas o gás carbônico e o ácido 
láctico (liberado no suor), e cer-
tamente há outras que ocorrem 
naturalmente no corpo que os 
repelem.”, diz Marcondes.

Estudos realizados apontam que a cerveja atrai os mosquitos

O mosquito Aedes Aegypti é trans-
mite dengue, zika, chikungunya e 
malária

Enxaqueca pode levar a AVC e infarto

soa incapacitada. Ela deve ser 
tratada com muita seriedade 
e controle porque aumenta o 
risco de AVC e infarto, assim 
como a hipertensão, o coles-
terol alto e o tabagismo. A 
enxaqueca é hereditária e, na 
maioria dos casos, a autome-
dicação pode ser uma cilada.

Alimentação
A alimentação de quem 

tem enxaqueca deve ser ba-
lanceada, com intervalos re-
gulares entre uma refeição e 
outra. O jejum é um impor-
tante desencadeante da cefa-
leia. Evitar o uso de substân-
cias estimulantes em excesso, 
como a cafeína, também é im-
portante, assim como manter 
uma rotina de sono. Dormir 
pouco ou muito pode provocar 
crises.

Enxaqueca não deve ser tratada como uma simples dor de cabeça
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Grande parte da população 
trata o sol como um inimigo, isso 
ocorre principalmente no verão. 
Mas a luz solar é extremamente 
importante par a saúde física e 
mental, a falta de exposição a luz 
do sol pode trazer problemas, 
desde que, a exposição aos raios 
solares não seja exagerada e sem 
o uso de protetor solar.

A exposição a luz solar equi-
libra o ritmo circadiano (uma 
espécie de relógio biológico in-
terno do ser humano) que para 
perfeito funcionamento precisa 
de exposição ao claro e ao escu-
ro.

Prevenindo doenças
Quando o sol é associado a 

pele muitas pessoas já pensam 
no câncer de pele, porém a luz 
do sol pode agir no combate a 
outros tipos de câncer. O cor-

A cerveja parece que foi 
feita para as mulheres, porque 
pode ajudar ainda mais do que 
leite ou cálcio em comprimidos 
de acordo com um estudo pelo 
Centro Nacional de Avaliação de 
Risco de Osteoporose.

Não é novidade que, à medi-
da que as mulheres envelhecem, 
é cada vez mais difícil preservar 
a densidade óssea. A cerveja tem 
vários benefícios para a saúde e 

A Leishmaniose, mal causa-
do por um parasita e disseminado 
unicamente por meio da picada do 
mosquito-palha, vetor que vivia 
restrito a regiões rurais e silves-
tres do Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste mas que, com a destruição 
ambiental acelerada, está se adap-
tando ao meio urbano e se propa-
gando pelo país.

Doença em cães
O cão doméstico é um dos al-

vos da doença. Vale ressaltar, po-
rém, que, assim como o homem, ele 
é apenas um hospedeiro do parasi-
ta. Logo, lambeduras, arranhões, 
mordidas e fezes não transmite a 
doença. Outro desafio envolve o 
diagnóstico. O cão infectado pode 
levar meses para apresentar sinto-
mas, como lesões na pele, na ponta 
da orelha e perto dos olhos, perda 
de peso e crescimento anormal das 
unhas. Só o veterinário, após os 
exames clínico e laboratorial, está 
apto a confirmar a leishmaniose e 
tomar as medidas para que ela não 
leve a vida do animal. 

Sintomas
Os sinais clínicos são variáveis 

e comuns a muitas outras doenças, 
uma vez que também são variáveis 

Cerveja faz bem para os ossos das mulheres

Um copo regularmente é menos provável que sofra uma fratura de quadril

até ajuda na recuperação após o 
treinamento físico.

Isto significa que se você é 
uma mulher e bebe um copo de 
cerveja regularmente, em prin-
cípio, é menos provável que sofra 
uma fratura de quadril. E não é 
uma coisa pequena, porque esse 
tipo de fratura está associado a 
uma queda muito grande na ex-
pectativa de vida das mulheres.

Benefício
Mulheres que normalmente 

tomam entre meio copo por dia 
de cerveja têm menos deficiên-
cias cognitivas, assim como me-
nos degeneração em sua função 
cognitiva em comparação com 
mulheres que não bebem cerve-
ja.

Graças ao lúpulo incluído 
em sua receita, fora de seu uso 
para fabricação de cerveja, suas 
propriedades medicinais e cos-
méticas tornaram-no uma plan-
ta interessante para os seres hu-
manos desde os tempos antigos.

Lúpulo
O lúpulo é um ingrediente 

essencial para a fabricação de 
cerveja e Atua como um hor-
mônio de substituição natural, 
o que poderia reduzir síndromes 
pré-menopáusicas.

po humano metaboliza a luz e a 
transforma em vitamina D, e a 
falta desta vitamina pode causar 
câncer do cólon e de mama.

A vitamina D adquirida ain-
da em função da exposição aos 
raios de sol diminui os riscos de 
esclerose múltipla, e ajuda no 
combate a depressão.

 A luz solar ainda auxilia nos 
níveis de óxido nítrico no san-
gue, o que pode diminuir a pres-
são arterial e ajudar a combater 
problemas cardiovasculares.

Qual tempo ideal para 
se expor a luz do sol?
Durante o verão o ideal é a 

exposição de 10 minutos diários, 
este tempo é indicado para todas 
as faixas de idade, incluindo os 
idosos que tem menos capacida-
de de produção de vitamina D.

Luz solar pode afetar sua saúde para o bem

A exposição a luz solar equilibra o ritmo circadiano (uma espécie de relógio 
biológico interno do ser humano) que para perfeito funcionamento precisa 
de exposição ao claro e ao escuro

Leishmaniose atingem cães e seres humanos
os órgãos afetados pela doença. 
Existem três formas de manifes-
tação da doença, distintas pelos 
sintomas: a Leishmaniose cutânea, 
a muco cutânea e a visceral. No 
caso da Leishmaniose cutânea, o 
principal órgão afetado é a pele e 
é nesta versão que a doença atin-
ge a sua máxima expressão, uma 
vez que as alterações superficiais 
são evidentes e mais facilmente 
identificáveis. Feridas de difícil ci-
catrização, perda de pelo, sobretu-
do em volta dos olhos e borda das 
orelhas, crescimento exagerado 
das unhas e aumento da espessu-
ra da pele em determinadas zonas, 

tornando-se seca e escamosa, são 
as principais, mas podem ocorrer 
muitas outras, apesar de menos 
comuns.  

Prevenção
Assim, quem tem um pet em 

casa deve incorporar as atitudes 
preventivas, os veterinários pre-
cisam orientar os tutores, e, ao 
poder público, cabe investir em 
programas de conscientização, 
acabando de vez com uma política 
equivocada de captura e extermí-
nio que há mais de cinco décadas 
impõe sofrimento aos animais e a 
suas famílias.

O cão infectado pode levar meses para apresentar sintomas
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Os atletas bento-gonçal-
venses da Associação Downhill 
do Vinho (ADHV) iniciaram a 
busca pelo título estadual com a 
conquista de bons resultados na 
1ª Etapa do Campeonato Gaú-
cho de Downhill de 2019, reali-
zada no último final de semana, 
em Picada Café. Dos 15 atletas 
participantes, sete alcançaram 
o pódio da prova, que abriu a 
temporada 2019 da modalidade 
no Estado. A etapa também foi 
válida pelo Ranking Brasileiro. 

Na categoria Elite Masculi-
no, a ADHV esteve desfalcada. 
Lucas Bertol, um dos grandes 
destaques da equipe, fraturou o 
pulso na Copa América de Dow-
nhill, em São Paulo, e ainda está 
se recuperando. Na categoria 
Elite Feminina, Talia Somensi 
protagonizou uma grande atu-
ação, terminando a prova na 4ª 
colocação. 

Na categoria Juvenil, repe-
tindo os expressivos resultados 
conquistados no ano passado, 
Leonardo Becher subiu no lu-
gar mais alto do pódio, conquis-
tando o 1º lugar. Na Master A2, 
Filipe Spader finalizou a prova 
na 4ª colocação. Na Master B1, 
o pódio contou com dobradinha 
da ADHV, com Diogo Zanetti 
faturando o 1º lugar e Douglas 
Dal Castel ficando com a 3ª po-
sição. Na Master C, André Bot-
tega conquistou o 3º lugar e, 

A preparação continua para 
o grande objetivo no ano do cen-
tenário do Esportivo, após em-
patar sem gols com o Caxias B, 
em Caxias do Sul, a equipe irá 
receber o mesmo Caxias para 
um amistoso na Montanha dos 
Vinhedos, nesta terça (5) às 16h.

Preparação
Este será o quarto teste do 

Esportivo em 2019, anterior-
mente já havia vencido o São 
Paulo do Bairro Borgo (3x0), 
goleado o Peñarol de Caxias 
do Sul (4x1) e empatado com o 
Caxias B (0x0).

Próximos desafios
Além do segundo confron-

to contra o Caxias, o Esportivo 
realizará no dia 9 de fevereiro 
um amistoso contra o Guarani 
de Venâncio Aires, equipe que 
compõe o grupo A da Divisão 

O técnico Vaner Flores vai 
permanecer sob o comando do 
clube Bento Gonçalves Futsal 
por mais dois anos. A direção 
confirmou a renovação do con-
trato do treinador nesta quar-
ta-feira, dia 30, mantendo o 
trabalho realizado por Vaner 
Flores, que completará em 2020 
uma década frente ao clube.  Va-
ner Flores está muito próximo 
de completar incríveis 300 jogos 
sob o comando do BGF

O treinador foi um dos 
grandes resposáveis pelas cam-
panhas de destaque do BGF nos 
anos de 2011 e 2012, quando a 
equipe foi 3ª colocada na Série 

Everaldo Stum, revelado nas 
categorias de base do Esportivo, 
terá destaque no ano de 2019. O 
atleta foi contratado para inte-
grar o plantel da Chapecoense 
para a disputa do Campeonato 
Brasileiro e Copa Sul America-
na. O atacante chega ao clube 
catarinense por empréstimo de 

Esportivo faz segundo jogo 
contra o Caxias nesta terça

de Acesso, e que tem o comando 
do técnico Leocir Dall’Astra. O 

amistoso ocorre às 16h, no Está-
dio Montanha dos Vinhedos. 

O primeiro confronto em Caxias do Sul terminou sem gol

Jogador revelado pelo Esportivo, jogará a série A do Brasileiro
um ano do Querétaro do México, 
onde atuou em 49 jogos, anotan-
do cinco gols.

Carreira
Everaldo, de 27 anos, iniciou 

sua carreira na base do Espor-
tivo, passando pelas categorias 
sub-15 e sub-17, chamando a 

atenção da base do Grêmio, que 
o levou de Bento Gonçalves. Na 
equipe tricolor, Everaldo foi 
promovido à equipe principal 
em 2011, posteriormente pas-
sando por clubes como CSA, Fi-
gueirense, Água Santa, Atlético 
Goianiense, entre outros. Na 
equipe goiana, Everaldo foi um 
dos destaques do clube na tem-
porada 2017, anotando cinco 
gols em 13 jogos. 

Futebol mexicano
Após boa passagem pelo 

Atlético-GO, o atacante foi con-
tratado pelo Querétaro, onde 
se tornou uma das principais 
peças do setor ofensivo da equi-
pe mexicana. Na temporada de 
2018/19, somando o Campeona-
to Mexicano Apertura e a Taça 
MX Apertura, o atleta havia 
disputado 13 partidas e anotado 
um gol. Everaldo em ação pelo clube mexicano

Técnico do Bento Futsal renova até 2020
Ouro. Além disso, Vaner deu ao 
BGF o seu primeiro e único tí-
tulo conquistado até então pelo 
clube, a Copa Metro-Serra, em 
2015.

Auxiliar também renova
Apesar das dificuldades 

financeiras do clube nos últi-
mos anos, Vaner Flores optou 
por permanecer no BGF e dar 
continuidade ao seu trabalho, 
tanto na equipe principal como 
nas categorias de base, desem-
penhando a função de coorde-
nador. Além de Vaner Flores, a 
direção renovou o contrato com 
o mordomo e auxiliar do treina-

dor, Denner Costa, que seguirá 
ao lado do treinador para mais 
duas temporadas. 

Técnico está a quase uma década 
no clube

Atletas de Bento conquistam bons 
resultados estadual de Downhill

nos Veteranos, Danilo Spader 
ficou com o 1º lugar da etapa. 

A próxima etapa do Cam-
peonato Gaúcho de Downhill 
ocorre nos dias 16 e 17 de feve-
reiro em Nova Prata 

Resultados dos atletas 
de Bento Gonçalves

Douglas Dall Ponte - 11º lugar 
Elite
Tália Somensi - 4º lugar Elite 
Feminina
Leonardo Becher - 1º lugar Ju-
venil
Pedro Alverton -  19º lugar Ju-
venil (problemas mecânicos)
Filipe Spader - 4º lugar Master 
A2
Diogo Zanetti - 1º lugar Master 
b1
Daniel Dal Castel - 3º lugar 
Master b1
André Bottega - 3º lugar Mas-
ter C
Danilo Spader - 1º lugar Vete-
ranos
Álvaro Tartas - 9º lugar Sub-
30
Rômulo Compagnoni - 14º lu-
gar Sub-30
Vinicius Gabrieli - 15º lugar 
Sub-30
Felipe Carraro - 17º lugar Sub-
30
Cassiano Fontana - 23º lugar 
Sub-30
Cristian Rebelato - 23º lugar 
Sub-30

Etapa aconteceu em Picada Café
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Um motociclista ficou feri-
do em um acidente de trânsito 
na manhã da última sexta-feira 
(01) com um veículo Volkswa-
gen Gol, na Rua Silva Paes, 
bairro Cidade Alta. O condutor 
da motocicleta, de 35 anos, foi 
socorrido pelo Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia) e encaminhado ao Hospital 
Tacchini com ferimentos leves.

A Brigada Militar atendeu a 
ocorrência, e o trânsito ficou em 
meia pista por alguns minutos. 
Houve danos materiais no carro 
também, que teve parte de sua 
lateral amassada.

Um jovem de 15 anos foi 
flagrado pela Brigada Militar 
conduzindo uma motocicleta 
e fazendo manobras perigosas 
na noite da última quinta-fei-
ra, no Bairro São Bento.

Conforme Boletim de 
Ocorrência, ao tentar efetu-
ar a abordagem, o condutor 
iniciou a fuga pela rua Par-
naíba até perder o controle da 
motocicleta e cair na rua sete 
de setembro. Foi acionado o 
Samu para socorrer o jovem, 
que teve lesões nos braços e 
nas pernas.

Foi registrado um regis-
tro policial contra o menor e 
a motocicleta apreendida pela 
polícia. 

Dois homens ficaram feri-
das após serem atingidas por 
disparos de arma de fogo, na 
Rua dos Pinheiros, bairro Ouro 
Verde, em Bento Gonçalves, na 
noite da última sexta-feira, dia 
1°.

Conforme Boletim de Ocor-
rência, um homem de 36 anos 
e um adolescente de 17 foram 
atingidos após um desenten-

Um veículo Volkswagen Gol, 
de cor bege, com placas de Bento 
Gonçalves, foi furtado enquanto 
estava estacionado em via públi-
ca, no bairro Fenavinho, no final 
da tarde do último sábado (2).

De acordo com o Boletim 

Durante patrulhamento de 
rotina da Brigada Militar no 
bairro Cidade Alta, em Bento 
Gonçalves no último domingo 
(3), foi capturado um homem de 
45 anos que estava foragido do 
sistema prisional.

Conforme registro policial, 
a Brigada Militar abordou o ho-

Um homem de 27 anos foi 
vítima de roubo, tendo seu celu-
lar roubado, quando saía de uma 
agência bancária, na Rua Mare-
chal Floriano, Centro de Bento 
Gonçalves, na noite do último 
sábado (2).

A Polícia Militar do 3º 
BPAT organizaram uma festa 
para a pequena Mariana, de seis 
anos, que sonha em ser polícia. 
A pequena estava de aniversário 
neste 31 de janeiro, e foi presen-
teada com essa surpresa na sede 
da Brigada Militar de Bento 
Gonçalves.

Mariana há algum tempo se 

Motociclista 
fica ferido em 
acidente

Menor foge da 
polícia, cai e 
fica ferido em 
acidente

Acusado foi preso durante patrulhamento de rotina

mem em atitude suspeita na ave-
nida Osvaldo Aranha. Ao reali-
zar a pesquisa constatou-se que 
contra o mesmo havia um man-
dado de prisão expedido pela 
Vara de Execuções Criminais da 
Comarca do município. O acusa-
do foi encaminhado ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves

Foragido é capturado em Bento

Conforme boletim de ocor-
rência, o homem saiu de uma 
agência bancária, por volta das 
20h45min, quando foi abordado 
por um indivíduo armado com 
uma faca que exigiu o aparelho 
celular antes de fugir.

Homem tem celular roubado ao 
sair de agência bancária

de Ocorrência, o proprietário, 
um homem de 26 anos, deixou 
o automóvel estacionado na Rua 
Olinto F. de Oliveira Freitas, por 
volta das 17h20min, e ao retor-
nar não mais encontrou o veícu-
lo.

Homem tem carro furtado em Bento

dimento entre o homem mais 
velho e o atirador, nas proximi-
dades de um bar. O indivíduo de 
36 anos foi baleado de raspão no 
peito e no braço, o jovem de 17 
anos foi atingido na perna es-
querda.

Ambos foram levados por 
populares ao Pronto Atendi-
mento. A Brigada Militar aten-
deu a ocorrência.

Duas pessoas são baleadas

Menina de seis anos ganha festa na sede da Brigada Militar
tornou uma admiradora da cor-
poração e com frequência visita a 
sede do Batalhão aproveitando a 
oportunidade de tirar fotos com 
policiais. Durante a festinha, 
era nítida a felicidade da meni-
na, que acompanhada de seus 
pais percorreu as instalações do 
quartel, alegrando a tarde de to-
dos os policiais presentes.

A pequena Mariana sendo apresentada aos policiais

A jovem na hora dos parabéns
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LOTERIAS

fo
nt

e:
 c

ai
xa

.g
ov

1°

00  14  19  22  30
31  32  35  43  47
48  62  70  74  76
83  84  87  96  99

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2121

Federal -  extração 05359

Lotomania -  extração 1940

08  10  17  29  37  40

58373
44022
49129
34790 
62101

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
05/02

Qua
06/02

Qui
07/02

↑ 23°C
↓ 14°C

↑ 24°C
↓ 12°C

↑ 26°C
↓ 13°C

Sol com nuvens.
Chuva a 
qualquer hora 

Pancadas de 
chuva à tarde 
e à noie

Pancadas de 
chuva à tarde 
e à noie

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


