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Nove empresas, pequenos mercados de bairro  à redes de lojas, entraram na pesquisa dos 32 ítens da cesta básica. O 
procon não explicou  a falta da pesquisa de preços no maior supermercado da cidade. Confira tabela na página 05

Procon aponta diferença 
de até R$ 100 em pesquisa
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O Consepro (Conselhos 
Comunitários Pró-Seguran-
ça Pública) está solicitando 
contribuição dos moradores 
de Bento Gonçalves de R$ 
15 junto ao carnê do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) para atuar em me-
lhorias de segurança no mu-
nicípio e auxiliar com equi-
pamento a Brigada Militar. 
O presidente do Consepro, 
José Carlos Zortea comentou 
alguns aspectos e projetos da 
entidade.

Carnê do IPTU
Zortea destaca que o 

Consepro é um apoio de se-
gurança pública, e por isso 
precisa da colaboração da co-
munidade e empresas priva-
das para conseguir contribuir 
com a segurança do municí-
pio. A contribuição é de R$ 
15, e não tem ligação com a 
prefeitura.

Problemas 

Presidente do Consepro reforça que contribuição junto com o 
carnê do IPTU é para investir na segurança de Bento Gonçalves

José Carlos Zortea foi eleito mandatário da entidade para o biênio 
2019/2020

de segurança 
em Bento Gonçalves
“A carência no repasse das 

verbas do estado para as de-
mandas do nosso município, 
muitas vezes o fato de ter uma 
viatura que fica parada muito 
tempo problemas como pneu 
ou escapamento, o que deve-
ria ser resolvido no menor es-
paço de tempo. A comunida-
de carece deste atendimento 
para coibir a criminalidade” 
aponta Zortea.

Ações do Consepro
O presidente pontua que 

além do reparo de viaturas, 
o Consepro tem instalado 
na Brigada Militar uma cen-
tral de monitoramento muito 
bom, mas que necessita de 
manutenção. O ar condicio-
nado dos veículos também 
apresentou problemas, com 
as temperaturas elevadas, ne-
cessitava de manutenção, mas 
para isto tem de vir a verba 
do estado ou as contribuições 

para o Consepro.

Projetos
A Central de monitora-

mento instalada na cidade 
precisa de melhorias, segundo 
o presidente Zortea, o Con-
sepro irá atuar encima disto. 
Ainda foram adquiridas três 
novas viaturas bem equipadas 
para a Brigada Militar, e com 
a contribuição da população 
encaminhada junto ao carnê 
do IPTU, será possível fazer 
mais aquisições, afirma Zor-
tea.

Câmeras
“O projeto de instalação 

de 40 câmeras no município, 
ainda está aguardando apro-
vação. Podem ser bem mais 
do que 40 câmeras. A ideia é 
que consigamos aprovar este 
projeto junto ao governo do 
estado, que a partir da apre-
sentação do projeto, tem 30 
dias para a aprovação” co-
menta Zortea.



Jornal Gazeta - 08 de fevereiro de 20194 Geral

A Petrobras anunciou au-
mento de 1,57% no preço médio 
da gasolina nas refinarias. Com 
isso, o preço médio do litro da 
gasolina passará de R$ 1,4758 
para R$ 1,4990 para a partir 
desta terça (5), enquanto o die-
sel se manterá em R$ 2,0198.

Metodologia
No ano passado o governo 

anunciou fim do programa de 
subvenção de diesel instituído 
pela União. O programa de sub-
venção ao diesel havia sido cria-
do pelo governo após a greve dos 
caminhoneiros, no fim de maio. 

Em uma tentativa de neu-
tralizar discursos contrários à 
reforma da Previdência, a equi-
pe econômica deve propor medi-
das para aprimorar a recupera-
ção de dívidas previdenciárias. A 
proposta é traçar ações específi-
cas para atacar o devedor contu-
maz, algo que não é previsto na 
legislação atual.

Também está em construção 
um conjunto de medidas para fa-
cilitar a recuperação de recursos 
devidos por empresas em condi-
ção de pagamento considerada 
ruim. Serão apresentadas alter-
nativas de transações tributárias 
para que o pagamento possa ser 
feito.

Há também estudo para 
propor que empresas com boas 
condições de pagamento sejam 
impedidas de aderir a progra-
mas de refinanciamento de dí-
vidas (Refis), alvo de críticas 
da equipe econômica, mas que 
tradicionalmente são ampliados 
pelo Congresso.

Interlocutores do governo 
afirmam que existe a possibili-
dade de uma idade mínima de 
65 anos para homens e 63 anos 
para mulheres, o que seria uma 
forma de contemplar os anseios 
da ala política do governo, que 
acha difícil passar no Congresso 
a ideia de igualar os sexos.

Minuta
A minuta que está circulan-

do desde segunda-feira (4), fixa 
a idade mínima de 65 anos para 
novos entrantes no mercado de 

Uma das possibilidades de 
reforma da Previdência em es-
tudo pela equipe econômica 
prevê uma transição para quem 
já está no mercado de trabalho, 
tanto no setor privado (INSS) 
quanto no serviço público. Para 
este grupo, não haveria uma 
idade mínima expressa em lei, 
mas um sistema de contagem de 
pontos, somando idade e tempo 
de contribuição. Pela proposta, 
a idade mínima valeria só para 
quem ainda não está no merca-
do de trabalho.

Mudança
Atualmente, o trabalhador 

precisa cumprir a regra 86/96 
pontos, somando idade e tempo 
de contribuição, para ter aces-
so ao benefício integral. Pela 
proposta da reforma, esta exi-
gência subiria um ponto a cada 
ano para homens e mulheres, 
até chegar a 105 pontos para os 
dois.

Governo prepara medida contra calotes na Previdência Social
Calote
Esses calotes previdenciá-

rios, na maior parte de empre-
sas, estão em trajetória de cres-
cimento. A parcela relacionada a 
débitos de Previdência na Dívi-
da Ativa da União subiu 14% no 
último ano e fechou 2018 em R$ 
491,2 bilhões.

Débitos de 
previdenciários

Os débitos previdenciários 
têm nível elevado de concentra-
ção em poucos devedores. Atu-
almente, 77 inscritos na Dívida 
Ativa respondem por 10% de to-
dos os débitos.

O fortalecimento dos me-
canismos de recuperação desses 
recursos é um dos pilares da es-
tratégia montada pelo governo 
para facilitar a reforma da Pre-
vidência.

Os calotes somaram R$ 491,2 bilhões

Petrobras aumenta valor do 
combustível nas refinarias

Uma das principais reivindica-
ções da categoria era redução no 
preço do combustível.

A Petrobras adota novo 
formato na política de ajuste 
de preços desde 3 de julho de 
2017. Pela nova metodologia, os 
reajustes acontecem com maior 
periodicidade, inclusive diaria-
mente.

Aumento
Desde o início da nova meto-

dologia, o preço da gasolina co-
mercializada nas refinarias acu-
mula alta de 14,54% e o do diesel 
apresenta valorização de 48,94%

Preço agora fica em R$ 1,4990

Quando se aposentar com a 
regra de transição da reforma

Ou seja, se a reforma for 
aprovada em 2019, em 2020, 
seria preciso cumprir 87/97 
pontos; em 2021, 88/98; em 
2022, 89/99, e assim por diante.

Pontuação
Por exemplo, um trabalha-

dor ou trabalhadora que tem 
55 anos e começou a contribuir 
com 25 anos, sem intervalos no 
recolhimento ao INSS, tem hoje 
30 anos de contribuição, so-
mando 85 pontos (55 mais 30). 
A cada ano, somam-se dois pon-
tos: um de idade e um de contri-
buição. Em dois anos, serão 89 
pontos, o que, para a mulher, já 
seria suficiente para que ela se 
aposente aos 57 anos de idade, 
pois, em 2021, a exigência no 
caso dela será 88 pontos. Já o 
homem precisaria trabalhar até 
2029, quando ele terá 65 anos 
de idade. Apenas neste ano sua 
soma coincidiria com a exigên-
cia de 105 pontos.

Como mulheres poderão se 
aposentar aos 63 anos

trabalho. Para quem já está nele, 
a ideia seria aproveitar o sistema 
de contagem de pontos que já 
existe e está em 86/96 (soma de 
idade e tempo de contribuição). 
Essa fórmula começaria a subir 
de forma progressiva a partir de 
janeiro de 2020. O texto prevê 
o acréscimo de um ponto a cada 
ano, até atingir 105 pontos para 
homens e mulheres. Com isso, a 
fase de transição duraria até 19 
anos para as mulheres (em 2038) 
e nove anos para os homens (em 
2028).

Questões de 
miserabilidade
A proposta alternativa tam-

bém fixa em 60 anos a idade para 
que as pessoas em condições de 
miserabilidade possam ter direi-
to a uma renda de R$ 500. Na 
minuta divulgada na segunda, a 
idade para ter acesso ao bene-
fício é de 55 anos. No entanto, 
parte da área econômica avaliam 
que esta idade é baixa e a me-
dida pode elevar as despesas do 
governo.

Minuta que está circulando desde segunda-feira (4)
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A versão preliminar da re-
forma da Previdência que va-
zou na última segunda-feira (4) 
prevê mudanças no pagamento 
do abono salarial do PIS/Pasep. 
Segundo a proposta, o benefí-
cio anual deve ser pago somente 
para quem ganha até um salário 
mínimo mensal. Hoje, o abono é 
pago para quem ganha até dois 
salários mínimos (veja todas as 
exigências abaixo).

A proposta não prevê mu-
danças na forma de pagamento 
do abono, estabelecida no final 
de 2014 pela ex-presidente Dil-
ma Rousseff. O valor pago con-
tinuaria variando de acordo com 
o tempo de trabalho. Se traba-
lhou o ano todo, recebe o valor 
cheio, equivalente a um salário 
mínimo

Antes da mudança proposta 
pela ex-presidente Dilma Rou-
sseff por meio de medida pro-
visória e convertida em lei, o 
abono era sempre de um salário 
mínimo, independentemente do 

Os usuários dos serviços 
do Detran dispõem de mais 
uma opção de atendimento. 
Além da assistente virtual, o 
chat online já está em funcio-
namento e também permite, 
em horário comercial, con-
versar em tempo real com um 
atendente da equipe de Ouvi-

Serviço passou últimos dois meses em fase de teste

doria para a solução de pro-
blemas

A ferramenta, disponibili-
zada no site novo, lançado em 
dezembro de 2018 passou os 
últimos meses em fase de tes-
tes. Agora já está disponível 
para todos os usuário utiliza-
rem a ferramenta.

Detran lança o chat online

Proposta para abono do PIS é só para quem 
ganha até um salário mínimo

A proposta não prevê mudanças na forma de pagamento do abono

Muitas famílias optam na 
hora de fazer o rancho por levar 
apenas os itens básicos que com-
põe uma cesta básica, porém com 
a falta de tempo muitas famílias 
acabam não fazendo o levanta-
mento dos preços nos estabele-
cimentos para saber onde é mais 
vantajoso comprar, e se é mais 
vantajoso comprar todos os itens 
no mesmo local.

No final do mês de janeiro o 
Procon de Bento Gonçalves divul-
gou uma pesquisa comparando os 
preços da cesta básica nos princi-
pais mercados do município.

Diferenças de preços
Na sexta básica simples, su-

ficiente para uma pessoa, a di-
ferença entre o estabelecimento 
mais barato, e o mais caro é de R$ 
17. A cesta básica mais barata foi 
encontrada a R$ 151,70 e a mais 
cara foi encontrada a R$ 178,14.

Famílias com 
quatro pessoas
Para famílias com quatro pes-

soas a diferença fica ainda maior 
chegando a R$ 106 entre os mes-
mos produtos comercializados. O 
menor valor na cesta básica para 
quatro pessoas encontrado foi de 
R$ 606,80 e o maior valor chegou 
a R$ 712,56.

Diferenças de produtos
O principal produto que varia 

Preço da cesta básica para famílias tem 
diferença de mais de R$ 100 em Bento

tempo trabalhado.

O que é o abono
O abono salarial do PIS/Pa-

sep é um pagamento anual para 
quem atende todos os seguintes 
critérios:

Trabalhou com carteira as-
sinada por pelo menos 30 dias 

no ano;
Ganhou, no máximo, dois 

salários mínimos, em média, por 
mês;

Está inscrito no PIS/Pasep 
há pelo menos cinco anos;

A empresa onde trabalhava 
informou seus dados correta-
mente ao governo

o preço é a chuleta (kg), que no es-
tabelecimento que comercializa ao 
preço mais acessível é encontrada 
a R$ 17,90 e no mercado mais caro 
ela foi encontrada a R$ 23,90.

Pesquisa
A pesquisa realizada e divul-

gada pelo Procon de Bento Gon-
çalves tem o objetivo da pesquisa 
é fazer o comparativo de preços 
a fim de que o consumidor tenha 
conhecimento de quanto custa a 
mercadoria desejada nos princi-
pais supermercados da cidade, as-

sim norteando sua opção.

Compras
Uma opção para o consumi-

dor economizar um pouco mais, 
seria comprar os itens necessários 
em diferentes estabelecimentos. 
Apesar de mais trabalhoso, seria 
um pouco mais econômico na hora 
de fazer a compra de cesta básica 
para a família.

Atuação do Procon

Se for identificado pelo Pro-
con a cobrança de preços abusivos 
encima dos produtos comercia-
lizados em mercados, será feita 
a notificação ao estabelecimen-
to. Caso continue a ocorrer, a 
linhagem é a mesma dos postos 
de combustíveis, é encaminhada 
a pesquisa ao Ministério Públi-
co para abrir investigação, e caso 
constatada a irregularidade, o 
estabelecimento poderá receber 
multas.
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Escorpião marrom

Os escorpiões pretos causam acidentes fre-
quentes nas áreas rurais. Não são animais tão 
agressivos se comparados a outras espécies. De 
início o animal foge, porém se o incômodo de um 
humano persistir, podem picar. Seu veneno é me-
nos perigoso do que o do escorpião amarelo.

Tamanho: Varia de 5 a 7 cm
Cor: marrom escuro e claro
Espécie: Tityus bahiensis

Dieta: A alimentação do escorpião preto costu-
ma ser de insetos como baratas e grilos, aracníde-
os como aranhas e larvas de insetos.

Habitat: Possuem hábitos noturnos e se escon-
dem durante o dia entre madeiras e pedras. Não 
gostam de luz. Preferem ambientes úmidos como 
os encontrados nas matas.

Impacto: O veneno do escorpião preto age 
no sistema nervoso, mas não possui tanto perigo 
quanto o do escorpião amarelo.

Prevenção: Evitar umidade no local, limpar de 
maneira constante o seu ambiente, reparar bura-
cos e frestas que possuem conexão com ambiente 
externo.

Geral

 

Apesar de inúmeras denún-
cias de moradores e órgãos de 
comunicação, a Secretaria de 
Saúde de Bento Gonçalves  não 
apresenta resultados a respeito 
dos terrenos baldios e praças 
devido ao acúmulo de lixos e 
recipientes propícios para mos-
quitos transmissores de doenças 
e outros animais peçonhentos. 
A reportagem da Gazeta circu-
lou pelas ruas centrais do mu-
nicípio para registrar a situação 
dos terrenos e praças da cidade.

Um escorpião marrom foi 
encontrado na noite da última 
terça-feira em uma residência do 
bairro Maria Goretti, em Bento 
Gonçalves. Conforme relatos dos 
moradores, o animal estava pró-
ximo a uma criança de um ano de 
idade que brincava em casa. É o 
primeiro escorpião encontrado 
em Bento Gonçalves em 2019, o 
estado do Rio Grande do Sul vive 
uma situação de alerta devido a 
infestação da espécie em algu-
mas cidades.

Escorpião marrom
Tem grande importância 

pelo veneno com ação neurotóxi-
co, seu veneno não é tão potente 
quanto o do escorpião amarelo, 
mas o acidente deve ser tratado 
com rapidez. São animais que 
possuem hábitos noturnos e que 
se alimentam de baratas, grilos, 
aranhas e outros invertebrados. 
A picada de um escorpião causa 
muita dor local, febre, sudore-
se, dispneia e pode levar a óbito, 
principalmente crianças e ido-
sos. Em caso de picada, lavar com 
água e sabão, manter a região em 
repouso e procurar um posto de 
saúde com urgência, para que 
receba o soro que neutralizará a 
toxina. Dependendo da quanti-
dade de veneno inoculada, o caso 
se torna mais grave.

Escorpião encontrado em residência no Goretti
Onde vivem
Os escorpiões vivem em lo-

cais escuros, quentes e úmidos. 
Na região urbana, são encontra-
dos em locais com entulhos, pe-
dras, lixos, com mato alto, den-
tro de sapatos e junto a roupas.

Combate
Manter jardins e quintais 

limpos. Evitar o acúmulo de en-
tulhos, folhas secas, lixo domés-
tico, material de construção nas 
proximidades. Evitar folhagens 
densas (plantas ornamentais, 
trepadeiras, arbusto, bananei-
ras e as) junto a paredes e muros 
das construções. Manter a grama 
aparada. Limpar periodicamen-
te os terrenos baldios vizinhos, 
numa faixa mínima de um a dois 
metros das casas. Sacudir roupas 
e sapatos antes de usá-los, pois 
escorpiões podem se esconder 
neles e picam ao serem compri-
midos contra o corpo. Não pôr 
as mãos em buracos sob pedras 
e em troncos podres. É comum a 
presença de escorpiões sob dor-
mentes da linha férrea.

Predadores
Os principais predadores 

dos escorpiões são: lacraias, sa-
pos, gaviões, corujas, macacos, 

lagartos, aranhas, galinhas e ca-
mundongos.

Como capturar
O escorpião é um animal 

muito difícil de eliminar, uma 
vez que é bastante resiste a ve-
nenos. Isso acontece porque é 
um bicho que consegue fechar 
seus estigmas pulmonares, não 
inalando o veneno. Além disso, é 
capaz de ficar parado por longo 
períodos de tempo, não entrando 
em contato com o veneno.

Assim, o melhor é chamar as 
autoridades assim que se identi-
fica um escorpião, para que seja 
capturado e levado para locais 
específicos. Caso seja preciso 
capturar o escorpião em casa de-

Animal não representa risco de morte, segundo a Vigilância Ambiental

Praça Centenário e terrenos baldios em área central      com lixo são foco de animais peçonhentos e dengue 
Rua Paraná, 523
Em um terreno baldio loca-

lizado na rua Paraná, foi encon-
trado papéis, garrafas, carteiras 
de cigarro, cesto, roupas e mato 
alto  e água empoçada em reci-
pientes diversos. O terreno fica 
em uma região cercada por ca-
sas e prédios no bairro Humaitá.

Rua Paraná, 158
Localizado  num estaciona-

mento ao lado do mercado Gre-
par também no bairro Humaitá, 
qualquer pedrestre pode depar-

-se com lixo  na calçada tomada 
pelo mato. Itens como pacote de 
biscoito, garrafa de refrigerante 
e até uma calota de carro foram 
encontradas.

Rua General 
Vitorino, 144
Próximo ao supermercado 

Nacional, num terreno baldio 
foram encontradas  muitas gar-
rafas pet espalhadas, além de 
carteiras de cigarro, sacos com 
alimentos e embalagens de bis-
coito jogados no chão.

Carlos Dreher 
Filho, 333
Também neste endereço 

foram encontrados mato mui-
to alto, recipiente de bebidas, 
embalagens de pasta de dente, 
carteiras de cigarro, roupas, sa-
colas  e cabo de vassoura jogado 
no meio do mato.

Praça Centenário
Em meio aos habituais con-

sumidores de drogas, em plena 
luz do dia ao lado de bancos, es-

colas e  feira livre foram encon-
trados de lixos, plásticos diver-
sos  espalhados e embalagem 
de picolé soltas no chão.

Consequências
O lixo depositado nas ruas, 

a céu aberto, atrai ratos, ba-
ratas e moscas e animais pe-
çonhentos, que pode trazer 
doenças à população.Com a 
grande incid~encia de chuvas 
de verão  os resíduos permitem 
o desenvolvimento de larvas de 
mosquitos vetores de doenças 

ve-se utilizar calças e camisas de 
manga comprida, calçar botas de 
borracha e grossas, calçar luvas 
de proteção grossas, como as de 
eletricidade, usar um chapéu, 
pegar o escorpião com uma pin-
ça de, pelo menos 20 cm, segurar 
o escorpião pela cauda e colocá-
-lo dentro de um recipiente de 
plástico, fechar o recipiente com 
uma tampa, de preferência de 
rosca, e com pequenos buracos.

No entanto, vale sempre 
lembrar que o escorpião deve, 
sempre que possível, ser captu-
rado por um profissional trei-
nado, para que não aconteçam 
acidentes.

Vigilância Ambiental

Segundo o coordenador da 
Vigilância Ambiental de Bento 
Gonçalves, Rafael Vieira, esta 
espécie de escorpião não é pe-
çonhento, não tem importância 
epidemiológica, não é venenoso, 
claro se a pessoa for picada, sen-
tirá dor, mas não haverá maio-
res problemas e que a espécie é 
comum de ser encontrada nesta 
região. Vieira ainda destaca que 
o animal pode ter chegado ao 
quinto andar de um prédio no 
bairro Maria Goretti de inúme-
ras formas: dentro de caixas, na 
roupa dos moradores, dentro de 
sacolas ou até mesmo subindo 
pelas paredes, como o instinto do 
escorpião é procurar alimento, 
de alguma forma ele foi atraído 
para a residência.

Diferenças entre o escorpião amarelo e o marrom
Escorpião amarelo

É a espécie de escorpião que causa mais aci-
dentes. Possui hábitos intradomiciliares. Seu ve-
neno é perigoso para a saúde humana, agindo no 
sistema nervoso da vítima. A picada provoca dor 
intensa no local atingido e se amplia por todo o cor-
po. O indivíduo fica sensível a qualquer toque no 
corpo. Age, principalmente, na região do bulbo, que 
controla a respiração. Por isso a vítima pode ter pa-
rada respiratória se não for atendida rapidamente.

Tamanho: Até 7 cm de comprimento
Cor: Cauda amarela e tronco marrom
Espécie: Tityus serrulatus

Dieta: Os escorpiões se alimentam de insetos, 
outros aracnídeos como as aranhas, pequenos ma-
míferos e aves. Pode praticar o canibalismo.

Habitat: O seu habitat natural é o cerrado, mas 
ele se encontra também em centros urbanos.

Impacto: O veneno do escorpião amarelo é um 
dos mais perigosos para a saúde humana. É impor-
tante não ter contato com o animal.

Prevenção: Manter a moradia sempre limpa, 
se livrar de entulhos e lixo acumulado, evitar deixar 
frestas e buracos abertos.
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Praça Centenário e terrenos baldios em área central      com lixo são foco de animais peçonhentos e dengue 
como a dengue. 

Vigilância Ambiental
Ciente das denúncias e da 

situação dos terrenos em área 

central do município, a Vigi-
lância Ambiental, juntamente 
com a Secretaria de Saúde de 
Bento Gonçalves, alega- nova-
mente - que, ainda, "estão se-

parando as denúncias , já que 
nesta época a demanda de de-
núncias é muito grande, e isso 
pode fazer com que a atuação 
demore um pouco".

Em suma: os vigilantes sa-
nitários cumprem tabela visu-
tando escritórios para conferir 
se os pratinhos dos vasos estão 
sem água, como foi feito , em 

duas oportunidades,em menos 
de três meses na redação da 
Gazeta, que passou com lou-
vor, pois adota vaso auto-irri-
gáveis.

Rua Carlos Dreher Filho, 333

Rua Paraná, 158

Rua General Vitorino, 144

Rua Paraná, 523
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Na última terça-feira (5) 
foi o último dia para participar 
da lista de espera do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu). O 
prazo vale para os estudantes 
que não foram aprovados em 
nenhuma das opções de curso.

Para integrar a lista, os can-
didatos que acessaram o siste-
ma e, em seu boletim, clicar no 
botão que corresponde à con-
firmação de interesse em parti-
cipar da lista de espera do Sisu. 
Ao finalizar a manifestação o 
sistema emitiu uma mensagem 
de confirmação, caso contrário 
o candidato ficará fora.

O Fies abriu suas inscri-
ções na última quinta-feira (7) 
para novos contratos de finan-
ciamento estudantil em univer-
sidades privadas. O programa 
é voltado para estudantes com 
renda familiar mensal bruta, 
por pessoa, de até três salários 
mínimos e oferece parcelamen-
to após o fim do curso superior, 
sem cobrança de juros.

Inscrição
O aluno interessado deverá 

se cadastrar no portal do MEC 
(Ministério da Educação) até o 
dia 14 de fevereiro. Para isso, 
é preciso ter participado de 
alguma edição do Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Médio) 
desde 2010 e ter nota igual ou 
superior acima de 450 além de 
não ter zerado na redação.

Resultado
O resultado será divulgado 

em chamada única no dia 25 de 
fevereiro. O estudante que teve 
o financiamento aprovado deve 
complementar seus dados no 
portal FiesSeleção entre os dias 
26 de fevereiro e 7 de março. 
Depois, é preciso comparecer 
em até cinco dias úteis na ins-
tituição de ensino para passar 
pela CPSA (Comissão Perma-
nente de Supervisão e Acompa-

O resultado da primeira 
chamada da edição do primeiro 
semestre do Programa Universi-
dade para Todos (Prouni) 2019 
foi divulgado na última quar-
ta-feira (6) pelo Ministério da 
Educação. A lista com os apro-
vados foi publicada na página do 
Prouni.

Os candidatos convocados 
na primeira chamada devem 
entregar, nas universidades 
para onde foram selecionados, 
os documentos comprovando o 
cumprimento dos requisitos e 
garantir a matrícula. O período 
para a comprovação vai até o dia 
14.

Prouni 2019 recebeu 
inscrições de quase 
950 mil candidatos
A edição do primeiro semes-

tre de 2019 do Programa Uni-
versidade para Todos (Prouni) 
teve quase 950 mil candidatos 
inscritos. Segundo um balan-
ço divulgado pelo Ministério da 
Educação, 946.979 candidatos 
realizaram 1.820.446 inscrições 
no sistema, cada estudante tinha 
a opção de escolher até dois cur-

Fies está com inscrições abertas
nhamento). O próximo passo é 
procurar um agente financeiro 
para efetivar a contratação.

Segunda chamada
Aqueles que não forem pré-

-selecionados para inscrição no 
Fies entram automaticamente 
na lista de espera. O estudante 
deve acompanhar a página do 
programa entre os dias 27 de 
janeiro e 10 de abril para des-
cobrir se poderá ocupar uma 
das vagas remanescentes.

P-Fies
Outras duas modalidades 

do programa federal, chamadas 

de P-Fies, garantem o finan-
ciamento estudantil para alu-
nos com renda familiar mensal 
bruta, por pessoa, de até cinco 
salários mínimos. As principais 
diferenças é que, neste caso, há 
a cobrança de juros do agente 
financeiro e não há lista de es-
pera.

O candidato seleciona-
do também não precisa com-
plementar as informações no 
sistema do programa. Basta 
procurar a CPSA e o agente 
financeiro para garantir o con-
trato. As datas de inscrição e 
divulgação dos resultados para 
o P-Fies são as mesmas.

Prazo vai até 14 de fevereiro

Candidatos da lista de espera do 
Sisu aguardam chamada

Chamada
Os alunos na lista serão con-

vocados pelas próprias instituições 
de ensino a partir da última quin-
ta-feira (7). Os candidatos deverão 
acompanhar as convocações.

Mudança
A partir desta edição do Sisu, 

os estudantes selecionados em 
qualquer uma das duas opções não 
poderão participar da lista de es-
pera. Até o ano passado, os sele-
cionados na segunda podiam ainda 
participar da lista e ter a chance de 
ser escolhido na primeira opção.

Inscrições encerraram na última terça

Como consultar o resultado da 
primeira chamada da Prouni

sos.
Desta vez, o Prouni ofertou 

243.888 bolsas, distribuídas em 
1.239 instituições de educação 
superior, os aprovados terão até 
14 de fevereiro para comprovar 
os dados informados durante a 
inscrição.  

Datas do Prouni 2019
Por problemas no site do 

Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), o MEC alterou o calen-
dário do Prouni e do Fies. Veja 
abaixo as datas válidas:
Início das inscrições: 31 de janei-

ro
Fim das inscrições: 3 de fevereiro 
(às 23h59)
Primeira chamada: 6 de fevereiro
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

Documentos para garantir matricula devem ser entregues até dia 14

As inscrições para o Finan-
ciamento Estudantil (Fies), que 
financia alunos em cursos de 
graduação privados, abrem na 
última quinta-feira (7), mas o 
programa deste ano está bem 
mais enxuto. Além disso, a que-
da do número de contratos nos 
últimos dois anos põe em dúvi-
da a sua continuidade.

Ápice
O número de contratos dis-

parou durante o primeiro go-
verno Dilma Rousseff, de 76 mil 
em 2010 para 733 mil em 2014, 
com juros abaixo da inflação, 
obtenção do financiamento a 
qualquer momento do ano e 
prazo de quitação maior. Mas 
o programa começou a perder 
força no início do mandato se-
guinte, com 287 mil estudantes 

Após reformulação, Fies esvazia vagas
beneficiados em 2015.

Atualmente
Passado o principal perío-

do, a oferta de financiamento 
recuou ao patamar do início 
da década serão oferecidos 100 
mil contratos por ano até 2021. 
Mas a demanda não para de 
crescer.

Baixa adesão
Atualmente, o Fies pode 

ser contratado por quem tirou 
nota igual ou superior a 450 
pontos no Enem, e que não te-
nha zerado a redação. As vagas 
ofertadas na modalidade gover-
namental são limitadas e têm 
taxa de juros zero. Nesse caso, 
o interessado precisa ter renda 
familiar mensal per capita de 
até três salários mínimos.

Esvaziado, Fies dificulta entrada de alunos pobres em universidades
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Após confirmar a perma-
nência do técnico Vaner Flo-
res por mais dois anos, o Bento 
Gonçalves Futsal (BGF) anun-
ciou as primeiras renovações 
de atletas para a temporada 
2019. Os alas Kevin de Olivei-
ra, Henrique Viana e Gabriel 
Marques, todos revelados pelo 
BGF, são os primeiros jogado-
res confirmados no elenco da 
equipe a temporada. 

Kevin de Oliveira
Kevin, de 24 anos, já 

possui uma rodagem no fut-

No Haiti, muitos deles já 
praticavam o esporte, até pro-
fissionalmente, mas tiveram 
que abandonar suas origens em 
busca de melhores condições de 
vida. Agora no Brasil, no país do 
futebol, um grupo de haitianos 
de Bento Gonçalves se reuniu 
para não deixar morrer o amor 
pelo esporte.

Criação
Em dezembro de 2018, o 

presidente Deuve Joassaint e 
demais atletas fundaram a Asso-
ciação Esportiva dos Haitianos 
de Bento Gonçalves. Mas não é 
qualquer clube amador de cida-
de. A equipe conta com um cor-
po diretivo e um técnico nível 3, 
que possuía uma equipe de base 
no Haiti. 

Atletas

O Esportivo sofreu a sua 
primeira derrota em sua pré-
-temporada de preparação para 
a Divisão de Acesso de 2019. A 
equipe comandada pelo técnico 
Carlos Moraes foi superada pelo 
Lajeadense por 1 a 0, em amis-
toso realizado na tarde da últi-
ma quarta-feira (6), no Estádio 
Alviazul, em Lajeado. 

O jogo
Na primeira etapa de jogo, 

o Esportivo teve maior posse 
de bola, conseguindo dominar 
as ações da partida, mas não ti-

Haitianos formam equipe de 
futebol em Bento Gonçalves

Alguns atletas da equipe es-
tão há anos morando em Bento 
Gonçalves, outros chegaram há 
poucos meses no município. Não 
há português algum nos treina-
mentos. Todos falam o créole, 
dialeto haitiano.

Amistoso
Em dezembro, a equipe en-

frentou o time de Haitianos de 
Caxias do Sul em um amistoso 
no Estádio da Montanha. Pela 
pouca preparação antes do pri-
meiro jogo, o resultado foi o que 
menos importou. "Esse primeiro 
teste foi muito legal, teve muita 
gente que veio assistir. O time 
desempenhou bem dentro de 
campo, apesar de que perdemos 
o jogo, mas a partida foi bem 
legal", afirma Joel, o capitão da 
equipe. 

Time existe desde dezembro de 2018

Treinamento da equipe para o amistoso contra a Associação dos Haitianos 
de Caxias do Sul

BGF anuncia renovações no plantel
sal gaúcho. O atleta, que foi 
revelado pelo BGF, foi peça 
fundamental nas últimas cam-
panhas do clube na elite do 
futsal gaúcho, sendo titular 
em grande parte das parti-
das. No ano passado, além do 
BGF, Kevin defendeu a equipe 
da AGE Futsal de Guaporé na 
Série Prata. 

Henrique Viana
O ala Henrique Viana, de 

19 anos, que também iniciou 
sua trajetória no futsal na base 
do BGF, segue no clube para 

a próxima temporada. O atle-
ta soma participações em duas 
edições da Liga Gaúcha de 
Futsal pela equipe de Bento. 

Gabriel Marques
Conhecido como Gabi-

zinho, de 18 anos, também 
permanece no clube. O atleta 
é uma das grandes promes-
sas reveladas pelo BGF nos 
últimos anos. Gabizinho teve 
atuações de destaque em sua 
primeira oportunidade inte-
grando a equipe principal do 
BGF em 2018. 

Esportivo perde em Lajeado

nha objetividade para chegar à 
área adversária e criar chances 
de gol, méritos da boa atuação 
defensiva da equipe da casa. O 
primeiro tempo contou apenas 
com uma oportunidade clara de 
gol pelo lado do Esportivo com 
Diogo, obrigando o goleiro do 
Lajeadense a fazer uma bela de-
fesa para impedir o gol.

Na etapa final, ambas equi-
pes fizeram inúmeras modifi-
cações para rodar o plantel. O 
Lajeadense abriu o placar da 
partida aos 35 minutos. Em co-
brança de falta, Vitor Dadalt, 

contando com desvio para trair 
o goleiro e balançar as redes. 
Nos minutos finais de jogo, em 
cruzamento de Xaro para a área, 
Zulu se antecipou ao zagueiro 
e cabeceou a bola no travessão, 
quase arrancando o empate no 
apagar das luzes. 

Último amistoso
O último desafio do Espor-

tivo na pré-temporada ocorre no 
próximo sábado, dia 09, contra 
o Guarani de Venâncio Aires, às 
17h, no Estádio Montanha dos 
Vinhedos.

Apesar de ter mais posse de bola, o alviazul foi derrotado
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Polícia

Um acidente de carro acon-
teceu na madrugada desta quin-
ta-feira (7) no centro de Bento 
Gonçalves. O motorista de um 
veículo Chevrolet Astra, com 
placas de Bento Gonçalves per-
deu o controle, atingindo um 
poste de luz e uma placa de sina-
lização enquanto fugia da polícia 
após ser flagrado praticando um 

O Projeto de Lei 11210/18 
amplia a pena para quem mal-
tratar ou ferir animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos, ainda que 
por negligência. O projeto já foi 
aprovado pelo Senado Federal. 
O texto aprovado deixa claro 
que esportes equestres e vaque-
jada não se enquadram nessa lei.

Mudança
Hoje, a pena prevista pela 

Lei de Crimes Ambientais 
(9.605/98) é de 3 meses a 1 ano 
de detenção, além de multa. Se 

Após fugir da polícia, motorista 
se envolve em acidente

racha.
O motorista realizou o teste 

do etilômetro, porém o resultado 
foi negativo. O outro carro que 
participava do racha, um Ford 
Focus, foi encontrado abando-
nado próximo ao local. Ambos 
veículos foram apreendidos pela 
polícia, e o condutor flagrado li-
berado.

Veículo foi apreendido pela polícia

Projeto aumenta pena para 
crime de maus tratos a animais

o projeto for aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, a pena será 
elevada para 1 a 4 anos de de-
tenção, com a possibilidade de 
multa mantida.

Multa
A proposta também esta-

belece punição financeira para 
os estabelecimentos comerciais 
que concorrerem diretamente 
para a prática de maus-tratos, 
ainda que por negligência. Esses 
estabelecimentos serão multa-
dos no valor de 1 a mil salários 
mínimos. O valor será destinado 
a entidades de recuperação, re-
abilitação e assistência de ani-
mais.

Os critérios para o valor da 
multa serão a gravidade e a ex-
tensão dos maus-tratos, a ade-
quação e a proporcionalidade 
entre a prática de maus-tratos 
e a sanção financeira; e a capa-
cidade econômica da corporação 
que for multada. A sanção pre-
vista será dobrada a cada caso de 
reincidência.

Motivação

Na justificativa do projeto, 
o deputado Randolfe Rodrigues 
explica que o projeto teve como 
motivação o caso de um cachor-
ro espancado e morto em uma 
unidade da rede de supermerca-
dos Carrefour, em Osasco (SP), 
em novembro do ano passado.

O senador destacou que 
o crime de dano, de “destruir, 
inutilizar ou deteriorar coi-
sa alheia”, previsto no Código 
Penal (Decreto-Lei 2.848/40), 
possui penalidade que pode ser 
seis vezes maior que a prevista 
hoje para o crime de mutilar um 
animal. Para ele, “não é razoável 
tratar o dano a um objeto inani-
mado e a um ser vivo que sente 
dor com tamanha despropor-
ção”.

Definição
A proposta será analisa-

da em caráter conclusivo pelas 
comissões de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Se o projeto for aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, a pena será 
elevada para 1 a 4 anos de deten-
ção
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Um homem de 50 anos foi 
vítima de estelionato, perden-
do R$ 4 mil no golpe. Segundo 
Boletim de Ocorrência, a víti-
ma vinha recebendo ligações de 
números desconhecidos dizendo 
que o indivíduo havia sido con-
templado com recargas de celu-
lar.

No último sábado (2) foi 
orientado pelo estelionatário a 
ir até o caixa eletrônico e digi-
tar uma sequência de números, 
e acabou passando dados pesso-
ais. Quando percebeu havia sido 
realizado três saques na conta 
da vítima nos valores de R$ 990; 
R$ 1,1 mil e R$ 2 mil. Quando 
percebeu o golpe foi até o banco 
e trocou a senha, antes de pro-
curar a polícia.

Os agentes da Superinten-
dência dos Serviços Peniten-
ciários do Rio Grande do Sul 
(Susepe) de Bento Gonçalves, 
receberam denúncias internas 
de que em uma cela, estaria 
sendo usado aparelhos celular 
para acessar redes sociais e efe-
tuar ligações para fora do Pre-
sídio Estadual de Bento Gon-
çalves.

Foi então verificado pela 
Atividade de Segurança e Dis-

O condutor de uma 
Volkswagen Saveiro com pla-
cas de Veranópolis, de 38 anos, 
ficou ferido após perder o con-
trole do veículo no KM 197 da 
BR-470 entre Bento Gonçalves 
e Veranópolis na noite da última 
segunda-feira (4).

Conforme Boletim de Ocor-
rência, o motorista perdeu o 
controle do veículo, caindo em 
um barranco às margens da ro-
dovia, colidindo a lateral do ve-
ículo em uma árvore. O homem 
foi socorrido pelo corpo de bom-
beiros e encaminhado ao hos-
pital Tacchini, de Bento, com 
ferimentos graves. A Brigada 
Militar atendeu a ocorrência.

Durante patrulhamento 
de rotina da Brigada Militar, 
no bairro São Roque, foi abor-
dado um jovem de 17 anos na 
noite da última segunda-feira 
(4). Ao perceber a presença dos 
policiais, o jovem tentou jogar 
embaixo de um veículo que 
pertencia a ele um pacote que 
tinha na mão.

Um acidente envolvendo 
três veículos deixou uma pes-
soa ferida na BR-470, próximo 
a Tuiuty no fim da tarde da úl-
tima terça-feira (5). Um veículo 
Fiat Punto, com placas Caxias 
do Sul, um caminhão de Bento 
Gonçalves e uma carreta, com 
placas de Carlos Barbosa.

Conforme Boletim de Ocor-
rência, os três veículos trafe-
gavam no sentido Veranópolis/
Bento Gonçalves quando após 
uma ultrapassagem de um quar-

Dois foragidos do sistema 
prisional foram presos pela Bri-
gada Militar, na noite da última 
terça-feira (5), em Bento Gon-
çalves.

No primeiro caso, a BM efe-
tuou a abordagem de um indi-
víduo no bairro Conceição, ao 
consultar o sistema interno da 
polícia, verificou-se que se tra-
tava de Luiz Carlos Tresoldi, de 
41 anos. O acusado tem antece-
dentes por lesão corporal, furto, 
posse de entorpecentes e dano 
ao patrimônio público.

to veículo, um Fiat Uno, que ao 
voltar para pista, resultou em 
um engavetamento daqueles 
que trafegavam naquela dire-
ção. O condutor do caminhão 
ficou preso nas ferragens e foi 
socorrido pelo Corpo de Bom-
beiros.

Duas unidades da Samu so-
correram as vítimas auxiliando 
os bombeiros, que posterior-
mente atuou na limpeza da ro-
dovia. A Brigada Militar aten-
deu a ocorrência.

Engavetamento deixa uma pessoa ferida
No flagrante o suspeito tentou se livrar das drogas

Jovem é preso com posse 
de crack e cocaína

Ao fazer a revista, a Bri-
gada Militar encontrou uma 
quantia em dinheiro, um Ipho-
ne, uma quantidade de cra-
ck e no interior do veículo foi 
encontrado cocaína. O veículo 
foi recolhido, o jovem preso 
em flagrante e encaminhado 
ao Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves.

Homem perde 
R$ 4 mil em golpe da 
recarga contemplada

Motorista fica 
ferido após perder 
controle na BR-470

Ambos tinham extensa ficha criminal

A segunda prisão foi efetu-
ada no bairro Maria Goretti, a 
BM abordou o condutor de uma 
motocicleta, após consulta, o 
motorista foi identificado como 
Jean Carlos Chagas de Araújo, 
de 32 anos, que estava foragido 
por violência doméstica.

Ambos foram presos em 
flagrante e encaminhados a 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) de Bento 
Gonçalves para registro policial 
e após encaminhados ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves.

Foragidos são capturados em Bento
O celular entregue estava sem bateria e sem chip

Policiais recolhem celulares em 
celas no Presídio Estadual de Bento

ciplina da Casa Prisional, sendo 
encontrado o perfil e fotos de 
dentro da cela. Diante do episó-
dio o preso entregou o celular, 
bateria e chip. Após, foi aloja-
do em outra cela e responderá 
procedimento administrativo 
disciplinar.

Outro detento também 
responderá o mesmo processo, 
durante a vistoria entregou um 
celular sem bateria e sem chip 
durante a vistoria dos agentes.
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CINEMA
Validade da programação: 07/02/2019 a 13/02/2019 
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

LOTERIAS

fo
nt

e:
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ai
xa

.g
ov

1°

10  11  14  21  29
34  41  46  48  58
61  68  69  70  72
81  91  94  96  97

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2122

Federal -  extração 05360

Lotomania -  extração 1941

03  11  15  21  27  49

16358
34837
81436
76131  
15279

Shopping Bento

Uma Aventura 
Lego 2
13:40h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 3D

Cinco anos após os even-
tos do primeiro filme, a ba-
talha contra inimigos aliení-
genas faz com que a cidade 
Lego torne-se Apocalipsó-
polis, em um futuro distó-
pico onde nada mais é incrí-
vel. Neste contexto, Emmet 
constrói uma casa para que 
possa viver ao lado de Lucy, 
mas ela ainda o considera 
ingênuo demais. Quando 
um novo ataque captura não 
apenas Lucy, mas também 
Batman, Astronauta, Uni-
Kitty e o pirata, levando-
-os ao sistema planetário 
de Manar, cabe a Emmet 
construir uma espaçonave 
e partir em seu encalço. No 
caminho ele encontra Rex 
Perigoso, um navegante so-
litário que decide ajudá-lo 
em sua jornada.

Creed II
21:00h - Dublado 2D

Adonis Creed (Michael 
B. Jordan) saiu mais forte do 
que nunca de sua luta contra 
'Pretty' Ricky Conlan (Tony 
Bellew), e segue sua traje-
tória rumo ao campeonato 
mundial de boxe, contra toda 
a desconfiança que acompa-
nha a sombra de seu pai e 
com o apoio de Rocky (Syl-
vester Stallone). Sua próxi-
ma luta não será tão simples, 
ele precisa enfrentar um ad-
versário que possui uma for-
te ligação com o passado de 
sua família, o que torna tudo 
ainda mais complexo.

Bohemian 
Rhapsody
21:15h - Legendado 2D - 13/02

Como Treinar 
o seu Dragão 3
13:40h - Dublado 2D 
19:00h - Dublado 2D 

Decidido a fazer de Berk 
um verdadeiro libelo ao ide-
al da convivência pacífica 
entre homens e dragões, So-

luço e seus amigos seguem 
atrás de caçadores, para não 
só libertar suas presas mas 
também impedir a matança 
desenfreada dos animais. O 
esforço do grupo desper-
ta a atenção de Grimmel 
ao descobrir que entre eles 
está Banguela, um legíti-
mo Fúria da Noite. O vilão 
então desenvolve um plano 
para capturá-lo a todo cus-
to, usando como arma uma 
fêmea capturada, da mesma 
espécie.

Aquaman
15:40h - Dublado 2D

Vidro
21:00h - Legendado 3D

Após a conclusão de 
Fragmentado (2017), Kevin 
Crumb (James McAvoy), o 
homem com 24 personali-
dades diferentes, passa a ser 
perseguido por David Dunn 
(Bruce Willis), o herói de 
Corpo Fechado (2000). O 
jogo de gato e rato entre o 
homem inquebrável e a Fera 
é influenciado pela presença 
de Elijah Price (Samuel L. 
Jackson), que manipula seus 
encontros e guarda segre-
dos sobre os dois.

L’américa Shopping

Wifi Ralph
Qubrando 
a Internet
13:40h - Dublado 2D
18:40h -Dublado 2D
Ralph, o mais famoso vilão dos 

Como Treinar 
o seu Dragão 3
16:00h -Dublado 2D

Minha Vida 
em Marte
21:00h - Nacional 2D 

Uma Aventura 
Lego 2
13:40h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 3D

Creed II
21:00h - Legendado 2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
08/02

Sáb
09/02

Dom
10/02

Seg
11/02

Sol com nuvens. 
Não chove

Sol com nuvens. 
Não chove

Chuva à tarde 
e à noite

Chuva à tarde 
e à noite

↑ 27°C
↓ 14°C

↑ 28°C
↓ 15°C

↑ 29°C
↓ 16°C

↑ 31°C
↓ 17°C


