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Na madrugada da última sexta-feira (8) 10 detentos do regime semiaberto fizeram um furo na parede do albergue para fugir. A câmera 
de monitoiramento do cruzamento da  rua 13 de maio com a Assis Brasil não está em funcionamento. Na noite de segunda-feira (11), a 
Brigada Militar prendeu Davis Barreto e Maicon Szidoski no bairro São José, em Farroupilha. Página 05

Recapturados sete dos 10 
foragidos do semiaberto 

SEGURANÇA

Preço dos combustíveis devem ficar mais baratos a partir de sábado

Balança de Bento retira 45,9 toneladas de excesso em sua primeira semana

Notas do ensino médio do programa Encceja é divulgado pelo Inep

Alguns entre o 6º e 9º do fundamental podem se inscrever na Olimpíada de Ma-
temática

Restituição do IR será depositada no próximo dia 15

Como se preparar para não passar apertos ao declarar o IR

Proposta da Previdência prevê pagamento mínima mesmo sem contribuição

Pessoas que criam filhos sozinhos poderão se aposentar antes

Na reforma da Previdência, idade mínima para aposentadoria pode aumentar de 
forma automática

Idosos e deficientes terão de abrir dados bancários para receber benefício

Além do etilômetro, lei sei prevê o drogômetro

Bento fica horas sem distribuição de água, Corsan alega rompimento de adutora

Uma semana após o habitual, se encerra o horário de verão

Prazo para pagamento de Cota Única do IPTU em Bento encerra nesta terça-feira

Chamada: Como se esquivar da ação dos estelionatários

Polícia
Acidente entre carro e ambulância deixa 5 feridos

Homem a tiros no bairro Progresso

Colisão entre carro e caminhão deixa um ferido no Licorsul

Vítima de furto qualificado perde mais de R$ 2.000 em golpe

Três pessoas ficam feridas em acidente no barracão
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Alvo de muitas polêmicas 
no município de Bento Gonçal-
ves, inclusive com solicitação do 
Procon para o Ministério Públi-
co abrir investigação, os preços 
dos combustíveis podem ter re-
duções a partir do próximo sá-
bado (16).

ICMS
No dia 16 de fevereiro, en-

tram em vigor no estado os no-
vos preços de combustíveis para 
fins de tributação do ICMS. Os 
valores, obtidos por meio de 
pesquisa realizada pela Receita 
Estadual, que passa a ter frequ-
ência quinzenal, apontam nova 
tendência de queda, sobretudo 
em relação à gasolina e ao gás de 

Pesquisa aponta queda no preço 
dos combustíveis

cozinha. As verificações foram 
feitas em postos de combustí-
veis de mais de 490 municípios 
gaúchos, incluindo Bento Gon-
çalves, considerando as notas 
fiscais emitidas a consumidores.

Novos preços
O novo preço a ser utilizado 

para tributação da gasolina será 
atualizado de R$ 4,4016 para R$ 
4,3294 (redução de 1,64%). Já 
para o diesel, a mudança é de R$ 
3,3522 para R$ 3,3685 (aumen-
to de 0,49%). O gás de cozinha 
(GLP), por sua vez, também teve 
o preço de referência reduzido 
significativamente, passando de 
R$ 77,96 (botijão de 13 kg) para 
R$ 71,30 (redução de 8,55%).

A partir do dia 16 de fevereiro, entram em vigor no estado os novos preços 
de combustíveis para fins de tributação do ICMS

A balança instalada na 
BR-470 em Bento Gonçalves e 
inaugurada no último dia qua-
tro de fevereiro, retirou 45,9 
toneladas de excessos de peso 
em cargas dos caminhões que 
fizeram a pesagem. A operação 
também serviu para treina-
mento e capacitação do efetivo 
da Polícia Rodoviária Federal.

Vistoria
Segundo dados da PRF, 

durante a operação que ocor-
reu durante a última semana, 
foram fiscalizados 74 veículos 
de carga, sendo flagrados 26 
com carga acima da capacidade 
permitida pela rodovia.

Balança
O equipamento foi adqui-

rido com recursos destinados 
pelo Ministério Público Federal 

Balança rodoviária retira quase 46 toneladas de excesso em veículos
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.

Pesagem
As balanças estáticas pe-

sam os eixos, grupos de eixo e o 
peso bruto total de um veículo. 
As balanças para caminhão em 
tamanho grande comportam 
todo o veículo sobre sua plata-
forma de pesagem, sua aplica-
ção mais comum é a pesagem 
de peso bruto total.

Para efetuar a pesagem 
estática de maneira correta é 
preciso garantir a horizontali-
dade dos pontos de apoio dos 
veículos com o piso nivelado 
corretamente em relação à ba-
lança.

26 com carga irregular foram obrigados a remanejar a carga
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Os resultados individuais do 
Exame Nacional para Certifica-
ção de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) foram divul-
gados na última sexta-feira (8), 
como anunciado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Nessa divulgação serão 
liberadas apenas as notas do 
ensino médio. Os resultados do 
ensino fundamental estão pre-
vistos para o final de fevereiro. 

Certificado
Quem obteve a nota míni-

ma exigida em todas as quatro 
áreas de conhecimento e na re-
dação deve se dirigir às secreta-
rias estaduais de Educação e aos 
institutos federais de educação 
ciência e tecnologia, escolhida 
durante a inscrição, para soli-
citar o certificado. Aqueles que 
obtiveram a nota mínima apenas 
em algumas áreas de conheci-
mento também devem procurar 

Os estudantes de Bento 
Gonçalves que estão entre o 6º 
e 9º do ensino fundamental e do 
ensino médio já podem se ins-
crever para participar da Olim-
píada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (Obmep). 
Atualmente em sua 15º edição, 
a competição fará homenagens 
aos povos indígenas do País.

O projeto Padrinhos na Esco-
la entregará os materiais escolares 
a mais de 1900 crianças carentes 
de Bento Gonçalves no próximo 
dia 25 de fevereiro. As 11 escolas 
participantes do projeto recebe-

Inep divulga novos resultados do Encceja
as secretarias para solicitar a 
declaração parcial de proficiên-
cia. Com a declaração, o partici-
pante fica liberado para repetir 
as provas da mesma área de co-
nhecimento em futuras edições 
do Encceja. Ou, caso complete 
as declarações nas quatro áreas, 
já pode solicitar o certificado. 

Encceja 
Criado em 2002 para aferir 

competências, habilidades e sa-
beres de jovens e adultos que não 
concluíram o ensino fundamen-
tal ou o ensino médio na idade 
adequada, o exame voltou a cer-
tificar o ensino médio em 2017. 
O Encceja é aplicado pelo Inep, 
mas a emissão dos documentos 
certificadores (certificado e de-
claração de proficiência) é res-
ponsabilidade das secretarias 
estaduais de Educação e institu-
tos federais de educação, ciência 
e tecnologia que firmaram Ter-
mo de Adesão ao Encceja.

Os resultados do ensino fundamental estão previstos para o final de fe-
vereiro

Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas
Cadastro
As escolas devem cadastrar 

os alunos interessados em com-
petir pela página da Obmep até 
15 de março. Os vencedores se-
rão anunciados em 3 de dezem-
bro. Os competidores passam 
por duas provas para testar os 
conhecimentos na disciplina.

Em 2018
No ano passado, mais de 18,2 

milhões de estudantes participa-
ram do evento, no qual foram 
distribuídas 6,5 mil medalhas e 
46,2 mil certificados de menção 
honrosa. Os medalhistas tam-
bém são beneficiados com opor-
tunidades de participar de pro-
gramas de iniciação científica.

Inscrições vão até 15 de março

1900 crianças carentes serão beneficiadas com 
material escolar através de ação social comunitária

ram itens como papel A4, folhas 
de desenho, colas, guaches, TNT, 
dentre outros itens que as crian-
ças usaram todo o ano letivo.

O projeto que está em sua ter-
ceira edição, conta com 12 pontos 

Kit de materiais escolares que os padrinhos montaram e serão entregues 
as 1900 crianças carentes do município

de apadrinhamento (empresas 
apoiadoras do projeto), e 1750 pa-
drinhos para levar os materiais a 
11 escolas e bibliotecas de Bento 
Gonçalves. A expectativa pelos 
organizadores do projeto é que 

mais de 1400 livros sejam arreca-
dados e repassados as instituições 
de ensino.

Entrega
Os padrinhos que desejarem 

efetuar a entrega no dia 25, de-
vem comunicar os organizadores 
do projeto ou nos pontos de apoios 
e terá limitação de 30 pessoas. As 
vagas serão dadas por ordem de 
inscrição.

Materiais escolares serão entregues em 11 escolas
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Na madrugada da última 
sexta-feira (8) os moradores 
do centro de Bento Gonçalves 
passaram por uma aflição. 10 
detentos do regime semiaberto 
fugiram do albergue do Presí-
dio Estadual de Bento Gonçal-
ves abrindo um buraco no muro 
lateral, com saída para a lixei-
ra do Presídio. Até o momento 
sete dos 10 foragidos já foram 
capturados pela polícia, os ou-
tros três ainda permanecem em 
fuga.

A fuga
Por volta das 1h15 de sex-

ta-feira (8), 10 apenados abri-
ram um buraco em uma pare-
de lateral do complexo, em um 
ponto cego das guaritas de vi-
gilância dos policiais. Morado-
res da avenida Assis Brasil que 
ouviram barulhos na hora da 

Três, dos dez foragidos do presídio, continuam nas ruas

fuga, contam que viram um táxi 
esperando em frente ao Presí-
dio, e que este táxi levou quatro 
dos detentos na fuga. A câmera 
de vigilância entre as avenidas 
Assis Brasil e 13 de maio, que 
monitorava este ângulo do com-
plexo, está em manutenção e 
não registrou a movimentação.

Identificação 
dos apenados
Por volta das 9h da manhã 

da sexta-feira (8) a Superin-
tendência de Serviços Peni-
tenciários (Susepe) divulgou os 
nomes dos detentos em fuga: 
Davis Gabriel Correia Barreto, 
Denisar Cabral da Luz, Edson 
Melo Izidoro, Germano Batis-
telo, Jonatan Queiroz, Maicon 
Szidoski, Diego Cordeira Dalla 

 Buraco na parede foi aberto em ponto cego das guaritas de vigilância

Edson Melo Izidoro foi capturado 
tentado deixar o município

Valle, Ricardo Reinoço Gon-
çalves, Wesley Alves Drews e 
Paulo Roberto Gomes da Silva. 
Com isso, as buscas pelos fugi-
tivos foram intensificadas.

Primeira captura
Edson Melo Izidoro foi o 

primeiro capturado pela Briga-
da Militar, por volta das 11h de 
sexta-feira, na Estação Rodo-
viária de Bento Gonçalves, com 
uma passagem comprada para o 
município de Garibaldi.

Segunda prisão
A prisão do indivíduo iden-

tificado como Paulo Roberto 
Gomes da Silva, 37 anos, foi re-
alizada por policiais do Núcleo 
de Policiamento Comunitário 
na Rua Santo Bolzoni, bairro 
Aparecida após denúncia anô-
nima recebida pela polícia.

Terceiro 
apenado detido
Por volta das 20h50, tam-

bém através de denúncias, a 
polícia prendeu Diego Cordeiro 
Dalla Valle, de 29 anos, na rua 
Luís Tomedi, no bairro Concei-
ção. Apesar de inúmeros ante-
cedentes criminais por roubos, 
furtos, posse e tráfico de drogas 
e dano ao patrimônio público, 
Dalla Valle estava cumprindo 
pena em regime semiaberto.

Foragidos capturados
Na manhã do último sá-

bado (9), por volta das 11h, os 
policiais do Núcleo de Policia-
mento Comunitário (POCOM) 
visualizaram dois indivíduos em 
atitude suspeita nas proximida-
des da Praça Vico Barbieri, na 
Rua Júlio de Castilhos, a poucos 
metros do Presídio Estadual de 

Bento Gonçalves. De imediato 
identificaram como sendo dois 
dos presos que haviam fugido 
do complexo na madrugada do 
dia 08. Ao perceberem a pre-
sença dos policiais, tentaram se 
evadir, mas foram capturados. 
Jonatan Queiroz e Ricardo Rei-
noço Gonçalves foram conduzi-
dos para a penitenciária.

Sem novas pistas
Dos dez apenados que fu-

giram na madrugada de sex-
ta-feira (8), sete foram captu-
rados em 30 horas de busca, 
porém desde o sábado (9) pela 
manhã, não houve nenhuma 
atualização sobre os detentos. 
Na noite de segunda-feira (11), 
a Brigada Militar prendeu Davis 
Barreto e Maicon Szidoski no 
bairro São José, em Farroupilha 
Continuam foragidos: Denisar 
Cabral da Luz, Germano Batis-
telo e Wesley Alves Drews.

Câmeras
Em contato com o presi-

dente do Consepro (Conselho 
Comunitário Pró-Segurança 
Pública), José Carlos Zortea, 
existem 30 câmeras de vigilân-
cia em Bento Gonçalves, porém 
não soube precisar quantas es-
tão em funcionamento hoje. 

Paulo Roberto Gomes da Silva foi 
preso no bairro Aparecida

Diego Cordeiro Dalla Vale apanha-
do no bairro Conceição

Jonatan Queiroz e Ricardo Reinoço foram capturados a poucos metros do 
Presídio

Motivação
O que tem intrigado a po-

pulação é a motivação dos de-
tentos fugirem à noite do Pre-
sídio, já que como estavam no 
semiaberto, passam o dia intei-
ro fora do complexo, retornan-
do apenas à noite no albergue.  
Uma das hipóteses (não confir-
mada) é que à noite os detentos 
estariam sem o equipamento, 
fato que a Susepe não confirma.



Jornal Gazeta - 12 de fevereiro de 20196 Aposentadoria

O governo estuda diferentes 
propostas de reforma da Previ-
dência. Uma delas foi vazada na 
última semana, mas não se sabe 
se será a definitiva. Duas outras 
ideias avaliadas pelo governo 
concedem a todas as pessoas 
que completem 65 anos o direi-
to de ganhar uma aposentadoria 
básica, de até R$ 700, mesmo 
que nunca tenham contribuído 
para a Previdência. Na prática 
a grande maioria dos trabalha-
dores não tem direito a nada 
caso seu tempo de contribuição 
ao INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) seja inferior a 15 
anos.

Renda básica do idoso
As propostas de uma “renda 

básica do idoso”, como têm sido 
chamadas, garantem um piso 
simbólico a todos, com valor um 
pouco inferior ao salário míni-
mo. Deixa de existir um período Os idosos e os deficientes 

de baixa renda que vão pedir o 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) terão que autorizar 
o acesso de seus dados bancá-
rios para ter direito ao benefí-
cio. Além disso, quem já ganha 
o benefício e está sem revisão há 
mais de dois anos também preci-
sará liberar esse acesso.

Medida provisória
A mudança está prevista na 

Medida Provisória (MP) de com-
bate a fraudes no INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro Social) 
publicada pelo governo em 18 de 
janeiro passado. A regra, come-
ça a valer 90 dias após a publica-

Na reforma da Previdência 
apresentada pelo governo  a 
idade mínima obrigatória para 
se aposentar vai subir conforme 
aumentar a expectativa de vida. 
Dessa maneira, no futuro, será 
possível adiar a entrada na apo-
sentadoria, sem necessidade de 
emenda à Constituição ou pro-
jeto de lei, que demanda ampla 
negociação com a sociedade e 
Congresso.

Aumento automático
O dispositivo que garante 

esse aumento automático está 
descrito nas regras de transi-
ção do servidor público e dos 
trabalhadores da iniciativa pri-
vada. Ele prevê que, em 2039, 
conforme aumentar em seis 
meses a sobrevida de quem tem 
65 anos, a contagem de pontos 
(soma da idade com o tempo de 
contribuição que indica quando 
o contribuinte poderá se apo-

Ter filhos pode ser um dos 
critérios que o governo usará 
para definir a idade mínima de 
aposentadoria na reforma da 
Previdência que será encami-
nhada ao Congresso. Segundo 
técnicos que participam das 
discussões, mulheres com filhos 
e homens que criam filhos sozi-
nhos teriam uma idade menor 
que os demais trabalhadores 
para se aposentar. Quanto mais 
filhos, maior seria o benefício. O 
limite seriam três filhos. Outra 
possibilidade é “calibrar” o va-
lor do benefício, que seria maior 
para pais e mães.

Mudança
De acordo com os técnicos, 

se a idade mínima ficar em 65 
anos, uma mulher com um filho, 
por exemplo, poderia se aposen-
tar um ano à frente das demais, 

Homens e mulheres que criam 
sozinhos os filhos poderão 
antecipar aposentadoria

Mesmo sem contribuir com a 
Previdência, pessoas podem 
receber até R$ 700

mínimo de contribuição: todos 
partem desse mesmo piso e, para 
cada ano contribuído, ganha-se 
um aumento proporcional na 
aposentadoria final a ser recebi-
da, até o teto estipulado. 

Aposentadoria seria de até R$ 700, 
mesmo que nunca tenham contri-
buído para a Previdência

ou seja, com 64 anos. A ideia é 
defendida pela ala política. Ou-
tra solução seria conceder a essa 
mulher um ano a mais de contri-
buição.

Assim, se ela contribuir du-
rante 30 anos, por exemplo, ga-
nharia um ano a mais na conta-
gem e isso se reverteria em um 
aumento de 2% no valor do be-
nefício. Segundo os defensores 
da proposta, essa seria a forma 
correta de compensar um traba-
lhador que produz menos para 
se dedicar à família.

Homens
A ideia de incluir homens 

na sistemática estaria de acordo 
com o princípio da licença pa-
ternidade. Essas medidas tam-
bém teriam o objetivo de huma-
nizar a reforma para facilitar sua 
aprovação no Congresso.

Homens também foram incluídos na medida

Idade mínima para aposentadoria pode aumentar automaticamente
sentar) aumentará um ponto. 
A tabela de transição prevista 
para quem está no mercado de 
trabalho começa em 86 pontos 
para mulher e 96 para o ho-
mem, aumentando um ponto 
até chegar a 105 para homens 
e mulheres em 2038.

Exemplos

Essa prática vem sendo 
adotada em outros países. Se 
a população vive mais, aumen-
ta a idade mínima. Bélgica em 
2030, Finlândia em 2027, Gré-
cia e Holanda em 2021, Itália e 
Portugal são exemplos de paí-
ses que sobem a idade mínima 
conforme aumenta a expectati-
va de vida.

No futuro, será possível adiar a entrada na aposentadoria

Idosos e deficientes terão que abrir 
dados bancários para receber BPC

ção da MP.

Benefício de 
Prestação Continuada
O BPC é um benefício as-

sistencial, no valor de um salá-
rio mínimo (R$ 998, em 2019), 
pago para idosos com 65 anos 
ou mais e pessoas com deficiên-
cia de qualquer idade. Para ter 
direito, não é preciso ter con-
tribuído ao INSS, mas é neces-
sário que a renda por pessoa da 
família seja menor do que um 
quarto do salário mínimo vigen-
te (R$ 249,50, em 2019). O BPC 
não paga 13º salário e não deixa 
pensão por morte.

Inscrição no sistema
Além dessa autorização para 

dados bancários, a MP também 
passou a exigir como requisito 
para concessão, manutenção e 
revisão do BPC a inscrição no 
CPF e no CadÚnico (Cadastro 
Único para Programas Sociais).

Em 2016, o governo já havia 
publicado um decreto dizendo 
que os beneficiários precisariam 
se inscrever no CadÚnico. Tam-
bém já pediam para que o CPF 
fosse regularizado. Agora, foi 
oficializado em lei, enquanto a 
medida provisória estiver em vi-
gor. A MP precisa ser aprovada 
pelo Congresso para valer em 
definitivo.

A mudança está prevista na MP de combate a fraudes no INSS
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As regras para a declara-
ção do Imposto de Renda 2019 
deverão ser anunciadas pela 
Receita Federal até o final de 
fevereiro, mas quem precisa de-
clarar já pode começar a reunir 
documentos e organizar a pres-
tação de contas. Isso porque os 
primeiros a enviar o formulário 
ao Leão entram à frente na fila 
da restituição. 

Declaração
O período de declaração de-

verá repetir anos anteriores, de 
1º de março até 30 de abril. Pre-
cisam declarar trabalhadores 
com rendimento mensal a partir 
de R$ 1.903,99 no ano passado, 
quem obteve ganho de capital 
pela alienação de bens e direitos, 
negociou em bolsa de valores, 
recebeu rendimentos isentos não 
tributáveis ou tributados na fon-
te (como indenização trabalhis-
ta ou rendimento de poupança) 
acima de R$ 40 mil em 2018 ou 
que tenham bens com valor aci-
ma de R$ 300 mil, entre outras 
situações mais específicas.

Organização
Até 28 de fevereiro, as em-

presas devem entregar aos 
funcionários o comprovante 
de rendimentos de 2018. Nes-
te documento, consta o quanto 
você recebeu de salário, quanto 
pagou de imposto na fonte e de 
INSS. Aposentados e pensionis-
tas devem buscar o comprovante 
no site da Previdência, no fim de 
fevereiro, quando o documento 
estará disponível. A mesma data 
é o limite para os bancos apre-
sentarem o informe de rendi-
mentos de seus clientes. Como 
muitas instituições não enviam 
mais o documento pelos Cor-

Os moradores de Bento 
Gonçalves que declararam o Im-
posto de Renda (IR) em 2018 
podem fazer a consulta ao lote 
residual de restituição. A Re-
ceita Federal abriu na última 
sexta-feira (8), a consulta ao lote 
residual para pessoa física.

Lista
A lista com os nomes está 

disponível desde a última sex-
ta-feira (8) no site da Receita 
na internet. A consulta também 
pode ser feita pelo Receitafo-
ne, no número 146. A Receita 
oferece ainda aplicativo para 
tablets e smartphones, que per-
mite o acompanhamento das 
restituições.

Receita Federal abre consulta 
a restituição do IR

Correção
As restituições terão cor-

reção de 5,68%, para o lote de 
2018. Os índices têm como base 
a taxa Selic (juros básicos da 
economia) acumulada entre a 
entrega da declaração até este 
mês.

Restituição
O dinheiro será depositado 

nas contas informadas na de-
claração na próxima sexta-fei-
ra (15). O contribuinte que não 
receber a restituição deverá ir 
a qualquer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para 0800-
729-0001 e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para ter 
acesso ao pagamento.

Como se preparar para a declaração 
do Imposto de Renda 2019

Prazo para início das declarações começa em 1° de março

reios, você poderá imprimir o 
mesmo pelo site do banco.

Providencie documentos da 
venda de bens, cuja busca pelos 
comprovantes pode ser penosa. 
Se você comprou, financiou, ou 
vendeu algum imóvel, carro ou 
moto em 2018, deve informar os 
detalhes da transação na decla-
ração. É importante procurar o 
recibo, nota fiscal, contrato de 
financiamento ou escritura des-
ses bens.  Se a compra foi feita à 
vista, a prazo ou financiada, ano-
te o nome e o CPF ou CNPJ de 
quem você comprou ou vendeu o 
bem. No caso de financiamento, 
também é importante anotar o 
nome do banco, número do con-
trato, o montante financiado, o 
número e o valor das prestações 
e o valor da entrada.

Caso você seja autônomo 
ou receba outras fontes de ren-
da, como aluguel ou pensão ali-
mentícia de valor superior a R$ 
1.903,98 mensais, junte todos os 
comprovantes de pagamento do 
carnê-leão.  

Restituição
Separe em uma pasta os re-

cibos fornecidos por médicos, 
dentistas e outros profissionais 
de saúde, bem como notas fiscais 

de exames, internações e extra-
tos de planos de saúde para bus-
car a restituição. Vale lembrar 
que recibos e notas fiscais devem 
trazer o nome completo do pres-
tador, com CPF ou CNPJ, en-
dereço, serviço prestado, valor 
pago, além do seu nome comple-
to e CPF. Se a despesa for feita 
por seu cônjuge ou dependente, 
o nome e o CPF deles devem 
aparecer no documento.

Para declarar gastos com 
educação, já solicite à instituição 
de ensino sua ou do seu filho os 
comprovantes de pagamentos. 
A restituição cobre escolas de 
Educação Infantil, Ensino Mé-
dio, Ensino Superior, Pós-gra-
duação e Técnico. Os boletos ou 
recibos de pagamento devem ter 
o nome e o CNPJ da instituição 
e o nome do aluno. Esteja ciente 
de que despesas com cursos ex-
tracurriculares, como de curso 
de idiomas, reforço escolar ou 
cursinho preparatório para ves-
tibular, e gastos com material 
escolar, por exemplo, não podem 
ser colocadas no IR. Se você tem 
empregado doméstico, organi-
ze as guias de recolhimento do 
INSS. O valor gasto com a Pre-
vidência dele pode ser abatido 
do seu IR. 

As empresas optantes pelo 
Simples Nacional devem realizar 
o cadastramento no eSocial até 9 
de abril de 2019. Para o proces-
so de migração para o sistema 
do eSocial foram definidos qua-
tro grupos de empresas. Cada 
grupo tem quatro fases para a 
transmissão eletrônica de dados. 
A primeira fase é destinada à co-
municação dos eventos de tabela 
e dos cadastros do empregador. 
A segunda etapa engloba os 
eventos não periódicos, ou seja, 
o envio de dados dos trabalhado-
res e seus vínculos com a empre-
sa. A terceira fase compreende 
os eventos periódicos: informa-
ções sobre a folha de pagamento. 
Na última fase são exigidas in-
formações relativas à segurança 
e à saúde dos trabalhadores. 

Migração
O grupo das empresas op-

tantes pelo Simples Nacional 
será o terceiro grupo a migrar 
totalmente para o sistema do 
eSocial. A conclusão da inser-

Empresas do Simples devem se 
cadastrar até 9 de abril no eSocial

ção do primeiro grupo envolveu 
13.115 maiores empresas do 
país, que já estão transmitindo 
os eventos para o eSocial, com 
exceção das informações refe-
rentes à  Saúde e Segurança do 
Trabalho (SST), que deverão 
ser enviadas a partir de julho de 
2019. Já o segundo grupo se en-
contra na terceira fase do crono-
grama, com envio de suas folhas 
de pagamento ao  eSocial desde 
a competência janeiro de 2019.  

Para classificação no se-
gundo ou no terceiro grupo, o  
eSocial verificará a situação de 
opção pelo Simples Nacional em 
1º de julho de 2018. Empresas 
constituídas após essa data com 
opção pelo Simples Nacional 
também entrarão no terceiro 
grupo. Já os órgãos públicos e 
as organizações internacionais 
começarão a transmitir seus 
primeiros eventos em janeiro 
de 2020. O atual calendário foi 
estipulado pelo Comitê Diretivo 
do  eSocial na Resolução CDES 
nº 05 , que alterou a Resolução 
CDES nº 02. 

O grupo das empresas optantes pelo Simples Nacional será o terceiro gru-
po a migrar totalmente para o sistema do  eSocial.
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Lourdes Anna Biasuz Ber-
tarello, do lar aposentada, filha de 
Angelo Biasuz e Iolanda Luzzatto 
Biasuz, nascida em 18/05/1932, fale-
cida em 04/02/2019, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, moradora da Rua 
General Gois Monteiro, Bento Gon-
çalves, Viúva 

Adail Barros de Freitas Viei-
ra, marceneiro aposentado, filho de 
Narcizo Freitas Vieira e Elvira Bar-
ros de Freitas Vieira, nascido em 
08/11/1952, falecido em 04/02/2019, 
natural de Lagoa Vermelha, RS, mo-
rador da Rua Ademir Simonetto, Ve-
ranópolis, Divorciado 

Anselmo Slotnicki, serviços 
gerais autônomo, filho de Filipe Slot-
nicki e Adelina Slotnicki, nascido em 
05/09/1961, falecido em 03/02/2019, 
natural de Nonoai, RS, morador da 
Rua Marcos Valduga, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Iracema Ducati Brévia, do lar, 
filha de José Ducati e Hermelinda An-
derle Ducati, nascida em 13/05/1939, 
falecida em 06/02/2019, natural de 

ra Pinto e Amélia Dalla Corte Pinto, 
nascido em 20/03/1957, falecido em 
07/02/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, morador da Rua Tiete, Ben-
to Gonçalves, Casado 

Gema Speranza Rodrigues, in-
dustriária aposentada, filha de Oreste 
Speranza e Maria Bortoncello Spe-
ranza, nascida em 09/04/1946, faleci-
da em 09/02/2019, natural de Cotipo-
rã, RS, moradora da Rua Luiz Neves, 
Bento Gonçalves, Viúva 

Ignez Munari De Costa, agri-
cultora aposentada, filha de Ernesto 
Munari e Luiza Rodrigues Munari, 
nascida em 14/01/1934, falecida em 
10/02/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS Rua Dionisio De Costa, Sao 
Valentin, Bento Gonçalves, Viúva 

Luci Vignatti Arconti, funcio-
nária pública municipal aposentada, 
filha de Honorio Cezar Vignatti e 
Albina Maria Casagrande Vignatti, 
nascida em 12/07/1966, falecida em 
10/02/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Antonio 
Sperotto, Bento Gonçalves, Casada 

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 20085: ISAAC SAMUEL NIMER DA SILVA, solteiro, vendedor, 
natural de Santo Ângelo-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e TAMIRES DUARTE NADIN, divorciada, do lar, natural de Bento Gonçal-
ves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 20086: MATIANO MILESE SILVEIRA, solteiro, assistente admi-
nistrativo, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e DANIELA DE OLIVEIRA FLORES, solteira, auxiliar fiscal, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20090: VITOR RODRIGO ELMKE SOUTIL, solteiro, esteticista, 
natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e ANA PAULA FOLMER CORRÊA, solteira, professora, natural de Santa 
Maria-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Parcial de Bens.
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 12 de fevereiro de  2019.

 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

Bento Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Adolfo Brum, Bento Gonçalves, 
Viúva 

Gemma Josephina Mariuzza 
Gosmann, agricultora aposentada, 
filha de José Mariuzza e Adele Feli-
ppi, nascida em 27/05/1933, faleci-
da em 02/02/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Capela 
São Marcos, Monte Belo do Sul, Vi-
úva 

José Luiz Ribeiro, serviços ge-
rais autônomo, filha de Victoria Ribei-
ro, nascido  em 03/06/1951, falecido 
em 06/02/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua Gio-
vani Girardi, Bento Gonçalves, Casa-
do 

Valinga Luchtenberg Dorneles, 
do lar, filha de Teofilo Luchtenberg 
e Ema Luchtenberg, nascida em 
18/12/1933, falecida em 06/02/2019, 
natural Taió, SC, moradora da Rua 
Giovani Menegotto, Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Claudio Luís Pinto, vendedor 
aposentado, filho de Deoclécio Perei-

ÓBITOS

Na manhã da última segun-
da-feira (11) o rompimento da 
principal adutora provocou a in-
terrupção do abastecimento de 
água em Bento Gonçalves

De acordo com a Corsan, o 
problema já está sendo resolvido 
e o abastecimento foi normali-
zado até o final da tarde. En-

Os fãs do horário de verão 
terão a última semana para a 
aproveitar a hora a mais de sol, 
no próximo domingo (17), à 0h, 
os relógios devem ser atrasados 
em uma hora no Rio Grande 
do Sul, um dos 10 estados que 
aderem o Horário Brasileiro de 
Verão.

Mudança
Esta última edição do ho-

rário de verão foi marcada pela 
mudança do início de sua vigên-
cia para o primeiro domingo de 
novembro, definida em um de-
creto presidencial assinado por 
Michel Temer em dezembro de 
2017. Com isso, em vez de co-

Rompimento de adutora deixou 
município por horas sem água

tretanto, após o serviço, podem 
ocorrer oscilações na pressão da 
água. 

A companhia ainda ressal-
tou que, “em algumas ocasiões, 
em decorrência de imprevistos 
na execução do serviço, a previ-
são de normalização do abaste-
cimento pode sofrer alterações”.

Após o serviço, podem ocorrer oscilações na pressão da água

Horário de verão termina 
no próximo domingo

Próximo domingo (17), à 0h, os relógios devem ser atrasados em uma hora

meçar no terceiro domingo de 
outubro, como anos anteriores, 
a alteração passou a vigorar em 
quatro de novembro. 

Polêmicas
Depois disso, ainda houve 

um novo pedido de reconside-
ração da data, desta vez partin-
do do Ministério da Educação 
(MEC), pois o adiantamento 
dos relógios ocorreria no mes-
mo dia em que seria aplicada 
a primeira etapa de provas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2018. Inicial-
mente, o governo acenou que 
estava sensibilizado com o pe-
dido e que a troca seria feita. 

No entanto, um novo decreto 
que faria a alteração para 18 de 
novembro não foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) 
e, por isso, a  Casa Civil da Pre-
sidência afirmou que não seria 
possível atender a demanda do 
MEC. 

Possível extinção
A mudança via decreto 

ocorreu depois de um proces-
so em que o governo discutiu 
até mesmo extinguir o horário 
de verão, a partir de dados do 
Ministério de Minas e Energia 
que apontavam uma efetivida-
de decrescente da medida para 
economizar eletricidade.  



Jornal Gazeta - 12 de fevereiro de 2019 9Jornal Gazeta - 12 de fevereiro de 2019 Segurança

Motoristas que dirigem sob 
o efeito de drogas estão na mira 
da Secretaria Nacional de Políti-
cas sobre Drogas (Senad), ligada 
ao Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública. O órgão federal 
anunciou que, além do popular 
bafômetro (etilômetro, que serve 
para detectar o uso de álcool), o 
governo vai implantar os ‘drogô-
metros’, capazes de identificar 
se o condutor usou substâncias 
ilegais como maconha, cocaína e 
ecstasy. A informação foi anteci-
pada pelo jornal O Globo.

Testes
De acordo com informações 

da Senad, quatro aparelhos com 
tecnologia estrangeira estão 
sendo testados, mas apenas um 
será adotado. As máquinas de-
tectam até oito tipos de droga 

Lei Seca em Bento pode contar com drogômetro em blitz
de uma só vez. Ainda de acordo 
com o órgão, o objetivo da medi-
da é reduzir acidentes e mortes 
provocados por motoristas que 
usam substâncias psicoativas.

Controvérsias
Eles detectam, por exemplo, 

o uso de heroína, droga rara por 
aqui. Mas não identificam deri-
vados de anfetamina como anfe-
pramona e sibutramina, muito 
comuns entre caminhoneiros 
brasileiros, nem antidepressivos 
e sedativos, outras drogas psi-
coativas muito usadas no Brasil, 
que causam dependência e afe-
tam a capacidade de dirigir. 

Previsão
A medida ainda está em 

fase de elaboração e, segundo 

o Governo, ainda não há uma 
previsão de quando entrará em 
prática nas blitzes do país. Em 
outros lugares do mundo, o teste 
para saber se o motorista está ou 
não dirigindo sob efeito de dro-
gas é feito através da saliva. Ao 
ser abordado, o condutor colo-
ca o cotonete na boca, por cer-
ca de dois minutos, para colher 
a amostra. O material, então, é 
posto em contato com um rea-
gente, em tira de papel, que in-
dica a presença ou não da droga. 
Cada droga é testada em uma 
região do papel, indicando se o 
resultado para cada uma delas é 
positivo ou negativo.

Bento Gonçalves
O programa Balada Segura 

é realizado desde abril de 2014 
em Bento Gonçalves e tem como 
objetivo coibir os motoristas di-

rigirem embriagados. Caso se 
concretize o projeto do drogô-
metro irá otimizar o processo de 
fiscalização pela polícia nas saí-
das das festas no município.

Drogômetro já está em testes nas principais capitais, incluindo Porto Ale-
gre

Funcionamento do drogêmtro
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Uma atitude inusitada e 
linda tomou conta do centro de 
Bento Gonçalves no último sá-
bado (9). A moradora de Bento 
Gonçalves, Lusmeia Lisboa, co-
locou roupas velhas, se passou 
por uma moradora de rua e ficou 
próximo a prefeitura municipal 
segurando um cartaz pedindo 
doações de abraços.

Emocionada, a filha de Lus-
meia, Larissa Ramos, conta que 

Uma campanha baseada no amor, na Via Del Vino
sua mãe seguidamente toma 
este tipo de iniciativa, que orgu-
lha muito a jovem. Larissa ain-
da destaca que sua mãe recebeu 
mais de 50 abraços na manhã de 
sábado.

Houve também que resis-
tisse ao pedido, por motivo ou 
outro, algumas pessoas simples-
mente passaram reto sem dar 
bola ao pedido de abraço, houve 
até quem se negou a dar o abraço 
alegando que estava sem tempo.

Depoimento
Lusmeia conta que a moti-

vação para efetuar essa ação foi 
o de se colocar no lugar dos mo-
radores de rua. “Hoje estou me 
colocando no lugar de um mo-
rador de rua, fiz este vídeo para 
ver o que sente a pessoa menos 
favorecida, que está morando na 
rua, não tem um teto, não tem 
um ombro, nenhuma palavra... 
As vezes eles não precisam de 
uma roupa, nem de um calçado, 
as vezes simplesmente um abra-
ço e amor, e hoje está faltando 
muito amor ao próximo, por isso 
estou me colocando no lugar de 
um deles para ver a reação das 
pessoas”, aponta Lisboa.

A autora desta linda iniciati-

va diz que foi muito gratificante, 
emocionada ela destaca: “recebi 
muitas palavras de conforto, e 
houve pessoas que apenas olha-
ram e passaram reto, mas A 
emoção tomou conta de mim e 
chorei muito com tudo aquilo 
que estava acontecendo comigo. 
Percebi que ainda existe amor 

nas pessoas e muita compaixão”.

Vídeo
O vídeo original tem mais 

cerca de 45 minutos, em frente 
ao banco Santander no centro 
de Bento Gonçalves, neste tem-
po mais de 50 pessoas pararam 

para dar o abraço, teve pessoas 
que sem saber que se tratava de 
uma campanha de arrecadação 
de abraços, ajudaram inclusive 
financeiramente. A filmagem, 
feita de um telefone celular, foi 
realizada por um amigo de Lus-
meia, que compartilhou o vídeo 
em suas redes sociais.

Lusmeia Lisboa, a idealizadora da 
ideia

Lusmeia recebeu mais de 50 abraços na manhã de sábado (9)
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Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

Alguns moradores de Ben-
to Gonçalves vêm sofrendo com 
golpes de estelionatários, jun-
tando todos os casos já foram 
quase 30 denúncias registradas 
apenas em 2019. O caso que 
mais se popularizou foi o do 
corretor que vendia imóveis na 
planta e foi acusado por 21 pes-
soas de não entregar esses imó-
veis e não devolver o dinheiro.

Mas além deste caso, já ti-
vemos em Bento Gonçalves de-
núncias envolvendo compras em 
sites de venda na internet, atra-
vés de mensagens de texto no 
celular e utilização de cartões 
de crédito e debito sem consen-
timento da vítima.

Saiba como se proteger para 
não ser vítima destes golpes que 
vem cada vez mais se populari-
zando.

Fique atento aos 
quesitos de segurança 
do cartão
Cartões com chip, embora 

não evite as fraudes, são muito 
mais seguros em sua utilização 
do que aqueles que solicitam 
somente a assinatura. Por isso, 
dê preferência aos cartões com 
esses dispositivos de segurança.

Desconfie de 
solicitações de senha 
por telefone ou e-mail
As instituições financeiras 

não enviam e-mail e nem ligam 
para os clientes solicitando a 
senha do cartão de crédito nem 
mesmo o seu código de seguran-
ça! Essas são informações pesso-
ais e intransferíveis e não devem 
ser informadas nem digitadas 
no telefone.

Sabendo disso, desconfie de 
qualquer ligação que você rece-

Encerra nesta terça-feira 
(12) o prazo para pagamento em 
cota única do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 2019 
com a opção de 10% de desconto. 
Após esta data os contribuintes 
que optarem pelo pagamento até 
o dia 11 de março, terão desconto 
de 7%.

Contribuintes
Em 2019 cerca de 73 mil car-

nês foram entregues pela agência 
dos Correios. As guias também 
podem ser emitidas através do site 

Prazo para pagamento do IPTU com 
10% de desconto encerra nesta terça

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única até o dia 11 
de março, terão desconto de 7%.

da Prefeitura de Bento Gonçal-
ves. Para isso é necessário fazer a 
consulta utilizando o número do 
CPF, CNPJ ou Código do Imóvel.

Parcelamento
Existe também a opção, sem 

nenhum tipo de desconto, para 
pagar de forma parcelada em 
quatro vezes. A primeira parcela 
para quem optar por esta forma 
de pagamento vencerá em 11 de 
março, os demais pagamentos s 
serão nos dias 10 de maio, 10 de 
julho e 10 de setembro.

Como evitar golpes dos estelionatários

ba em nome de bancos ou insti-
tuições financeiras. E, caso isso 
aconteça, jamais forneça dados 
pessoais como senha ou código 
de segurança do cartão (aqueles 
três números que ficam no verso 
do cartão).

Não entregue seus 
cartões, mesmo 
que inutilizados
Os bancos nunca solicitam 

a devolução de cartões, mesmo 
em caso de bloqueio ou cancela-
mento e sequer fazem esse tipo 
de retirada na residência dos 
seus clientes.

Por isso, se você receber a 
visita de qualquer portador em 
nome do seu banco, solicitando 
a entrega do seu cartão de cré-
dito, não atenta ou não entregue 
seu cartão.

Se, durante uma ligação re-
cebida, você não se sinta seguro 
com o atendimento, não forneça 
nenhuma informação e entre em 
contato diretamente com a Cen-
tral de Relacionamento.

Nunca informe a sua 
senha ou dados do 
cartão a outras pessoas
Sua senha do cartão, tanto 

para realizar compras quan-
to para efetuar pagamentos e 
saques é individual e intrans-
ferível! Lembre-se, ela é a sua 
assinatura digital e não deve ser 
compartilhada com outras pes-
soas.

Outro dado importante é o 
código de segurança, que fica na 
parte traseira do cartão. Esse 
número é o seu acesso para fa-
zer compras online, ou seja, de 
posse dele e dos dados pessoais, 
qualquer pessoa pode comprar, 
online, com o seu cartão. Por 
isso, nunca forneça esses dados 
a ninguém. 

Fique atento aos SMS 
de acompanhamento
Algumas instituições finan-

ceiras enviam SMS informando 
sobre compras realizadas no 
cartão. Dê preferência àquelas 
que fazem este acompanhamen-
to.

E, no caso de receber uma 
dessas mensagens, acompa-
nhando uma compra que não 
tenha sido realizada por você, 
entre em contato imediatamen-
te com a Central de Relacio-
namento para confirmar se seu 
cartão está sendo usado indevi-
damente.

Observe os sites 
antes de comprar 
pela internet
Para fazer suas compras pela 

internet de maneira segura, dê 
preferência a sites confiáveis e 
que tenham o selo de segurança. 
Mantenha também o seu com-
putador sempre seguro: atualize 
o antivírus, firewall e anti-spam.

Para garantir mais a segu-
rança da compra, guarde infor-
mações como o nome do site, 
itens adquiridos, valores e nú-
mero do protocolo.

Entre em contato imediatamente com a Central de Relacionamento para 
confirmar se seu cartão está sendo usado indevidamente

Mantenha também o seu computador sempre seguro: atualize o antivírus, 
firewall e anti-spam
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Classificadas como tortura 
por muitos que sofrem delas, as 
dores de cabeça são causadas, 
em geral, por dois motivos prin-
cipais, a tensão acumulada nos 
músculos ao redor da cabeça ou 
a mudanças na química do cére-
bro, que decodifica isso na forma 
de dor.

Saiba quais são os principais 
tipos de dores de cabeça e como 
combate-los.

Tensional
São as dores mais comuns, 

que geralmente vêm na forma 
de uma dor constante em am-
bos os lados da cabeça - como 
se tivéssemos um elástico aper-
tado em volta dela. Essas dores 
costumam durar de 30 minutos 
a várias horas (ou, excepcional-
mente, vários dias). Os fatores 
desencadeantes costumam ser 
a desidratação, o estresse, a má 
postura, a falta de sono, a tensão 
muscular no rosto e a irregula-
ridade no horário das refeições.

Mudanças no estilo de vida 
costumam ajudar a reduzir du-
ração e frequência - por exem-
plo, com um bom padrão de sono 
e de alimentação e bastante in-
gestão de água.

Em cachos
É um tipo mais raro - e ex-

tremamente doloroso - de cefa-
leia. É chamado assim porque a 
dor surge em cachos ou ataques 
agrupados durante um perío-
do contínuo que pode durar até 
três meses. Geralmente acomete 
os pacientes em uma determina-
da época do ano (quase sempre 
a mesma), e depois há um perí-
odo de remissão, em que as cri-
ses desaparecem. Medicamentos 

Conheça os principais tipos de 
dores de cabeça e como evita-los

Alguns tipos de dores de cabeça são regulares, acometendo os pacientes 
no mesmo período do ano

comuns como ibuprofeno e pa-
racetamol não costumam ser de 
grande ajuda nesse tipo de ce-
faleia. É o caso de consultar um 
médico, que pode recomendar 
tratamentos mais específicos e 
fortes

Enxaqueca
As enxaquecas são menos 

comuns que as dores de cabeça 
tensionais, mas muito dolorosas 
e com potencial de interferir nas 
atividades diárias dos pacientes. 
Chegam a causar náusea, vômito 
e uma forte sensibilidade a luz e 
barulho. O normal é que durem 
algumas horas, mas às vezes elas 
podem se prolongar por vários 
dias. Para aliviá-la (ou evitá-la), 
há remédios que dispensam re-
ceita médica. Mas, se a dor for 
muito persistente, recomen-
da-se recorrer a um médico de 
confiança para avaliar a neces-
sidade de medicação mais forte.

Farmacológico
Algumas dores de cabeça 

são efeitos colaterais do uso de 

alguns tipos de medicamento. 
Ou até mesmo do uso excessivo 
de analgésicos. A dor costuma 
recuar algumas semanas depois 
de o paciente ter terminado de 
tomar o medicamento responsá-
vel pela dor.

Como evitar as 
dores de cabeça
Manter-se hidratado com 

bastante água Descansar, prin-
cipalmente em momentos em 
que você sentir sintomas de 
gripe ou falta de energia. Den-
tro do possível, evitar situações 
de estresse, praticar esportes, 
uma vez que exercícios físicos 
têm um efeito positivo no nosso 
bem-estar geral Ingerir anal-
gésicos se a dor for persistente 
ou muito intensa. Evitar o ál-
cool, que pode piorar os sinto-
mas, não pular refeições, para 
manter estáveis os níveis de 
insulina do corpo, não forçar a 
vista: evite passar muito tempo 
diante de telas e não dormir 
demais, algo que pode intensi-
ficar a dor.

Cerca de 40% dos pacien-
tes que tiveram um acidente 
vascular cerebral (AVC) vão 
sofrer com um segundo epi-
sódio. Para piorar, uma nova 
ruptura ou bloqueio dos vasos 
sanguíneos do cérebro costu-
mam ser ainda mais drásticos.

Mas há maneiras de ma-
nejar os riscos de um derrame 
por meio do uso de remédios 
e mudanças no estilo de vida. 
Nesse contexto, pesquisadores 
da Universidade Monash, na 
Austrália, acabam de compro-
var que o tai chi e a ioga podem 
integrar o rol de cuidados.

Após revisar 26 estudos 
sobre essas atividades, eles 
concluíram que a dupla ajuda 
a regular a pressão arterial 
e baixar o colesterol. “Além 

Tai chi chuan e ioga evitam um segundo AVC
disso, minimizam a ansieda-
de e a depressão, fatores que 
também estão relacionados ao 
AVC”, observa a médica Thar-
shanah Thayabaranathan, 
principal autora do trabalho.

O que é ioga
Desenvolvida ao longo 

de milênios na Índia, mescla 
exercícios físicos e posturais 
com meditação e treinos de 
respiração. Hoje em dia, exis-
tem diversas vertentes das 
mais tradicionais àquelas fei-
tas em pranchas de surfe ou 
saunas.

E o que é 
o tai chi chuan
Arte marcial chinesa co-

nhecida como uma forma de 
meditação em movimento. 
Braços, pernas e tronco se mo-
vem devagar pelo espaço se-
guindo muitas vezes as orien-
tações de um instrutor. Traz 
tranquilidade e equilíbrio.

Hoje em dia, existem diversas ver-
tentes das mais tradicionais àque-
las feitas em pranchas de surfe ou 
saunas

Um estudo sueco mostrou 
que mulheres com câncer de 
mama que faziam esse exame 
periodicamente apresentaram 
redução de 60% na taxa de mor-
talidade, 10 anos após o diag-
nóstico, em comparação àquelas 
sem esse costume.

A partir desse trabalho a So-
ciedade Brasileira de Mastologia 
(SBM) chama a atenção para a 
necessidade de o sexo feminino 
se submeter à mamografia com 
frequência. Segundo os espe-
cialistas brasileiros, a pesquisa 
sueca indica que o rastreamento 
do tumor de mama possibilita 
uma detecção precoce, o que au-
menta a taxa de sucesso do tra-
tamento e evita procedimentos 
mais agressivos e mutiladores.

Apesar das inúmeras opções 
disponíveis na farmácia, até hoje 
o tratamento contra a asma con-
tinua baseado apenas no contro-
le dos sintomas, como as tosses 
e as crises de falta de ar. A au-
sência de remédios que agem na 
raiz do problema se deve à ca-
rência de um conhecimento mais 
aprofundado sobre o que acon-
tece em detalhes lá nos pulmões.

A boa notícia é que a ciência 
acaba de avançar mais um pou-
co nesse sentido: estudiosos do 
Centro de Pesquisa em Doenças 
Inflamatórias da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) descobri-
ram que a falta de uma molécu-
la conhecida por Blimp-1 é um 

Exames periódicos evitam 
mortes por câncer de mama

“Embora tenha sido dada 
muita atenção aos potenciais 
danos da participação de rastre-
amento mamográfico regular, 
pouca atenção foi destinada aos 
danos de não fazer isso”, disse 
o presidente da SBM, Antonio 
Frasson.

Frasson ainda destaca a 
perda de qualidade de vida que 
um câncer de mama avançado 
pode gerar. “Essas mulheres 
experimentam efeitos físicos e 
cognitivos que são significativos 
e duradouros. Para cada mor-
te por câncer de mama evitada 
pelo rastreamento mamográfico, 
uma mulher será poupada dos 
estágios terminais da doença e 
ganhará uma média de 16,5 anos 
de vida”, concluiu.

A realização de mamografias periódicas pode salvar a vida de mulheres

Pesquisadores encontram 
a origem da asma

ponto-chave no colapso das vias 
respiratórias.

“Isso abre a perspectiva de 
interferir diretamente no qua-
dro alérgico por meio de uma 
vacina ou um medicamento”, 
vislumbra o imunologista João 
Santana da Silva, orientador da 
investigação, realizada em célu-
las humanas na bancada do la-
boratório e também em cobaias.

O passo seguinte será justa-
mente desenvolver fármacos que 
mexam com esse processo.

Opções atuais
Broncodilatador: amplia o 

calibre dos brônquios, tubos por 
onde passa o oxigênio. Na asma, 
eles se fecham de forma crônica.

Anti-histamínico: atua con-
tra a inflamação em diversos 
processos alérgicos. Reduz a 
vermelhidão, a coceira e o nariz 
escorrendo.

Corticoide: alivia a inflama-
ção e suprime algumas células 
do sistema imunológico, que 
funcionam de forma exagerada.

Ajustes na casa: eliminar 
carpetes, bichos de pelúcia e 
cortinas e manter os cômodos 
limpos ajuda a controlar as cri-
ses respiratórias.Ausência de molécula Blimp-1 está 

por trás da asma
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Crianças que não apre-
sentarem cicatriz vacinal após 
receberem a dose contra a tu-
berculose conhecida como BCG 
não precisam ser revacinadas. 
A recomendação foi divulgada 
na última terça-feira (5) pelo 
Ministério da Saúde e está ali-
nhada com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e o Comitê 
Técnico Assessor de Imuniza-
ções. Por meio de nota, a pasta 
informou que estudos compro-
varam a eficácia da vacina tam-
bém em crianças que não ficam 
com cicatriz após a aplicação

Prevenção
De acordo com o ministério, 

a principal maneira de prevenir 
a tuberculose em crianças é por 
meio da BCG, ofertada gratui-
tamente no Sistema Único de 
Saúde (SUS). A dose deve ser 
dada ao nascer, nas materni-
dades, ou na primeira visita da 
criança ao serviço de saúde, o 
mais precocemente possível.

A vacina também está dis-
ponível na rotina dos serviços 
para crianças menores de 5 

O conhecimento que temos 
sobre algumas doenças, como o 
zika e a dengue, está mudando 
rapidamente. No Brasil, um es-
tudo liderado pela Universidade 
Federal da Bahia, a UFBA, feito 
em parceria com universidades 
e instituições espalhadas pelo 
mundo, descobriu interações 
importantes entre esses vírus.

Federico Costa, professor 
de epidemiologia do Instituto de 
Saúde Coletiva da UFBA e um 
dos responsáveis pelo estudo no 
Brasil, explica que a intenção 
dos pesquisadores era entender 
quais eram os fatores que pode-
riam favorecer ou não a infecção 
do vírus da dengue em relação 
ao do zika.

O zika ficou conhecido tam-
bém por causar a malformação 
de fetos, nascidos com micro-
cefalia. O vírus afeta crianças e 
adultos e é difícil de ser diag-
nosticado, já que pode aparecer 
sem causar muitos sintomas. As 
altas taxas de contágio de pes-
soas pelo zika, em regiões como 
o Nordeste, foi seguida pelo sur-
to de chikungunya, doença que 
também é transmitida pelo mos-
quito Aedes aegypti.

Pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida 

na comunidade de Pau da Lima, 
em Salvador, e teve início ainda 
em 2015, data do começo da epi-

Criança sem cicatriz vacinal não precisa 
refazer vacina contra tuberculose

A recomendação foi divulgada na última terça-feira (5) pelo Ministério da 
Saúde

anos e protege contra as formas 
mais graves da doença, como a 
tuberculose miliar e a menín-
gea.

Cobertura
Dados da pasta mostram 

que a BCG é uma das doses 
com maior adesão atualmente 
no Brasil. Em 2017, a vacina 
registrou 96,2% de cobertura 
em todo o país acima do preco-
nizado pelo ministério, de pelo 
menos 90%.

Em anos anteriores, a taxa 
ultrapassou os 100%, sen-
do 107,94% em 2011; 105,7% 
em 2012; 107,42% em 2013; 
107,28% em 2014; e 105,08% 
em 2015.

“Os gestores têm até o mês 
de abril para atualizar, no Siste-
ma de Informação do Programa 
Nacional de Imunização (SIP-
NI), a situação vacinal local, 
mas dados preliminares já indi-
cam uma cobertura, em 2018, 
de 87,5%.”

Pesquisa aponta que afetados pela 
dengue podem ter imunidade ao zika vírus

demia de zika no Brasil que afe-
tou milhares de pessoas, princi-
palmente, na região nordeste do 
país.

Os números do estudo são 
surpreendentes. Durante o surto 
de zika, em 2015, 1.453 pessoas 
participaram do projeto. Desse 
número, 73% foram infectadas 
pelo zika. Seis meses após a fase 
inicial do surto, os pesquisado-
res notaram que a transmissão 
do vírus diminuiu rapidamente. 
Foi então que os pesquisadores 
questionaram o que poderia ter 
protegido o restante das pessoas 
que participaram do estudo de 
não se infectar pelo zika, mes-
mo diante das elevadas taxas de 
transmissão do vírus.

Vacina
No Brasil, a vacina contra 

dengue já está sendo testada em 
humanos. “Esse tipo de estudo é 
muito importante. Essa desco-
berta permitirá, no futuro, ava-
liar se essas vacinas [contra den-
gue] possam conferir alguma 
imunidade para o zika”, come-
mora o pesquisador. O estudo, 
como conta Costa, pode influen-
ciar, no Brasil, as estrategias de 
imunização da dengue, e poten-
cialmente da zika caso uma vaci-
na venha a ser desenvolvida. “É 
bem possível que o zika também 
tenha algum efeito sobre a den-
gue”, finaliza.

A intenção dos pesquisadores era entender quais eram os fatores que 
poderiam favorecer ou não a infecção do vírus da dengue em relação ao 
do zika.

O ser humano não transmite 
diretamente a febre amarela. No 
entanto, uma vez infectado, ele 
guarda o vírus em seu organis-
mo por um tempo. Se a pessoa 
é picada pelo mosquito Aedes 
Aegypti, pode transmitir o vírus 
para ele, aí esse vetor infectado 
sai voando por aí até encontrar 
outras pessoas para transmitir 
e disseminar a febre amarela no 
processo.

Para se prevenir, não há 
segredo: vacine-se, indepen-
dentemente da época do ano. 
Atualmente, a recomendação de 
tomar a injeção vale para todas 
as regiões do Brasil, inclusive 
Bento Gonçalves, que ainda não 
registrou casos da doença. “As 
doses estão disponíveis, mas a 
busca está muito abaixo do de-
sejado”, lamenta Ballalai.

Uma vez recebida a vaci-
na convencional, a pessoa está 

Até 65% das pessoas com febre amarela não tem 
sintomas, mas transitem a doença

protegida para o resto da vida, 
segundo o Ministério da Saúde. 
Eventuais doses de reforço po-
dem ser discutidas com o mé-
dico, porém tratam-se de situa-
ções pontuais.

Temos da 
contaminação
Desde 1942, não há regis-

tro oficial da transmissão dessa 
doença dentro de centros ur-
banos por meio do Aedes ae-
gypti. No momento, ele é dis-
seminado por mosquitos que 
habitam regiões de mata ou, 
no máximo, “intermediárias” 
os casos observados em gran-
des capitais foram importados 
ou vieram de áreas com muita 
vegetação.

Porém, passamos pelo pior 
surto da doença nas últimas 
décadas. E, com o vírus espa-
lhado por aí, não dá para ne-
gligenciar a possibilidade de o 
Aedes aegypti voltar a trans-
mitir a febre amarela nas cida-
des grandes inclusive. Se isso 
ocorresse, é provável que o nú-
mero de infecções e de mortes 
se multiplicasse rapidamente.

A melhor maneira de evitar a febre 
é tomar a vacina
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O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) anunciou a renovação 
de contrato com o fixo Paulo 
Renato que vai permanecer no 
elenco do técnico Vaner Flo-
res para a temporada 2019. O 
atleta, que possui uma vasta 
experiência pelo futsal gaúcho 
e possui uma rica história com 
o clube, fazendo parte de cam-
panhas históricas e do primeiro 
título da equipe bento-gonçal-
vense. 

Paulo Renato, de 37 anos, 
possui passagens por clubes 
como Sobradinho, Atlético 
Candelaria, Juventude Futsal e 

O confronto válido pela se-
gunda rodada da Divisão de 
Acesso 2019 entre São Borja e 

O Esportivo ficou no empate 
em 0 a 0 com o Guarani de Ve-
nâncio Aires em seu último teste 
preparatório antes da estreia na 
Divisão de Acesso de 2019. Em 
amistoso realizado na tarde do 
último sábado (9), na Montanha 
dos Vinhedos, a equipe coman-
dada por Carlos Moraes somou o 
seu segundo empate na pré-tem-
porada, terminando o período de 
preparação com duas vitórias, 
dois empates e uma derrota. O 
ponto negativo é que as vitórias 
vieram apenas contra as equipes 
amadoras, contra equipes pro-
fissionais foram dois empates 
e uma derrota, sem marcar ne-
nhum gol.

Primeiro tempo
O Esportivo dominou as 

ações da partida, criando boas 
oportunidades para abrir o pla-
car. O Guarani-VA, por sua vez, 
explorava as bolas aéreas para 
oferecer perigo ao gol defendi-
do por Jonatas. A primeira boa 
chance foi dos visitantes. Em 
cruzamento para a área, a bola 
passou na frente da meta, mas 
ninguém conseguiu desviar para 

BGF renova com Paulo Renato
Teutônia. O atleta chegou em 
Bento Gonçalves em 2011, fa-
zendo parte da campanha his-
tórica do BGF na Série Ouro, 
na conquista do 3º lugar da 
competição estadual. Paulo 
retornou ao clube em 2014 e 
2015, conquistando o título da 
Copa Metro-Serra pelo BGF. 

No ano passado, o atleta foi 
uma das peças fundamentais da 
equipe dentro de quadra. Paulo 
permanece no clube sendo refe-
rência para os jovens atletas do 
grupo, sobretudo, para somar 
experiência ao grupo de atletas 
do clube para a temporada. 

Paulo Renato em ação pelo clube em 2018

São Borja cumpre punição, e jogo contra o 
Esportivo será sem a presença de torcedores

Esportivo será com portões fe-
chados. A equipe do São Bor-
ja, que conseguiu o acesso em 

2018, foi punida por incidentes 
ocorridos na Terceirona Gaúcha 
do mesmo ano.

A partida entre o atual cam-
peão da Terceirona e o Esporti-
vo foi cogitada para ser realizada 
em Ijuí ou em Frederico Wes-
tphalen. Porém, o presidente do 
São Borja, Élvio Feltrin, confir-
mou que o jogo acontecerá nos 
domínios da equipe mandante, 
porém sem público nas arqui-
bancadas.

Estreia
A estreia do Esportivo ocor-

re no dia 17 de fevereiro, contra 
o Ypiranga de Erechim, às 17h, 
no Estádio Montanha dos Vi-
nhedos, em Bento Gonçalves.

São Borja foi punido por incidentes ocorridos na Terceirona Gaúcha do 
mesmo ano

Esportivo não sai do zero 
contra o Guarani de Venâncio

Equipe só marcou gols contra adversários amadores na preparação

o gol. Em resposta, o Esporti-
vo chegou forte ao ataque com 
Claiton, cabeceando forte, po-
rém para fora. 

Nos últimos minutos, em 
mais uma boa jogada, Athos, na 
entrada da pequena área, finali-
zou rasteiro para a defesa do go-
leiro. Pouco depois, em mais uma 
bela jogada individual de Tony 
Júnior, o atacante passou pela 
marcação, cortando para o meio 
e finalização forte, obrigando o 
goleiro do Guarani-VA a fazer 
grande defesa. 

Etapa complementar
A equipe de Bento Gonçal-

ves seguiu com mais posse de 
bola, mas encontrou dificuldades 

para transformar o domínio em 
chances efetivas de gol. O Gua-
rani-VA iniciou o segundo tempo 
pressionando. Após cobrança de 
falta para os visitantes, a bola foi 
desviada, passando próxima ao 
gol. Logo depois, Salib recebeu 
na entrada da grande área e fi-
nalizou cruzado, novamente pas-
sando perto do gol de Jonatas. 

Divisão de acesso
No próximo domingo (17) o 

Esportivo irá receber na Mon-
tanha dos Vinhedos o Ypiranga 
de Erechim, em jogo válido pela 
primeira rodada da Divisão de 
Acesso. O Esportivo mira a pro-
moção a primeira divisão no ano 
do centenário do clube.

A Associação Atlética Pé 
na Bola Futsal (AAPF) de Ben-
to Gonçalves vai disputar pela 
primeira vez a Liga Gaúcha de 
Futsal. Após uma no de evolu-
ção dentro de quadra, a equipe 
participará dos campeonatos es-
taduais nas categorias sub-11 e 
sub-13, se juntando a diversos 
clubes do Rio Grande do Sul na 
briga pelo título. 

AAPF vai disputar a Liga Gaúcha de 
Futsal nas categorias sub-11 e sub-13

O vínculo com a Liga Gaú-
cha de Futsal é o primeiro passo 
para a equipe começar a dispu-
tar as principais competições 
estaduais de categorias de base. 
Além das categorias sub-11 e 
sub-13, as quais a AAPF vai 
disputar, a Liga Gaúcha também 
vai gerir os Campeonatos Gaú-
chos das categorias sub-9, sub-
15, sub-17 e sub-20.

AAPF em ação em 2018
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Um veículo Renaut Etios e 
um caminhão baú colidiram na 
manhã da última sexta-feira (8), 
deixando um ferido, no bairro 
Licorsul. O indivíduo que es-
tava na carona do carro acabou 
sentindo fortes dores no corpo, e 

O motorista de um veícu-
lo foi surpreendido na tarde do 
último domingo (10) por um 
pedra, que vinha rolando de um 
barranco e acertou o capô de seu 
carro, no KM 218 da BR-470. 
Segundo a PRF (Polícia Rodovi-
ária Federal) por volta das 16h, 

Um acidente de trânsito 
entre uma ambulância, com 
placas de Carlos Barbosa e um 
veículo Chevrolet Corsa com 
placas de Santa Maria deixou 
cinco pessoas gravemente fe-
ridas, dentre elas duas crian-
ças, na noite deste domingo 

Um homem foi vítima de 
tentativa de homicídio na ma-
drugada deste domingo (10) no 
bairro Progresso. Após receber 
uma denúncia a Brigada Mili-
tar se deslocou até o local onde 
encontrou a vítima caído em via 
público, com diversos tipos de 
munição para arma de fogo. O 
indivíduo estava em posse de uma 
arma, com numeração raspada.

Segundo Boletim de Ocor-

Colisão deixa cinco feridos 
em estado grave

Dos cinco feridos, três eram crianças

(10). De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, a ambulân-
cia trafegava na RSC 453 no 
trevo próximo com a rua Bu-
arque de Macedo, quando foi 
atingida pelo Corsa, perdeu 
o controle e colidiu com um 
poste.

As quatro vítimas foram 
socorridas pelo Samu e enca-
minhadas ao hospital. Os veí-
culos ficaram bastante danifi-
cados e estão sendo removidos 
da pista pelo Corpo de Bom-
beiros. O trânsito  ficou lento 
no local por algumas horas.

Tentativa de homicídio deixa um ferido
rência os autores do crime che-
garam em dois veículos, sendo 
uma caminhonete F1000 e um 
Ford Focus cinza, desembarca-
ram em frente ao bar e efetua-
ram diversos disparos de arma de 
fogo contra um homem que esta-
va no estabelecimento.

A vítima foi direcionada ao 
hospital Tacchini, e posterior-
mente foi preso por porte ilegal 
de arma.

A vítima estava com posse ilegal de arma e foi presa

Veículo é atingido por pedra em Bento
uma pedra rolou de um morro 
e atingiu o capô de um veículo 
Ônix, placas de Caxias do Sul.

O motorista não se feriu e o 
veículo foi retirado do local por 
um guincho particular. Poste-
riormente foi efetuada confec-
ção do registro pela PRF.

Acidente de trânsito deixa um ferido
teve de ser socorrido pelo Samu.

Houve vazamento de com-
bustível na estrada, que con-
tou com a atuação do Corpo 
de Bombeiros para limpeza. A 
ocorrência foi atendida pela Bri-
gada Militar.

Um morador do bairro São 
Bento, de 57 anos, registrou 
um furto qualificado junto a 
Delegacia de Polícia de Bento 
Gonçalves, na noite desta quin-
ta-feira (7). Os saques em sua 
conta bancária ocorreram na 
segunda-feira (4), mas o mes-
mo só foi perceber ao consultar 
o extrato bancário.

Segundo Boletim de Ocor-
rência, os cartões dos bancos 

Vítima perde mais de R$ 2.000 
em furto qualificado

juntamente com as senhas fi-
cavam em sua carteira, que na-
quele dia havia sumido, e mais 
tarde aparecido dentro de seu 
carro. A vítima ainda infor-
mou que somente sua filha e a 
empregada doméstica estive-
ram em sua residência duran-
te o período. Foram realizados 
cinco saques, totalizando um 
prejuízo de RS 2.070,00 para o 
indivíduo.

Dois caminhões se envolve-
ram num acidente de trânsito no 
final da manhã da última segun-
da-feira (11), na ERS-444, no 
Barracão. A colisão aconteceu 
no km de número cinco da rodo-
via e deixou três pessoas feridas.

As três vítimas do acidente 
foram socorridas pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) e encaminhadas ao Hos-
pital Tacchini. As remoções dos 
veículos foram feitas por dois 
guinchos particulares. A Briga-
da Militar atendeu a ocorrência.

Acidente entre caminhões deixa três feridos

A colisão aconteceu no KM de número cinco da rodovia e deixou três pes-
soas feridas
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1°

02  03  06  09  10
15  19  23  24  40
49  51  56  61  80
88  91  93  94  96

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2123

Federal -  extração 05361

Lotomania -  extração 1942

14  15  47  50  56  59

55971
43460
06995
20444 
27371

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
12/02

Qua
13/02

Qui
14/02

↑ 25°C
↓ 17°C

↑ 22°C
↓ 14°C

↑ 22°C
↓ 12°C

Chuvoso 
durante o 
dia e à noite

Pancadas de 
chuva durante o 
dia todo

Sol com 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

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

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


