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Dentro de seis meses, a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Bento Gonçalves assinala uma 
das mais significativas passa-
gens de sua trajetória: no dia 
12 de agosto, completará 50 
anos de fundação – e, princi-
palmente, de compromisso com 
o desenvolvimento do setor do 
comércio local. Até lá, diversas 
ações temáticas serão realizadas 
com a proposta de resgatar os 
marcos fundamentais dessa his-
tória, homenagear os associados 
que ajudaram a construir cada 
uma dessas passagens e, tam-
bém, engajar lojistas e comuni-
dade nessa celebração.

Marcando o início dessas 
comemorações, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas apresenta 
o selo institucional alusivo ao 
cinquentenário da entidade. A 

No dia 14 de fevereiro, a Vi-
nícola Aurora comemora seus 88 
anos de fundação. Crescimento, 
faturamento recorde, premia-
ções e lideranças de mercado são 
as marcas da maior vinícola do 
Brasil.

Foram R$ 540 milhões fa-
turados em 2018, crescimen-
to superior a 5% em relação ao 
ano anterior, número expressivo 
considerando o cenário de incer-
tezas que o Brasil vivencia nes-
tes anos. Foram mais de 63 mi-
lhões de litros vendidos em todo 
o Brasil, de suas marcas consa-
gradas: Aurora (vinhos e espu-
mantes), Pequenas Partilhas, 
Aurora Procedências, Aurora 
Pinto Bandeira, Marcus James, 
Saint Germain, Clos des Nobles, 
Casa de Bento, Conde, Keep Co-
oler entre outras.

A empresa, com sede em 
Bento Gonçalves desde sua fun-
dação, em 1931, tem escritórios 
e representações em todo o Bra-
sil. Nasceu da iniciativa de 16 fa-
mílias de agricultores que viram 
na união a maneira de enfrentar 

Aos 88 anos Vinícola Aurora é 
exemplo de gestão e líder de mercado

CDL inicia preparativos para o cinquentenário
Apresentação do selo institucional é uma das ações que marcam a data

arte, elaborada para assinalar 
a relevância dessa data, passa 
a assinar todos os materiais de 
comunicação da CDL. "Esse é 
um momento muito importan-
te para a Câmara de Dirigentes 
Lojistas, que chega ao 50º ani-
versário consolidada como uma 
entidade representativa, atuan-
te e fortemente comprometida 
com o propósito de representar 
bem seus associados, contri-
buindo para o fortalecimento 
do comércio. Esse legado é, sem 
dúvida, motivo de orgulho para 
todos que fizeram e fazem parte 
dessa história", afirma o presi-
dente Marcos Carbone.

Também ao longo de 2019 
a CDL-BG terá uma progra-
mação intensa de ações com o 
objetivo de gerar oportunidades 
de negócios para o comércio, 

bem como de projetos que va-
lorizam o talento empreende-
dor dos profissionais do varejo 
local. Estão previstas, também, 
atividades que aproximam a en-
tidade da comunidade de Ben-
to Gonçalves. A próxima delas 
está confirmada para a data de 
15 de março, quando a entida-
de promove a segunda edição 
do 'Noite Iluminada', evento 
que reúne atrações para toda 
família, incentivando a movi-
mentação na área central da 
cidade e, consequentemente, as 
oportunidades de venda para os 
lojistas. "Estendemos desde já 
o convite para que todos façam 
parte desse ciclo de atividades e 
compartilhem conosco a alegria 
e o orgulho de comemorarmos 
os 50 anos da CDL-BG", diz 
Carbone.

os desafios e crescerem.
Hoje, 1.100 famílias com-

põem a cooperativa, represen-
tantes genuínas da agricultura 
familiar, e entregam na vinícola 
uma safra média superior a 62 
mil toneladas de uvas/ano, para 
elaboração de seus principais 
produtos, muitos deles premia-
dos aqui e no exterior e consa-
grados no mercado. A capacida-
de de estocagem da empresa é 
superior a 73 milhões de litros. 

Também em 2018, conquis-
tou 59 premiações em concursos 
nacionais e internacionais, che-
gando a um total de 656 me-
dalhas nos últimos anos, man-
tendo-se firme na liderança do 
ranking das vinícolas mais pre-
miados do Brasil.

Em 2019, a Aurora iniciará 
as operações de sua nova unida-
de, uma fábrica de última gera-
ção, com certificações de susten-
tabilidade, erguida no Vale dos 
Vinhedos em Bento Gonçalves 
(RS), para elaboração e envase 
dos sucos de uva integrais, um 
dos segmentos em que a empre-

sa é líder absoluta no mercado 
brasileiro.

No mesmo sentido, além 
dessa liderança, a Aurora é a 
maior no mercado brasileiro em 
vinhos finos e em coolers, e se-
gue firme na busca da excelência 
na linha de espumantes. E esta 
liderança tem base sólida em seu 
quadro funcional e de associa-
dos, maior patrimônio da Auro-
ra. Suas unidades são dotadas da 
mais alta tecnologia e rigorosos 
padrões nos processos de produ-
ção.

“Nossa cooperativa tem o 
compromisso histórico de pre-
servar a agricultura familiar 
e, ao mesmo tempo e na mes-
ma proporção, andar no ritmo 
da modernização exigida pelo 
mercado mundial”, afirma Itacir 
Pedro Pozza, presidente do Con-
selho de Administração da Coo-
perativa Vinícola Aurora. “Nossa 
vinícola leva vinhos, espumantes, 
sucos de uva integrais e coolers a 
todas as regiões do Brasil, para 
os diferentes perfis de consumo, 
e nosso compromisso com a qua-
lidade é exatamente igual para 
todos esses públicos”, diz Her-
mínio Ficagna, diretor-superin-
tendente da Vinícola Aurora.

“Este é o momento de para-
benizar a todos quantos fazem 
parte desta grande família (asso-
ciados e funcionários), por acre-
ditarem que um dia a Aurora pu-
desse voltar a ter sua identidade 
e ter o respeito merecido como 
propulsora do desenvolvimen-
to social e econômico da serra 
gaúcha, em especial, em poder 
dar uma vida mais digna e grati-
ficante a estas famílias”, conclui 
Itacir Pozza.

Com a missão de cuidar das 
pessoas e de levar a saúde ao al-
cance de todos, com qualidade 
e eficiência, a Clínica Popular 
de Bento Gonçalves comple-
ta dez meses de atividade em 
Bento Gonçalves. Com valores 
acessíveis, a clínica disponibi-
liza consultas e exames, sem 
nenhuma mensalidade, sendo 
uma ótima opção para quem 
não quer man-ter os altos cus-
tos de um plano de saúde.

Entre os serviços ofere-
cidos estão as especialidades 
médicas como cardiologia, or-
topedia, traumatologia, gine-
cologia, pediatria, geriatria, 
neurologia, dermatologia, psi-
-quiatria, oftalmologia, nefro-
logia, clínica geral e medicina 
do trabalho.

 Além de, colocar à disposi-
ção uma eficiente equipe mul-
tidisciplinar de profissi-onais 

Clínica Popular, uma alternativa 
ao plano de saúde  
Valores acessíveis, sem mensalidade, para consultas e exames

nas áreas de fonoaudiologia, 
psicologia, fisioterapia, nutri-
ção e convênio com exames de 
imagem e laboratório.

Pensando no bem-estar de 
seus pacientes a clínica oferece 
desde janeiro de 2019 o cartão 
fidelidade para facilitar o aces-
so dos pacientes aos serviços 
complementares conveniados 
como laboratórios, clínica de 
radiologia, serviço de fisiotera-
pia e também pacotes de che-
ck-up com duas modalidades: a 
básica e a completa.

Conheça a Clínica Popular, 
que está localizada no centro da 
cidade, (na sobreloja da galeria 
Solar, na rua Saldanha Mari-
nho, 435), ou entre em contato 
pelo telefone   3075-0796, ou 
pelo whatsapp 99691-4166, 
pelo site www.clinicapopular-
bg.com.br e pelo e-mail conta-
to@clinicapopularbg.com.br.

Dominar o meio digital e as 
ferramentas para se comunicar 
bem pelos canais virtuais é um 
desafio que mobiliza os profis-
sionais, prova disso foi o sucesso 
de público participante do curso 
'Marketing de Conteúdo para 
Mídias Sociais: Potencializando 
seu negócio'. As aulas iniciaram 
nesta semana, na sede da en-
tidade, com mais de 20 alunos 
inscritos, e seguem também nas 
noites de 19 e 21 de fevereiro.

O curso apresenta uma visão 
completa sobre as possibilidades 
e ferramentas do marketing no 
meio digital. A capacitação di-
ferencia-se pelo programa, que 

Curso de Marketing para redes sociais 
é sucesso de público na CDL-BG

abrange os principais pontos 
a serem trabalhados por quem 
deseja melhorar a imagem da 
marca na internet. Também são 
abordados tópicos como back-
ground estratégico (técnicas 
de alta performance), inbound 
marketing (marketing digital de 
conteúdo para geração de leads), 
Facebook, com um panorama 
sobre a morfologia da postagem 
e características do Facebook, 
Instagram, trabalhando posts, 
stories e algoritmo

Os interessados em partici-
par das próximas turmas podem 
acessar o site da CDL ou telefo-
nar para (54) 3455-0555.
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O impasse entre o Sindica-
to dos Servidores Públicos de 
Bento Gonçalves (Sindiserp) e a 
Prefeitura de Bento Gonçalves 
ganhou mais um capítulo e pa-
rece estar longe do fim. A queda 
de braços teve mais um capítulo 
nesta semana, o Sindiserp emi-
tiu nota oficial informando que a 
ação judicial visa buscar um di-
reito dos servidores municipais, 
diante de uma lei que foi criada 
pelo próprio Executivo e não 
está sendo cumprida. Sindicato 
exige, por meio judicial, o paga-
mento do reajuste da trimestra-
lidade aos servidores, que não é 
pago desde o mês de outubro de 
2018.

Nota Sindiserp
“O Sindicato dos Servido-

res Públicos de Bento Gonçalves 
(Sindiserp) ingressou com ação 
judicial com o propósito de obri-
gar o Município de Bento Gon-
çalves a pagar o reajuste trimes-
tral aos servidores. Trata-se, na 
verdade, de uma lei que foi cria-
da pelo próprio Poder Executi-
vo, que não está sendo cumprida.

O Município de Bento Gon-
calves, em 23.04.2015, aprovou 
a Lei Municipal nº 5.926, que 
determina que se conceda tri-
mestralmente a revisão geral de 
vencimentos aos servidores mu-
nicipais.

A referida legislação mu-
nicipal foi criada no objetivo de 

Sindiserp entra na justiça contra prefeitura por falta 
de pagamento das trimestralidades aos servidores

que a cada três meses o Erário 
público conceda uma revisão 
geral de vencimentos aos servi-
dores e professores municipais, 
buscando realizar a reposição 
inflacionária, em períodos já 
pré-estabelecidos nos incisos I a 
III do artigo 1 da Lei 5.926.

Ocorre que, em que pese 
a Lei 5.926 estar vigente e se-
rem os servidores e professores 
detentores de um direito certo, 
não há, até o presente momen-

to, registro da revisão trimestral 
que deveria ter sido efetuada em 
outubro de 2018, conforme in-
teligência do art. 1º, inc. III, da 
legislação supracitada.

Diante da inércia do Mu-
nicípio frente ao pagamento 
da revisão salarial trimestral, 
o Sindiserp, visando o devido 
cumprimento da obrigação, re-
alizou notificação extrajudicial, 
na data de 03.12.2018. Con-
tudo, o Município permaneceu 
silente até a presente data, não 
tendo procedido no pagamento 
da revisão.

Tal fato é que motivou o 
Sindiserp a ingressar em juízo, 
com o objetivo de garantir a im-
plementação do reajuste salarial 
aos servidores municipais”.

Nota Prefeitura
“A Lei que trata da trimes-

tralidade, AUTORIZA, PER-
MITE a Administração Munici-
pal a conceder a trimestralidade, 
mas não obriga. Pode ser con-
cedida a qualquer tempo. Por 
outro lado, a mesma foi criada 
pelo atual governo, com o objeti-
vo de recompor perdas salariais 
históricas, principalmente ve-
rificadas nos anos entre 2001 e 
2008. Ressalta-se que no gover-
no do atual prefeito Guilherme 
Pasin esta recomposição salarial 
ficou ainda mais solidificada, 
tendo em vista que no período 
entre 2013 e 2018 os reajustes 
salariais atingiram 48,83% para 
uma inflação do mesmo período 
registrada em 39,97%.

Ou seja, os objetivos propos-
tos pela Lei da Trimestralidade 
estão sendo atingidos, inclusive 

com ganho real aos servidores. 
Portanto a administração tem 

adotado uma política de valori-
zação salarial, cuja manutenção 
se dá sempre que necessário, 
diante dos indicadores que se 
apresentam”.

Posição do Sindiserp
“Na verdade, eles falaram 

que já repuseram, mas não re-
puseram. Cada aumento da tri-
mestralidade é um projeto de lei 
que o Executivo tem de fazer, 
e ser aprovado pela Câmara de 
Vereadores, e de outubro para 
cá, nenhum projeto de lei che-
gou a Câmara. Ele (Pasin) está 
devendo quase 1% de trimestra-
lidade” destaca Neilene Lunelli, 
presidente do Sindiserp.

Notificações
Lunelli ainda reafirma que: 

“Em dezembro a prefeitura foi 
notificada, porém não houve re-
torno da prefeitura, por isso in-
gressou na justiça para garantir 
o pagamento das duas trimes-
tralidades atrasadas”.
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A Petrobras anunciou au-
mento no preço da gasolina nas 
refinarias. O valor médio do 
combustível subiu 1,01% na úl-
tima terça-feira (12), passando 
de R$ 1,5079 para R$ 1,5232. 
A estatal também divulgou a 
manutenção do preço médio do 
litro do diesel, que permanecerá 
em R$ 2,0005.

Redução
Na sexta-feira, 8 de feverei-

ro, a Petrobras havia anuncia-
do redução de 0,95% no preço 
médio do diesel, que começou a 
vigorar a partir de sábado (9), e 
havia mantido inalterado o pre-
ço da gasolina.

Estabilidade 

A chegada dos primeiros bo-
letos de IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) no começo 
do ano pode sempre trazer sur-
presas, pois muitas pessoas não 
se preparam adequadamente, e 
acabam se complicando com o 
imposto.

Ruas esburacadas, calçadas 
irregulares ou falta de ilumina-
ção no bairro são reclamações 
que geralmente vêm junto com 
o aumento na fatura. Diferen-
temente do que muitos pensam, 
porém, mesmo que o IPTU seja 
um imposto ligado à proprieda-
de, não há nada que o vincule a 
melhorias diretas na vizinhança. 
Então pode continuar reclaman-
do as melhorias do seu prefeito.

Entenda como a contribui-
ção, em teoria, vem em benefí-
cios para os moradores do mu-
nicípio.

Gasto mínimo com 
saúde e educação
Embora não haja nada que 

Combustível tem novo aumento nas refinarias
nas refinarias
Em fevereiro, o litro do die-

sel nas refinarias ainda não su-
biu, a última elevação de preço 
foi feita em 31 de janeiro, quan-
do o valor médio passou de R$ 
1,9998 para R$ 2,0198, preço 
que se manteve até a quarta-fei-
ra, 6 de fevereiro. Desde então, o 
valor é de R$ 2,0005.

Nova política
Desde 3 de julho de 2017, a 

estatal adota um novo formato 
na política de ajuste de preços. 
De acordo com a nova metodolo-
gia, os reajustes acontecem com 
maior periodicidade, inclusive 
diariamente, seguindo as va-
riações do mercado internacio-
nal, muito por conta das altas 
e baixas do dólar. A medida, no 
entanto, causou uma série de 
aumentos de preço, ajudando a 
causar a greve.

Desde o início da nova me-
todologia de preços, o valor da 
gasolina comercializada nas re-
finarias acumula alta de cerca 
de 16,38%; o do diesel, por sua 
vez, apresenta valorização ainda 
maior, de 47,52%.

O valor médio do combustível su-
biu 1,01% na última terça-feira, 12, 
passando de R$ 1,5079 para R$ 
1,5232

Como deveria ser revertida 
a contribuição do IPTU

vincule uma cobrança a uma 
determinada atividade, as pre-
feituras são obrigadas a destinar 
um mínimo de 40% de tudo o 
que recolhem em impostos para 
saúde e educação, sendo 15% na 
saúde e 25% na educação. Mas 
na prática as duas áreas passam 
de 60%, disse o diretor técnico 
da Abrasf (Associação Brasilei-
ra das Secretarias de Finanças 
das Capitais), Jeferson Passos.  
Como o IPTU, ao lado do ISS 
(Imposto Sobre Serviços), é a 
principal fonte direta de recur-
sos da maioria das cidades, na 
prática, é para a saúde e educa-
ção que deve ir o grosso de sua 
contribuição.

IPTU tem função social
A cobrança do IPTU, anu-

al, é sempre uma porcentagem 
aplicada sobre o valor venal do 
imóvel, uma estimativa que a 
própria prefeitura faz de qual 
seria o valor de mercado daquela 
propriedade. Não há uma regra 

geral para isso, e cada prefei-
tura decide em quanto e como 
será a cobrança.  O mais comum 
é haver uma alíquota única, com 
diferenciações entre os tipos de 
imóveis.   Há a possibilidade, po-
rém, de o IPTU ser explorado 
como ferramenta social na dis-
tribuição de renda e também no 
desenvolvimento da cidade. São 
mecanismos de cobrança pro-
gressiva que estão previstos na 
Constituição Federal, mas cabe 
às cidades a decisão de adotá-los 
ou não em suas legislações mu-
nicipais, e eles ainda são pouco 
explorados na maior parte do 
país. 

Um formato possível, por 
exemplo, é o de alíquotas pro-
gressivas de acordo com o valor: 
quanto maior o valor venal do 
imóvel, maior a alíquota cobra-
da. É a mesma lógica do Impos-
to de Renda e uma maneira de 
cobrar proporcionalmente mais 
dos mais ricos e menos dos mais 
pobres. 
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Procurada pela reportagem 
da Gazeta a RGS não retronou 
para quantificar o numero de 
famílias atingidas e nem deu 
previsão de retorno de ener-
gia para localidades de interior 
como São Valentim, que até o 
fechamento desta edição esta-
va sem energia elétrica  desde 
a última segunda-feira. A em-
presa  de energia, simplesmente 
emitiu nota informando que as 
equipes estão trabalhando para 
restabelecer o abastecimento 
de energia, mas não forneceu 
previsão para normalização do 
problema. 

Está previsto para o fim de 
semana um aumento de nebulo-
sidade e chuva em grande parte 
do Rio Grande do Sul. Os maio-
res acumulados se concentram 
na metade norte e nordeste do 
Estado, e não está descartado a 
ocorrência de temporais. 

Cerca de dois mil morado-
res já ficaram mais de 40 horas 

Quase três mil residências sem luz  por 
causa de temporal de segunda-feira

A lista de ruas e bairros 
inteiros sem energia é enorme. 
pelas redes sociais os cosumi-
dores dos bairros Santa marta, 
São Francisco,  Ouro Verde,  e 

Estado de alerta para possíveis 
temporais no final de semana

sem energia elétrica por causa 
da chuva que atingiu que atin-
giu Bento Gonçalves na última 
segunda-feira (11).

O Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) emitiu alerta 
de volume de chuva entre 50 e 
100 mm/dia, vento intenso (60-
100 Km/h), e queda de granizo 
para esta sexta e sábado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de volume de 
chuva entre 50 e 100 mm/dia

loteamentio Zanetti reclamam 
da falta de respostas e contabi-
lizam prejuízo, pois desde a ma-
nhã desta terça-feira (12) cerca 
de 2,5 casas  pessoas em Bento e 
região ficaram sem energia elé-
trica. Ainda houve no município 
destelhamento de residências 
no interior, quedas de postes de 
luz e de árvores.

Previsão
A previsão e Bento Gonçal-

ves é que as chuvas continuem 
até o início do próxima sema-
na, devido a uma frente fria que 
trouxe a instabilidade ao estado.
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A proposta da Reforma da 
Previdência prevê um valor me-
nor para a pensão por morte. Pe-
las regras atuais, se o segurado 
que morreu fosse aposentado, o 
beneficiário recebia o mesmo va-
lor pago duante a aposentadoria. 
Pela minuta avaliada pelo gover-
no, a pensão poderá ser de 60% 
do benefício, em vez de 100%.

Segurado aposentado
Depois de assinada a refor-

ma da previdência  vai valer 50% 
do valor da aposentadoria + dez 
pontos percentuais por depen-
dente, até o máximo de 100%. 
Se o segurado recebia R$ 2.000 
de aposentadoria e deixa um de-
pendente, a pensão será de 60%  
desse valor (50% da cota familiar 
+ 10 pontos percentuais por ser 
um dependente) = R$ 1.200.

Na declaração de Imposto 
de Renda 2019, será exigido que 
os contribuintes apresentem o 
CPF (Cadastro de Pessoa Físi-
ca) de todos os dependentes de 
qualquer idade, inclusive de re-
cém-nascidos. Até 2018, apenas 
maiores de oito anos eram obri-
gados a fornecer o documento.

Como conseguir o CPF
Nas agências do Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal 
ou Correios. É necessário levar 
RG ou certidão de nascimento e 
título de eleitor (entre 18 e 69 
anos) e documento de um dos 
pais ou do responsável legal (no 
caso de menor de idade), o custo 
é de R$ 7.

CPF para mortos
Eventualmente, para ques-

tões legais, é preciso conseguir 
CPF de pessoas falecidas. Nes-
se caso, o atendimento é nas 

A equipe de economia do 
Governo vai incluir em sua pro-
posta para que a aposentadoria 
seja de 62 anos para homens e 
57 para mulheres, que passaria 
a valer ao final do mandato atual 
do presidente Jair Bolsonaro, em 
2022.

Segundo um dos formula-
dores da reforma, esse limite 
de idade constaria da regra de 
transição, que poderá ser de 10, 
15 ou 20 anos. Ou seja, ao final 
do mandato de Bolsonaro, mu-
lheres poderiam se aposentar 
aos 57 anos e homens, aos 62. 
Mas a regra teria sequência após 
2022.

Texto
O texto da reforma está fi-

nalizado, faltando pequenos 
ajustes, e deve ser apresentado 
ao presidente Bolsonaro assim 

Segundo a proposta da re-
forma da previdência que deve 
ser aprovada pelo presidente Jair 
Bolsonaro na próxima semana, o 
abono do PIS deve ser pago so-
mente para quem ganha até um 
salário mínimo mensal. Hoje, ele 
é pago para quem ganha até dois 
salários mínimos. 91,5% do total 
de pessoas que hoje podem rece-
ber o benefício anual, que chega a 
R$ 998 podem perdê-lo.

Valor
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 conti-
nuaria variando de acordo com o 
tempo de trabalho. Se trabalhou 
o ano todo, recebe o valor cheio, 
equivalente a um salário mínimo 
(R$ 998, em 2019). Se trabalhou 
um mês, ganha proporcional-
mente: 1/12 do mínimo, e assim 

Abono do PIS pode não vir

por diante.

Fim do abono
O ministério da Fazenda do 

governo de Michel Temer chegou 
a sugerir, em relatório, a extin-
ção do abono "por representar 
um programa que beneficia po-
pulação distante da pobreza ex-
trema", já que quem recebe são 
pessoas que estão empregadas e 
com carteira assinada.

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

sep atualmente é um pagamento 
anual para quem atende todos os 
seguintes critérios: Trabalhou 
com carteira assinada por pelo 
menos 30 dias no ano; Ganhou, 
no máximo, dois salários míni-
mos, em média, por mês; Está 
inscrito no PIS/Pasep há pelo 
menos cinco anos; A empresa 
onde trabalhava informou seus 
dados corretamente ao governo.

O abono do PIS deve ser pago somente para quem ganha até um salário 
mínimo mensal

Recém-nascidos dependentes 
no IR terão de ter CPF

unidades da Receita, e deve-se 
levar, além dos documentos já 
citados, também atestado de 
óbito, documento que comprove 
a necessidade de obter o CPF e 
documento de identificação do 
inventariante, cônjuge (união 
estável), convivente ou do su-
cessor (no caso de pessoa fale-
cida com bens a inventariar) ou 
documento de identificação que 
comprove o parentesco (no caso 
de pessoa falecida sem bens a in-
ventariar).

Certidão de 
nascimento com CPF
Algumas certidões de nasci-

mento já vêm com o número de 
CPF. A medida foi uma iniciativa 
da Receita Federal em São Pau-
lo. Desde 2017, o serviço é obri-
gatório em todos os cartórios do 
país. O CPF será obrigatoria-
mente incluído também nas cer-
tidões de casamento e de óbito.

Proposta prevê idade mínima 
de 62 para homens e 57 para 
mulheres em 2022

que ele deixar o hospital e voltar 
a despachar em Brasília. Existe 
uma possibilidade de o presi-
dente voltar ao trabalho na sex-
ta-feira (15).

Economia
A equipe econômica segue 

com uma meta de garantir uma 
economia de pelo menos R$ 1 
trilhão num período de dez anos. 
Segundo técnicos do Ministério 
da Economia, a ideia é que as 
modificações que venham a ser 
definidas pelo presidente sejam 
feitas de forma a garantir essa 
economia mínima de recursos.

Mulheres poderiam se aposentar aos 57 anos e homens, aos 62

Órfãos e viúvos podem ter redução na pensão por morte

Não aposentado
Para o não aposentado, o 

cálculo parte de 60% da média 
salarial de todos os salários des-
de julho de 1994, e acrescenta 
dois pontos percentuais para 
cada ano de contribuição que 
exceder o tempo de 20 anos de 
contribuição, até o máximo de 
100%.

Cota
Quando o filho do aposenta-

do completar 21 anos, os valores 
que recebia não serão repassa-
dos para a mãe. Não fica claro, 
porém, se um novo cálculo pode 
ser feito para que a mãe passe a 
receber a cota de 60% ou se con-
tinua  receber o valor dividido 
com o filho.

Prazo
O tempo de duração da pen-

são continuará variando confor-
me a idade e a classe de benefici-
ário. Para marido ou mulher, por 
exemplo, o prazo para o início 
de pagamento do benefício é de 
quatro meses  após a morte, se 
ocorrer sem que o segurado te-
nha feito 18 contribuições men-
sais à Previdência ou se o casa-
mento começou menos de dois 
anos antes da morte do segura-
do, o benefício poderá demorar 
mais para ser recebido.

Se o segurado que morreu 
já tinha 18 contribuições men-
sais e se completou pelo menos 
dois anos de casamento, o prazo 
de recebimentgo do benefício 
é dividido em faixas, de acordo 
com a idade do dependente. Se 
a pessoa tinha menos de 21 anos 
quando faleceu, o tempo de re-
cebimento da pensão é de três 
anos. A partir dos 44 anos, a 
pensão é paga para a vida toda.

Pela minuta avaliada pelo governo, a pensão seria de 60% do benefício, em vez de 100%
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A Federação Gaúcha de Fu-
tebol (FGF) definiu a fórmula de 
disputa e os grupos do Campeo-
nato Gaúcho Juvenil de 2019. O 
Esportivo estará no grupo B ao 
lado de equipes da região metro-
politana.

Primeira fase
Na primeira fase, as equipes 

foram divididas em sete grupos 
regionalizados com cinco equi-
pes em cada chave. Os clubes se 
enfrentam em turno e returno 
dentro de seus respectivos gru-
pos, classificando os quatro pri-
meiros colocados para a segunda 
fase.

O Esportivo estará no gru-
po B da primeira fase ao lado do 
Novo Hamburgo, Estância Ve-
lha, Americano de Novo Ham-
burgo e Nacional de São Leo-
poldo. 

Segunda fase
Na segunda fase, os classifi-

cados do grupo B vão formar um 
novo grupo com os classifica-
dos do grupo A, formando duas 
chaves de quatro equipes. Da 
mesma forma que na primeira 

Um presente para o tor-
cedor do Esportivo no ano do 
centenário, o Parque Esportivo 
Montanha dos Vinhedos está to-
talmente liberado pelo Corpo de 
Bombeiros para receber o torce-
dor para o início da Divisão de 
Acesso de 2019. Após dois anos 
fechada, a arquibancada geral 
do estádio estará liberada para o 
torcedor em 2019, o qual poderá 
optar por assistir aos confrontos 
na geral, no pavilhão social ou 
nas cadeiras. 

O grande objetivo para a 
temporada do centenário do 
Esportivo vai ter início neste 
domingo (17) contra o Ypiran-
ga de Erechim, o jogo acontece-
rá em Bento Gonçalves. Desde 
2014 afastado da elite, o sonho 
da equipe é retornar para a pri-
meira divisão do Campeonato 
Gaúcho.

Rebaixamento
Em uma sessão agitada com 

cinco horas de duração, o ple-
no do Tribunal de Justiça Des-
portiva (TJD) rebaixou nesta 
quinta-feira o Esportivo para a 
Divisão de Acesso do Campeo-
nato Gaúcho ao julgar o recurso 
do caso Márcio Chagas - árbitro 
que, na noite de 5 de março de 
2014, no Estádio Montanha dos 
Vinhedos, sofreu insultos racis-
tas e encontrou seu carro depre-
dado, com bananas no cano de 
descarga e sobre a lataria.

Montanha dos Vinhedos tem a 
Geral liberada pelos Bombeiros

Interdição
A arquibancada geral, onde 

geralmente se fazia presente boa 
parte do torcedor e da Torcida 
Organizada Fúria Alviazul, este-
ve fechada nos últimos dois anos 
pela falta de liberação por parte 
do Corpo de Bombeiros e pelas re-
formas realizadas no setor. Neste 
ano, com as obras finalizadas, bem 
como com o estádio totalmente li-
berado e com apenas a limitação 
de capacidade no setor das cadei-
ras (segundo andar), a geral esta-
rá aberta novamente ao torcedor. 

Após dois anos fechada, a arquibancada geral do estádio estará liberada 
para o torcedor em 2019

Esportivo sub 17 conhece seus adversários no Estadual Juvenil

Os treinamentos da categoria sub-17 iniciam na próxima segunda-feira, 
dia 18

fase, as equipes se enfrentam em 
turno e returno dentro de cada 
grupo, classificando os dois me-
lhores colocados para a fase de 
mata-mata da competição. 

Preparação
Os treinamentos da catego-

ria sub-17 iniciam na próxima 
segunda-feira, dia 18, no Es-
tádio Montanha dos Vinhedos. 
A equipe sub-15, treinada por 
Marciano Bianchi, também se 

apresentará na segunda-fei-
ra para o início dos trabalhos 
dentro de campo. O Congresso 
Técnico do Campeonato Gaú-
cho Sub-15 ocorre no dia 22, na 
sede da FGF. 

Grupo do Esportivo
Grupo B - Esportivo, Novo 

Hamburgo, Estância Velha, Na-
cional (São Leopoldo) e Ameri-
cano (Novo Hamburgo). 

Esportivo estreia na Divisão de Acesso neste domingo
Por cinco votos a três, os au-

ditores da corte puniram o Es-
portivo com a supressão de nove 
pontos na tabela do Gauchão, 
perda de seis mandos de campo 
e multa de R$ 30 mil. O clube 
vai recorrer da sentença no Su-
perior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD). Mantida a de-
cisão, o Passo Fundo não estará 
mais rebaixado.

Anos de luta
Desde então o Esportivo 

permanece no limbo da Divisão 
de Acesso, ano após ano sempre 
se classificando para os play-offs 
da competição, mas nunca che-
gando ao acesso. Dentre esses 
anos já viu times de menor por 
como, Aimoré, Avenida, União 
Frederiquense e Cruzeiro subir 
a elite, enquanto a tradicional 
equipe de Bento Gonçalves, que 
já disputou até a Copa do Brasil, 
permanecer fora do convívio dos 

grandes do estado.

Quase em 2018
Depois de um começo tur-

bulento, o Esportivo figurava 
fora da zona de classificação 
para a segunda fase. Veio a mu-

dança de comando, e os resul-
tados juntos. Depois de um ar-
rancada impressionante na reta 
final, a classificação veio para as 
quartas de final, o adversário foi 
o Pelotas.

Depois do primeiro jogo 

ter acabado com vantagem de 
2x0 em Bento Gonçalves, a vaga 
parecia próxima. Depois de 
uma pressão estrondosa duran-
te quase todo jogo de volta em 
Pelotas, até os 35 do segundo 
tempo o Esportivo estava classi-
ficado mas em 10 minutos o time 
ruiu e tomou dois gols, perdendo 
o jogo por 3x0, sendo eliminado 
da Divisão de Acesso.

Retrospecto 
em estreias
O retrospecto do Esportivo 

em estreias é pouco favorável aos 
Alviazuis. Em Divisões de Aces-
so, a última vez que o Esportivo 
venceu na estreia foi em 2011, 
em vitória em casa sobre o Gua-
rany de Camaquã por 3 a 0. De 
2011 até então, disputando cin-
co edições da Divisão de Acesso, 
o Esportivo iniciou a competi-
ção com derrota em 2017 e com 
empate em 2012, 2015, 2016 e 
2018. 

Desde 2014 afastado da elite, o sonho da equipe é retornar para a primei-
ra divisão do Campeonato Gaúcho
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Um acidente de trânsito en-
volvendo quatro veículos, sendo 
três veículos de passeio e uma 
carreta, aconteceu na tarde des-
ta terça-feira (12), na BR-470, 
no km 214. A carreta vinha no 
sentido Veranópolis/Bento Gon-
çalves, e os veículos de passeio 
no sentido contrário.

Segundo informações da 
PRF, a carreta perdeu o controle 
causando  apenas lesões corpo-
rais nos dois ocupantes, apesar 
do grande  dano material no ve-
ículo. Somente uma das vítimas 
precisou ser encaminhada ao 
hospital. O Corpo de Bombeiros 
atuou na limpeza da pista, e a 
Brigada Militar atendeu a ocor-
rência.

O motorista de um veículo 
Versa, com placas de Belo Hori-
zonte, perdeu o controle e inva-
diu o pátio de uma residência, 
no bairro Universitário. O con-
dutor atingiu o portão eletrôni-
co da casa, derrubou a grade de 
proteção e só parou no pátio da 

Um foragido da justiça, 
de 49 anos, foi recapturado na 
noite da última terça-feira (12) 
pelos agentes da 2ª Delegacia 
de Polícia com o apoio da Força 
Tática. Conforme informações 
da polícia, o homem rompeu o 
dispositivo eletrônico do liber-
dade condicional no final de ja-
neiro.

Uma casa foi arrombada e 
furtada no Vale dos Vinhedos, 
em Bento Gonçalves. O registro 
policial foi feito somente na últi-
ma terça (12) pela família, ape-
sar de ter acontecido no último 
sábado (9).

Um acidente de trânsito inu-
sitado aconteceu na tarde da úl-
tima quarta-feira (13), no bairro 
Bota Fogo, em Bento Gonçalves. 
Um micro-ônibus caiu com uma 
de suas rodas em um buraco na 
rua Espírito Santo.

Mais uma pessoa prestou 
queixa contra o corretor de 
imóveis acusado de estelionato 
em Bento Gonçalves. 

Segundo o B.O da mulher 
de 47 anos, ela fez um depósito 
de R$ 10 mil, e o resto do va-
lor seria financiado. Após saber 

Depois de retornar 
de um serviço externo, 
na noite desta quarta-
-feira (13), um detento 
deixou cair um paco-
te com droga, duran-
te a revista feita pelos 
agentes penitenciários.

Ao ser questiona-
do, o meliante alegou 
que foi obrigado a en-
trar com o entorpecen-
te no complexo e não 
forneceu mais detalhes. 
Foi efetuado registro 
pelo agente penitenci-
ário na Delegacia, por 
posse de entorpecentes.

Motorista perde controle e 
invade pátio de residência

moradia.
Os moradores da residên-

cia destacaram que acidentes 
assim não são novidade em seu 
terreno, e que já pediram pro-
videncias aos órgãos públicos. 
Ninguém ficou ferido no aci-
dente.

Foragido é recapturado
no interior de Bento

Conforme Boletim de Ocor-
rência o acusado foi apanhado 
na Linha Eulália, no interior de 
Bento Gonçalves durante ope-
ração da polícia. O indivíduo 
foi apresentado na Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA), e em seguida encami-
nhado ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Residência é alvo de arrombamento
Conforme Boletim de Ocor-

rência. Os moradores saíram à 
noite por volta das 20h e retor-
naram por volta das 23h, quando 
perceberam a casa arrombada. 
Foram levados dinheiro, celular, 
dentre outros objetos pessoais.

Micro-ônibus cai em buraco em via pública
Segundo populares, estava 

sendo feita manutenção na es-
trada, e deixaram as pedras na 
calçada, sem sinalização, o que 
fez o motorista cair no buraco 
com o veículo. Ninguém ficou 
ferido no acidente.

22º vítima registra ocorrência 
acusando corretor de estelionato

do caso envolvendo o corretor, 
através de notícias na imprensa,  
e de não conseguir mais contato 
com o corretor, acionou a polí-
cia. 

A polícia estima que as 22 
vítimas já tenham sido lesadas 
em mais de R$ 350 mil.

Detento pego com maconha dentro do presídio

A droga foi encontrada quando o detento voltou de um serviço externo

Engavetamento deixa um ferido

Um indivíduo de 32 anos, teve seus pertences rou-
bados enquanto jogava futebol em um ginásio no bair-
ro Jardim Glória, na noite da última terça-feira (12). 
A mochila estava num banco ao lado da quadra e junto 
com ela foram furados roupas, tênis, carteira, docu-
mentos e cartões bancários. Apesar da quadra contar 
com monitoramento de câmeras, ainda não foram ana-
lisadas as imagens pela polícia. Esta é a terceira ocor-
rência de  furtos em quadras esportivas que acontece 
em Bento Gonçalves no último mês.

Dois bandidos em uma motocicleta e ar-
mados rederam o motorista de um  Xsara 
Picasso Exa, quando o carro parou próximo 
a Linha Cruzeiro. 

Um dos criminosos entrou no carro e 
forçou o motorista dirigir até o trevo da 
RSC-453, onde abandonou o condutor. Os 
comparsas fugiram com o carro sentido a 
Farroupilha.

Assaltantes armados 
roubam veículo

Homem tem pertences 
roubados em ginásio
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O mês de janeiro foi de boas 
notícias para os moradores Ben-
to Gonçalves, foi apontada uma 
queda em relação a janeiro de 
2018 no município. Os dados 
estatísticos da criminalidade 
foram divulgados na segunda-
-feira (11), pela Secretaria da 
Segurança Pública (SSP), que 
analisou 16 índices e apontou 
queda para todos no RS.

Homicídio doloso

O terceiro homicídio do 
ano foi registrado na madru-
gada da última quinta-feira 
(14), no bairro Maria Goretti, 
em Bento Gonçalves. De acor-
do com o Boletim de Ocorrên-
cia, os criminosos abordaram 
as vítimas em via pública e 
efetuaram os disparos. Edson 
Klaus Luchini, de 31 anos, 
morreu na hora e Francine Ca-
roline Grassi Barbosa, de 19 
anos, ficou ferida na perna e na 

Homem é assassinado e jovem 
fica ferida no Goretti

coxa. As vítimas eram primos e 
ambos possuíam antecedentes 
criminais.

Depois das buscas, a po-
lícia prendeu dois suspeitos 
identificados como, Abimael 
Sanches Klaus e um menor de 
17 anos. Com eles foram apre-
endidos dois revólveres calibre 
38. A moça que foi ferida na 
perna por dois tiros foi enca-
minhada pelo Samu ao hospital 
Tacchini.

Abimael Sanches Klaus e um menor de 17 anos foram detidos

Homicídios tem queda de 40% em 2019

O número de vítimas fatais 
de homicídio doloso também 
caiu. Em Bento, foram dois re-
gistros ao longo do mês passado. 
No Estado foram 18 vítimas a 
menos neste crime, número que 
representa queda de 7,8%.

2018
Em Bento Gonçalves no ano 

de 2019, o balanço aponta para 
dois homicídios dolosos. Em 

comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado, onde cinco 
pessoas foram mortas, os nú-
meros mostram queda de 40%. 
60 registros de furtos foram 
lavrados, 10 furtos de veículos, 
17 roubos, três ocorrências de 
roubo de veículos, 15 registros 
de estelionato, cinco delitos re-
lacionados à armas e munições, 
quatro registros de posse de en-
torpecente e três por tráfico.
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CINEMA
Validade da programação: 14/02/2019 a 20/02/2019 
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
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1°

00  10  19  24  31
35  38  41  42  46
47  49  55  64  65
76  84  85  86  92

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2124

Federal -  extração 05362

Lotomania -  extração 1943

02  11  20  31  43  47

02178
02086
53027
44553  
05332

Shopping Bento

Wifi Ralph 
Quebrando 
a Internet
13:40h - Dublado 3D

Como Treinar 
o seu Dragão 3
16:20h - Dublado 3D 

Minha Vida 
em Marte
18:40h - Nacional 2D 
21:00h - Nacional 2D

Vidro
21:00h - Dublado 2D

Uma Aventura 
Lego 2
13:40h - Dublado 2D

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.

Aquaman
15:40h - Dublado 2D

Creed II
18:40h - 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.

L’américa Shopping

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

Como Treinar 
o seu Dragão 3
18:40h -Dublado 2D

Uma Nova
Chance
16:10h - Dublado 2D 
21:10h - Legendado 2D

Alita: Anjo 
de Combate
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Legendado 3D
18:40h - Dublado 3D
21:10h - Legendado 3D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
15/02

Sáb
16/02

Dom
17/02

Seg
18/02

Chuvoso 
durante o 
dia e à noite

Sol com 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

Sol com 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

Pancadas 
de chuva

↑ 21°C
↓ 15°C

↑ 23°C
↓ 16°C

↑ 24°C
↓ 16°C

↑ 27°C
↓ 16°C


