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Duas secretarias Municipais receberam mais de R$ 2 milhões, em dois anos, para aplicação em  obras e trânsito. No 
portal da transparência  aparecem apenas os valores e uma lista sem detalhamento de datas, valores , ou localização dos 
recursos empregados. Páginas 04 e 05

Explicação genérica para gastos dos 
R$ 2 milhões arrecadados com multas

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



Jornal Gazeta - 01 de março de 20192

Diretora: Ana Lúcia Zanelatto.
Circulação Gazeta: Terças-feiras e Sextas-feiras. Circulação Jor-
nais Rurais:  Terças-feiras em rodízio, pela ordem, Jornal Tuiuty, 
Jornal Monte Belo do Sul, Jornal Vale dos Vinhedos e Jornal São 
Pedro. Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar



Jornal Gazeta - 01 de março de 2019 3Jornal Gazeta - 01 de março de 2019

Mafalda Michelon foi eleita 
vereadora pelo Partido da União 
Popular. Ela assumiu o cargo aos 
27 anos de idade, em 1964 e foi 
a primeira mulher a assumir o 
cargo. Em 2017, a ex-vereadora 
foi homenageada pelo Poder Le-
gislativo quando a Casa inaugu-
rou a Galeria das ex-vereadoras. 
Michelon faleceu na última ter-
ça-feira (25) vítima de um infar-
to na cidade de Capão de Canoa.

Homenagem
Acerimônia de homenagem 

as mulheres que ocuparam car-
go de vereadora, Mafalda usou 
da tribuna para lembrar de toda 
sua trajetória, desde a época em 
que decidiu concorrer, enfa-
tizando que a Câmara não era 
um lugar muito frequentado 
por mulheres "preciso dizer que 
eram tempos diferentes, mas, 
naquela época todos queriam 
conhecer a vereadora de Bento 
Gonçalves. São muitas lembran-
ças, e a ausência de mulheres na 
política, na época acredito que 

Primeira vereadora de 
Bento morre aos 81 anos

Mafalda durante homenagem em 2017

possa ser justificada. A mulher 
vem se inserindo a cada dia em 
novas funções e continua sendo a 
mãe e acumulando todas as res-
ponsabilidades domésticas. Tal-
vez, seja por estar envolvida com 
outros afazeres e interesses que 
antes não lhes eram permitidos” 
finalizou.

Para o presidente da Câma-

ra, vereador Rafael Pasqualotto, 
Bento Gonçalves perde uma peça 
fundamental na história de li-
deranças mulheres na política 
"Mafalda deixa em seu legado o 
exemplo de uma mulher deste-
mida, líder nata que se demons-
trou atuante e muito bem repre-
sentou as mulheres e o município 
no exercício de suas funções”.

O Carnaval inicia ofi-
cialmente amanha, sabado, e 
muita gente conta com o “fe-
riadão” prolongado, porém 
o Carnaval não é feriado na-
cional, e a empresa não tem 
obrigação de dispensar os 
funcionários. 

Quem faltar sem licença 
pode ter desconto no salário 
e até advertência. A exceção 
são algumas cidades, como 
Rio de Janeiro e Salvador, 
onde a data é feriado oficial. 
Mesmo não sendo nacional, o 
costume é as empresas libe-
rarem seus funcionários. As 
folgas geralmente são na se-
gunda, terça e quarta-feira, 
até o meio-dia.

Faltas podem 
render demissão
Se a empresa solicitar 

que o funcionário compare-
ça normalmente nos dias de 
Carnaval e ele optar por fal-
tar, três sanções podem ser 

Carnaval não é feriado 
nacional, e salário e folgas 
podem ser descontado

aplicadas: desconto do dia, 
perda do descanso semanal 
remunerado (DSR) e uma 
advertência.

Salário
Quem trabalha nos dias 

de Carnaval, em locais onde 
a data não é feriado, não tem 
direito a adicionais. Outro 
tipo de compensação poderá 
ser combinado previamente 
via Acordo Coletivo de Tra-
balho, como por exemplo, 
anotação em banco de ho-
ras. O pagamento do dia é o 
normal. E quem faltar nesses 
dias, pode ter o dia de traba-
lho descontado.

Folga compensada
As empresas que derem 

folga aos funcionários duran-
te o Carnaval podem pedir 
que os dias sejam compen-
sados, aumentando o horário 
de trabalho em até duas ho-
ras diárias.
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COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA 
Rua José Francisco de Nadal, nº 506 

CNPJ 89.963.789/0001-90 - IE 401/0000120 
NIRE: 43400001361 
Fone: (54) 3456 1157  

CEP 95715-000 – Santa Tereza/RS 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
A presidenta da Cooperativa Santa Teresa Ltda., com sede na rua 

José Francisco de Nadal, nº 506, em Santa Tereza/RS, no uso de suas 
atribuições, convoca os senhores associados para a Assembléia Geral Or-
dinária, a ser realizada no dia 22 de março de 2019, nas dependências do 
Moinho, Linha Leopoldina, Santa Tereza/RS. 

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 A ser realizada em 1ª convocação, às 17:30 horas, com 2/3 (dois 
terços) dos associados; às 18:30horas, em 2ª convocação, com metade 
e mais um dos associados, e às 19:30 horas, em 3ª e última convocação, 
com o mínimo de presença de 10 (dez) associados, para deliberar sobre 
a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 1. Prestação de contas do exercício social encerrado em data de 
31 de dezembro de 2018, com apreciação do Balanço Geral, do Demons-
trativo de Sobras e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal; 

 2. Destinação do resultado apurado em 31/12/2018; 
 3. Eleição dos membros Conselho Fiscal, conforme determina os ar-

tigos 32º e 39º do Estatuto Social; 
 4. Fixação dos honorários da Diretoria e para as cédulas de presença 

dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 
 5. Autorizar o Conselho de Administração para adquirir, alienar ou 

onerar bens móveis e imóveis da sociedade, conforme o Art. 35, letra “p” 
do Estatuto Social 

6. Apresentar o Plano de Atividades para o ano de 2019;
7. Autorizar a retirada de entulhos no moinho;
8. Atualizar a lista de sócios (falecidos e outros);
9. Deliberar sobre pagamento de cotas; 
10. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
 
 OBS.1: Para efeito de quorum, o número de associados é de 110 

(cento e dez). 

Santa Tereza-RS, 06 de março de 2018 
Clari Acco De Conto 

Presidenta 

Edital de Citação – Cível

2ª Vara Cível – Comarca de Bento Gonçalves Prazo de: 30 (trinta) 
dias. Natureza: Venda a Crédito com Reserva de Domínio Processo: 
005/1.15.0001876-3 (CNJ: 0004030-82.2015.8.21.0005). Autor: Semax 
Máquinas. Réu: Ana Paula Lopes de Brito – ME.

Objeto: CITAÇÃO de Ana Paula Lopes de Brito – ME, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para, no PRAZO de QUINZE (15) dias, a con-
tar do término do presente edital (art. 232, IV, CPC), contestar, querendo, 
e, não o fazendo, serão tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor na inicial. Fica advertida de que, no caso de revelia, será nomeado 
curador especial (art. 257, IV, no NCPC). Bento Gonçalves, 15 de agosto 
de 2017. SERVIDOR: Fernanda Paula Sangali, Escrivã Judicial. JUIZ: Ro-
mani Terezinha Bortolas Dalcin.

Todo e qualquer valor que 
entrar nos cofres públicos deve 
ser revertido em benefícios à 
população e em se tratando de 
multas de trânsito, Bento Gon-
çalves vêm arrecadando bons 
valores no decorrer dos anos. 
Nos últimos dois anos todas as 
infrações renderam aos cofres 

Duas secretarias municipais recebem R$ 2,2 milhões        em arrecadação com multas em dois anos
de Bento Gonçalves mais de R$ 
2,2 milhões.

Em 2019
Segundo a Assessoria de 

Imprensa da Prefeitura de Bento 
Gonçalves, em 2019 foram arre-
cadados R$ 93.989,81, em 265 
multas (informação do DMT) de 

trânsito aplicadas no primeiro 
mês do ano, no mesmo período 
do ano passado, foram arreca-
dados R$ 113.341,64, em 312 
multas aplicadas, uma redução 
de 15% em comparação com 
2018.

Em 2018
Segundo levantamento do 

Departamento Municipal de 
Trânsito (DMT) no ano de 2018 
foram registradas 4183 multas, 
sendo que o mês de março foi 
o campeão, com  474 infrações 
registradas, já o mês com meno 
número de  multas foi o de ju-
nho, com 176. Ao todo no ano 
passado foram arrecadados R$ 
1.194.874,12 com as infrações.

Em 2017
Em 2017 o DMT registrou 

6.094 multas,  e novamente o 

mês de março foi o que registrou 
mais infrações, com 695. Já o 
mês de dezembro foi o teve me-
nor índice de multas, com 359. 
No total do ano de 2017 foram 
arrecadados R$ 1.022.350,39.

Principais infrações
Dos mais de 270 motivos 

que podem acarretar multas no 
trânsito, segundo o DMT,  estão: 
estacionar em local proibido, re-
cusar a fazer teste do bafômetro, 
avançar em sinal vermelho, diri-
gir falando no celular e veículo 
sem licenciamento.

Como devem ser 
utilizado os recursos, 
segundo a lei
A utilização dos valores ar-

recadados é estabelecida pelo 
artigo 320 Parágrafo único do 
Código Brasileiro de Trânsito 
(CTB) com destinação especifi-
ca, como: educação do trânsito, 
melhoria do trânsito, todavia, de 
fato era destinado para Governo 
do Estado ou Prefeitura, ocasio-
nando diversos questionamentos 
pelos Ministério Público, Magis-
trados e Tribunal de Contas.

Art. 320. A receita arreca-
dada com a cobrança das multas 
de trânsito será aplicada, exclu-
sivamente, em sinalização, en-
genharia de tráfego, de campo, 
policiamento, fiscalização e edu-
cação de trânsito.

Parágrafo único. O percen-
tual de cinco por cento do valor 
das multas de trânsito arreca-
dadas será depositado, men-
salmente, na conta de fundo de 
âmbito nacional destinado à se-
gurança e educação de trânsito.

No artigo 320 fica esta-
belecido a aplicação exclusiva 
e destinação, sendo detalhada 
juntamente com a Resolução do 
CONTRAN n. 191/06, a qual 
destaca e tipifica para onde será 
destinado:

I – Sinalização: conjunto de 
sinais de trânsito e dispositivos 
de segurança colocados na via 
pública com o objetivo de ga-
rantir sua utilização adequada, 

Veículo sendo guinchado por licenciamento vencido

Aplicação de multas por estacionar em local proibido
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Duas secretarias municipais recebem R$ 2,2 milhões        em arrecadação com multas em dois anos

compreendendo especificamen-
te as sinalizações vertical e hori-
zontal e os dispositivos e sinali-
zações auxiliares;

II – Engenharias de tráfego 
e de campo: conjunto de ativida-
des de engenharia voltado a am-
pliar as condições de fluidez e de 
segurança no trânsito;

III – Policiamento e fisca-
lização: atos de prevenção e re-
pressão que visem a controlar o 
cumprimento da legislação de 
trânsito, por meio do poder de 
polícia administrativa;

IV – Educação de trânsito: 
atividade direcionada à forma-
ção do cidadão como usuário da 
via pública, por meio do apren-
dizado de normas de respeito à 
vida e ao meio ambiente, visando 
sempre o trânsito seguro.

Todavia, em 01.11.2016, foi 
incluído os § 1º e § 2º no arti-
go 320 do CTB, sendo que o 
primeiro, vem substituir Pará-
grafo único, o que não enseja 
comentário, porém, tivemos com 
a inclusão do §2º ao artigo 320 
do CTB pela Lei 13.281/2016 
estabelecido obrigatoriamente 
a publicação pelos Órgãos de 
trânsito através de internet to-
das as informações sobre a re-
ceita arrecadada e, destinação 
dos valores advindos de multas, 
conforme segue:

2º O órgão responsável de-

verá publicar, anualmente, na 
rede mundial de computadores 
(internet), dados sobre a receita 
arrecadada com a cobrança de 
multas de trânsito e sua desti-
nação.

1º e 2º do artigo 320 (a con-
tar de 01/11/16).

1ºO percentual de cinco por 
cento do valor das multas de 
trânsito arrecadadas será de-
positado, mensalmente, na con-
ta de fundo de âmbito nacional 
destinado à segurança e educa-
ção de trânsito.

Art. 320-A.  Os órgãos e as 
entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito poderão integrar-se 
para a ampliação e o aprimora-
mento da fiscalização de trânsito, 
inclusive por meio do comparti-
lhamento da receita arrecadada 
com a cobrança das multas de 
trânsito. (Artigo 320-A incluído 
pela Lei n. 13.281/16).

Utilização da 
verba arrecadada
O Coordenador do Depar-

tamento Municipal de Trânsito 
(DMT), Thiago Israel Fabris, 
afirma que os valores arrecada-
dos em multas são destinados 
em partes iguais para seguran-
ça, mobilidade urbana e secre-
taria de obras para ser investido 
em melhorias para o município.

que lhe coube (R$ 1.051.470,00) 
foram investidos genericamente  
em "obras e instalações, pintura 
de rua, material educativo, meio 
fio, lombadas, placas, cones, 
coletes, cavaletes, fitas, manu-
tenção de veículos, aquisição de 
veículos e uniforme para agentes 
de trânsito".

Fake News
No início de 2019 começa-

ram a circular informações sobre 
o aumento das multas de trânsi-
to,.A informação foi desmentida 
pela assessoria de comunicação 
do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) e confirma, 
que além de não haver alterações 
nos valores das multas de trânsi-
to, não existe previsão para que 
o preço das autuações seja atu-
alizado. A última mudança nos 
valores das multas de trânsito se 

Secretaria de Obras
Genericamente, o Secretá-

rio Municipal de Obras de Bento 
Gonçalves, Lúcio Lenes,  infor-
ma  à reportagem da Gazeta o 
destino dos R$ 739.074,83 que 
a Secretaria de Obras recebeu 
nos últimos dois anos.  "Foram 
destinados à manutenção de es-
tradas do município, como colo-
cação de calçamentos, reparo de 
asfalto, novos calçamentos e no 
serviço de tapar buracos". 

Secretaria 
de Segurança
Segundo informações da 

Assessoria de Imprensa da pre-
feitura, o valor que seria desti-
nado a Secretaria de Segurança 
até 2018 as verbas ainda eram 
repassadas para mobilidade ur-
bana, a partir de 2019 a secreta-
ria de segurança também rece-
berá 1/3 da verba.

Secretaria de 
Mobilidade Urbana
Como o Secretário de Mo-

bilidade Urbana se recusou a 
informar, por escrito à Gazeta 
sobre o destinos dos valores in-
vestidos nos dois anos de arreca-
dação de multas, a  assessoria de 
imprensa, informou que, dos 2/3 

deu em 2016, por meio da Lei n° 
13.281, de 4 de maio. Naquela 
época, os valores foram revistos 
no Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB).

Ameaças da empresa 
terceirizada
Ao fotografar o trabalho da 

empresa terceirizada da prefei-
tura, Rek Parking, na área azul,  
para ilustrar esta reportagem, 
o jornalista da Gazeta foi ame-
açado,  ofendido com palavras de 
baixo calão pelas funcionárias 
e supervisora, além de ser inti-
midado e perseguido pelas ruas 
centrais da cidade, infringindo o 
direto de liberdade de imprensa, 
mesmo o jornalista explicando o 
teor de prestação de contas  do 
conteúdo do que seria publica-
do.  Foi registrado Boletim de 
Ocorrência.

Resumo das multas em 2017

Resumo das multas em 2018

Departamento Municipal de Trânsito em operação de rotina



Jornal Gazeta - 01 de março de 20196 Geral

Quem é casado, vive em 
união estável ou tem companhei-
ro ou companheira — incluindo 
também relações homoafeti-
vas — pode fazer a declaração 
do Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF) 2019 em conjun-
to ou separadamente. O contri-
buinte pode indicar o cônjuge 
como dependente para dedução 
do imposto.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) quer 
reajustar o preço das bandeiras 
tarifárias amarela e vermelha, 
nos patamares 1 e 2. A iniciativa 
consta de uma proposta de con-
sulta pública anunciada na últi-
ma terça-feira (26) pela agência 
reguladora. A consulta ficará 
aberta entre 27 de fevereiro a 1º 
de abril.

Criação das bandeiras
O sistema de bandeiras ta-

rifárias foi criado para sinalizar 
aos consumidores os custos reais 
da geração de energia elétrica. A 
adoção de cada bandeira, nas co-
res verde (sem cobrança extra), 
amarela e vermelha (patamar 1 
e 2), está relacionada aos custos 
da geração de energia elétrica.

Na amarela, há o acréscimo 
de R$ 1 a cada 100 kWh (qui-
lowatts-hora). Na vermelha, no 
patamar 1, o adicional nas con-

Os contribuintes ainda não 
serão obrigados a informar de-
talhes sobre imóveis e veículos 
na declaração de Imposto de 
Renda de 2019, informou a Re-
ceita Federal.  No ano passado, 
a Receita chegou a informar 
que em 2019 obrigaria os con-

Aneel quer aumentar a conta de luz
tas de luz é de R$ 3 a cada 100 
kWh; já no 2, o valor extra sobe 
para R$ 5.

Nova proposta
Pela proposta, os custos 

adicionais com as bandeiras ta-
rifárias serão reajustados entre 
maio desse ano e abril de 2020. 
Com isso, o adicional da bandei-
ra amarela pode passar de R$ 1 
para R$ 1,50 a cada na kWh; de 
R$ 3 para R$ 3,50 na vermelha 
patamar 1 e de R$ 5 para R$ 6 
no patamar 2. Os valores pro-
postos pela área técnica da Ane-
el ainda podem ser alterados até 
o final da consulta.

De acordo com a agência, a 
proposta mantém a combinação 
entre risco hidrológico e pre-
ço de liquidação de diferenças 
(PLD) como as principais vari-
áveis para adoção das bandeiras 
tarifárias. As variáveis estão li-
gadas ao volume de chuvas. Dados sobre imóveis e veículos não 

serão obrigatórios na declaração do IR
tribuintes a detalharem infor-
mações sobre imóveis e carros, 
como número de matrícula e 
IPTU do imóvel e Renavam do 
veículo. Porém, o Fisco adiou a 
aplicação da medida.

Obrigatoridade

A obrigatoriedade só valerá 
a partir de 2020. Neste ano, por-
tanto, a inclusão desses dados 
será opcional, assim como foi em 
2018.  Segundo o auditor-fiscal 
Joaquim Adir, supervisor nacio-
nal do IR, muitos contribuintes 
relataram problemas para pre-
encher esses dados, o que moti-
vou a tomar a decisão. "Fizemos 
melhorias no programa para 
auxiliar os contribuintes a deta-
lhar essas informações. Quem já 
declarou no ano passado conse-
guirá importar os dados. Adia-
mos essa obrigatoriedade para 
2020, mas vamos continuar ava-
liando o resultado", disse.A obrigatoriedade só valerá a partir de 2020

Declaração do IR em conjunto para casais pode ser mais vantajosa
Relações não oficiais
Mas, no caso de relações não 

oficializadas, é preciso que te-
nham vida em comum por mais 
de cinco anos, ou tenham tido 
um filho em um período menor. 
Nem sempre, porém, essa opção 
é a mais vantajosa.

Em algumas situações, po-
rém, não faz diferença. Por isso, 
fazer apenas uma declaração 
torna-se uma opção mais fácil.

Declaração 
em conjunto
Fazer a declaração juntos 

é muito mais fácil, em especial 
quando o casal tem todos os bens 
em comum e os dois são tributa-
dos na alíquota máxima de im-
posto. Assim, ambos pagariam 
27,5% juntos ou separadamente.

Como há muitas especifici-
dades, o ideal é o casal simular 
os dois cenários no site da Recei-
ta Federal e verificar qual deles é 
o mais vantajoso.

Dependentes
Para os casais separados 

com filhos, a regra é única. So-
mente pode declarar os filhos 
como dependentes aquele que 
tem a guarda das crianças. No 
caso da guarda compartilhada, 
é preciso escolher uma pessoa 
para declarar o menor. É vedada 
a dedução de um mesmo depen-
dente por dois contribuintes.

O contribuinte pode indicar o cônjuge como dependente para dedução do 
imposto

No acumulado do ano, a pro-
dução industrial no Estado cres-
ceu 4,5% de acordo com dados do 
IBGE, totalizando 84,8 milhões de 
peças produzidas.Apesar da crise 
econômica,a grande maioria das 
empresas  redimensionaram a 
realidade econômica para dentro 
da realidade do mercado, fazen-
do cortes estruturais,  diminuindo 
postos de trabalho, renegociando 
com fornecedores e investindo 
em tecnologia para diminuir o 
passivo com funcionários.

Mesmo  acreditando que há 
indícios de retomada da econo-
mia,  há um consenso que ela ac-
ontecerá gradual e que 2019 não 

Produção gaúcha de móveis cresce  4,5% 
em 2018, enquanto vendas aumentam 
apenas 2,4% no mesmo período
A venda no varejo em valores nominais também foi positiva em 2,4%

será o ano de redenção econômi-
ca.

 As exportações também não 
têm mostrado reaquecimento. 
O setor amargou uma queda de 
3,5% (U$ US$ 19,2 milhões) e 
janeiro  foi à lona com  recuo de 
43,9%  o que representou US$ 
10,8 milhões a menos no caixa das 
empresas

Dentre os estados exporta-
dores de móveis, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Paraná são 
responsáveis por 55,6% dos va-
lores exportados em janeiro de 
2019. São Paulo foi responsável 
por 2,0% dos valores exportados.

Analisando os países de des-

tino das exportações de móveis 
do Rio Grande do Sul em janeiro, 
os Estados Unidos em primeiro 
lugar, com 15,2% dos valores ex-
portados em janeiro, seguido pelo 
Uruguai com 15,1% e pelo Peru, 
com 13,5%.

Consumo aparente
No acumulado do ano, de 

janeiro a dezembro, o consu-
mo aparente no estado do Rio 
Grande do Sul registrou alta de 
8,6%. Entretanto, analisando os 
dados de dezembro, o volume foi 
de 6,1 milhão de peças, registran-
do redução de 27,2% em relação 
a novembro.
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O presidente da república Jair  Bolsonaro e o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, receberam a comitiva 
do CIC de Bento Gonçalves composta por Elton Gialdi e Rogério Capoani. A oportunidade foi para convidar o Go-
verno Federal para a 16ª  Fenavinho e Expobento 2019, de 13 a 23 de junho. Durante a visita o presidente foi 
presenteado com a camisa do Clube Esportivo e um vinho da Cooperativa Vinícola Aurora.

Comitiva do CIC-BG, com Cesar Anderle, Rogério Capoani e Elton Paulo 
Gialdi, divulgando ExpoBento e Fenavinho para o senador Luis Carlos 
Heinze

Comitiva do CIC-BG, com Cesar Anderle, Rogério Capoani e Elton Paulo 
Gialdi, divulgando ExpoBento e Fenavinho para o Deputado Federal Ubi-
ratan Antunes Sa

Comitiva do Cic/Fenavinho recebida no Planalto
O Presidente do Centro da 

Indústria e Comércio de Bento 
Gonçalves,Elton Gialdi, capita-
neou  a comitiva que foi recebi-
da por Bolsonaro para o convite 

oficial da abertura da Fenavinho. 
Sob a responsabilidade do CIC,a  
Fenavinho, que acontece con-
comitantemente à realização da 
Expobento também percorreu 

ministérios, Senado e Câmara 
dos Deputados para entregar 
convites para prestigiarem a re-
tomada da festa maior de Bento 
Gonçalves.
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A proposta de reforma da 
Previdência fez muitos segu-
rados começarem a colocar na 
ponta do lápis quanto tempo de 
contribuição possuem para sa-
ber se poderão se aposentar ou 
se entrarão nas novas regras na 
hora de pedir o benefício.

É possível fazer uma simu-
lação do tempo de contribuição 
no aplicativo de celular do INSS 
ou no site Meu INSS. Há duas 
formas:

Cadastrar uma senha, e o 
INSS simula os recolhimentos, 
considerando o que está em seu 
sistema.

Fazer as contas manualmen-
te, inserindo cada período de 
trabalho ou contribuição.

A vantagem de fazer a simu-
lação já com cadastro e senha é 
saber quais períodos estão sendo 
contabilizados e se algum perío-
do de trabalho não aparece nos 
registros do INSS. Nesse caso, 
quando pedir a aposentadoria, 
será preciso comprovar esse 
tempo ainda não registrado. 
Veja, passo a passo, como saber 
quanto tempo de contribuição 
você tem.

Cadastrar uma senha
Para fazer o cadastro, o Meu 

INSS irá te direcionar para o 
site Cidadão.br. É preciso infor-
mar os seguintes dados:

CPF
Data de nascimento
Nome completo
E-mail
Celular
Nome da mãe
O sistema fará cinco per-

guntas sobre o histórico de tra-
balho e de contribuições (qual 
ano de admissão do seu último 

Se aprovada, a proposta de 
reforma da Previdência nos ter-
mos em que foi apresentada pelo 
governo de Jair Bolsonaro na 
última semana, impactará dire-
tamente aqueles que decidirem 
se aposentar e continuar traba-
lhando.

O texto prevê que as empre-
sas deixem de recolher o Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) para essa categoria 
de empregado.

Rescisão
No caso de rescisão contra-

tual, cerca de 1,206 milhão de 
aposentados pelo INSS que con-
tinuarem trabalhando correrão 
o risco de perder o benefício de 
receber 40% de multa paga pelo 
empregador ao Fundo.

A extinção da multa valeria 
para todos, assim que a reforma 
entrar em vigor.

Regras
As regras atuais consideram 

que funcionários incluídos nes-
sa categoria ganham o mesmo 

A proposta de reforma da 
Previdência pode afetar dupla-
mente os rendimentos de apo-
sentados que ficam viúvos. A 
proposta, que busca garantir a 
sustentabilidade do sistema, tem 
regras específicas para o acúmu-
lo de benefícios e para o paga-
mento de pensões por morte e 
preveem redução no valor a ser 
recebido nesses casos.

Regras
As regras atuais para pen-

são preveem o pagamento, na 
iniciativa privada, de 100% do 
valor do benefício, respeitado o 
teto do INSS, de R$ 5.839,45. A 
reforma estabelece que, no caso 
de pensão por morte, o benefício 
seja de 50% do total, mais 10% 
por dependente (incluindo o 

Aposentados podem perder a multa 
dos 40% paga pelo empregador

tratamento dos demais quando 
o assunto é FGTS. Todo mês, 
há um novo depósito que cor-
respondente a 8% do salário 
bruto. Se demitidos sem justa 
causa, também recebem a multa 
de 40% sobre o saldo de todos o 
período trabalhado na empresa.

Dados mais recentes do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) indicam que 
5,2 milhões de aposentadores 
continuavam trabalhando em 
2015.

Governo
O governo argumenta que 

o FGTS seria um fundo de pro-
teção social do trabalhador em 
caso de desemprego. Como o 
trabalhador, nesse caso, já rece-
be a aposentadoria, ele não pre-
cisaria dessa proteção.

De acordo com especialistas 
à Folha de S. Paulo, a não obri-
gatoriedade do pagamento da 
multa pode gerar um aumento 
do número de demissões, além 
de mais processos trabalhistas 
por parte dos aposentados que 
continuarem trabalhando.

Reforma impactará diretamente aqueles que decidirem se aposentar e 
continuar trabalhando

Como calcular o tempo de 
contribuição para aposentadoria

emprego, em quais empresas 
trabalhou e se recebeu algum 
benefício do INSS nos últimos 
anos, por exemplo). Após res-
ponder às questões, você rece-
berá uma senha provisória, que 
deverá ser trocada no primeiro 
acesso.

Se errar mais de uma per-
gunta, o segurado tem que 
aguardar 24 horas para tentar 
novamente pelo site ou pode li-
gar para o 135. Em último caso, 
deve ir a uma agência do INSS.

Simular tempo total de con-
tribuição

Após fazer o login no site, 
clique em "Simulação de Tem-
po de Contribuição", do lado 
esquerdo da tela. O site vai in-
formar os vínculos de trabalho 
registrados no sistema do INSS.

Ao clicar em "simular", 
será detalhado o tempo total de 
contribuição em anos, meses e 
dias. Se escolher "detalhar", o 
sistema gerará um arquivo em 
formato PDF em que é possível 
ver também o período de traba-
lho em cada empresa. A página 
mostrará se você já pode se apo-
sentar por tempo de contribui-

ção pelo fator previdenciário 
(que exige 30 anos de contri-
buição para mulheres e 35 anos 
para homens) e também quantos 
pontos faltam para você atingir 
a fórmula 86/96 (quando a soma 
da idade com o tempo de contri-
buição dá 86 para mulheres e 96 
para homens).

Não há um detalhamento 
específico para quem vai se apo-
sentar por idade. Portanto, os se-
gurados nessas condições devem 
considerar o tempo total de con-
tribuição que aparece no topo da 
tela. O mínimo necessário para 
esse tipo de aposentadoria são 
15 anos de pagamento, além de 
60 anos de idade para mulheres 
e 65 para homens. O segurado 
deve comparar as informações 
do site com os registros em car-
teira ou carnês de contribuição. 
Se notar que algum período não 
está no cadastro do INSS, pode-
rá adicionar manualmente esse 
tempo para fazer a simulação. 
Porém, a inclusão manual não 
é contabilizada pelo INSS. Será 
preciso fazer essa comprovação 
ao instituto para que o período 
conte oficialmente para a apo-
sentadoria.

Como se cadastrar no Meu INSS

Aposentado que ficar viúvo será desfavorecido pela reforma da Previdência
marido ou a mulher).

Ou seja, no caso de um ca-
sal sem filhos menores de 21 
anos, a pensão começa em 60% 
dos vencimentos. Se houver um 

filho menor, vai a 70%; dois fi-
lhos, a 80%; até o limite de cinco 
ou mais dependentes, quando se 
recebe 100% do montante.

Restrição
Além disso, o texto restrin-

ge o acúmulo de benefícios. A 
proposta prevê que o segurado 
possa escolher o de maior valor 

e, para receber o segundo be-
nefício, haverá uma redução no 
pagamento.

Para o segundo benefício, o 
beneficiário terá direito a rece-
ber até 80% do valor, caso o pa-
gamento seja de até um salário 
mínimo. Quanto maior o segun-
do benefício, maior o corte no 
valor a receber. No caso do be-
nefício entre um e dois salários 
mínimos, a redução é de 60%. E 
assim gradativamente.

Se o benefício for de R$ 
1.200, por exemplo, ele será 
fatiado entre as duas primeiras 
faixas. O beneficiário receberá 
80% de R$ 998 (salário mínimo), 
equivalentes a R$ 798,40. Além 
disso, terá 60% dos R$ 202 res-
tantes (ou seja, a faixa que vai de 
R$ 998 a R$ 1.200): ou seja, vai 
receber R$ 121,20.No caso de um casal sem filhos menores de 21 anos, a pensão começa em 60% dos vencimentos



Jornal Gazeta - 01 de março de 2019 9Jornal Gazeta - 01 de março de 2019 Educaçao

Já estão abertas as inscri-
ções para a Olimpíada Nacional 
em História do Brasil (ONHB) 
2019, organizada pelo Depar-
tamento de História da Univer-
sidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Podem participar da 
Olimpíada professores e alunos 
do Ensino Fundamental (8º e 9º 
anos) e Ensino Médio de escolas 
públicas e particulares.

Inscrição
As inscrições para a 11ª edi-

ção da ONHB são divididas em 
duas etapas. A primeira etapa 
vai até o dia 20 de março com 
desconto para os participantes. 
A segunda etapa vai até o dia 26 
de abril ou até atingir o limite de 
interessados.

Primeira etapa de inscrições 
(até 20 de março) - Equipe: R$ 
38 (alunos de escolas públicas) e 
R$ 78 (alunos de escolas parti-
culares)

Segunda etapa de inscrições 
(até 26 de abril) - Equipe: R$ 58 
(alunos de escolas públicas) e R$ 
118 (alunos de escolas particu-
lares)

O Campus Bento Gonçal-
ves da Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul (Uergs) ofe-
rece 12 vagas para ingresso aos 
cursos de Engenharia de Bio-
processos e Biotecnologia.   As 
inscrições terminam nesta sex-
ta-feira (1). Para se inscrever, os 
candidatos devem utilizar a nota 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2015 a 2018.

Metade das vagas são reser-
vadas para candidatos de baixa 
renda, negros e índios (de acor-
do com a população do estado) 
e 10% para pessoas com defici-
ência. O edital completo sobre o 
processo pode ser encontrado no 
site da universidade.

Os estudantes que desejam 
ingressar na universidade já po-
dem começar a se programar, 
as provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) des-
te ano serão aplicadas nos dias 
3 e 10 de novembro, segundo 
cronograma divulgado na tarde 
da última quinta-feira (27) pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Pelo calendário, 
as inscrições estarão abertas de 
6 a 17 de maio.

Isenção da inscrição
Entre 1º e 10 de abril os es-

tudantes poderão pedir isenção 
da taxa de inscrição. Nesse mes-

Abertas as inscrições para a 
Olimpíada de História do Brasil

ONHB 2019
Os participantes devem for-

mar uma equipe composta por 
um professor de história e três 
alunos. Serão seis fases online 
até chegar à final presencial, 
realizada na Unicamp, em Cam-
pinas/SP. Durante cada etapa as 
provas serão realizadas no perí-
odo de uma semana.

Serão questões de múltipla 
escolha e realização de tarefas. 
As respostas podem ser elabora-
das por meio de debates, pesqui-
sa em livros, internet e orienta-
ção do professor. Ao fim de todas 
as fases online, as equipes fina-
listas participam da final pre-
sencial nos dias 17 e 18 de agos-
to. Na final, os grupos devem 
realizar uma prova dissertativa 
e, no dia seguinte, participam da 
premiação.

A competição terá início no 
dia 6 de maio. Após as seis fa-
ses, no mínimo 200 equipes (800 
participantes) serão classifica-
das para a final presencial.

Para mais informações, con-
sulte o Regulamento da ONHB 
2019.

UERGS abre vagas para cursos

Para se inscrever, os candidatos devem utilizar a nota no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 2015 a 2018

Provas do Enem serão aplicadas 
nos dias 3 e 10 de novembro

mo período, o Inep vai receber 
as justificativas dos que falta-
ram às provas em 2018. O edital 
do Enem, conforme o instituto, 
será publicado no próximo mês.

Participantes
No ano passado, 5,5 milhões 

de pessoas se inscreveram para 
fazer o Enem, mas 4,1 milhões 
compareceram aos dois dias de 
provas. Nos dois domingos de 
exame, os estudantes precisam 
desenvolver conhecimentos de 
linguagens, incluindo redação, 
ciências humanas, ciências da 
natureza e matemática.

Resultados

Os resultados do Enem po-
dem ser usados em processos 
seletivos para vagas no ensino 
superior público, pelo Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), para 
bolsas de estudo em instituições 
privadas, pelo Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni), 
e para obter financiamento do 
curso pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies).

Em 2019 o Sisu ofereceu 
235,4 mil vagas, distribuídas em 
129 universidades públicas de 
todo o país. Além de universi-
dades brasileiras, os estudantes 
podem se inscrever em 37 ins-
tituições portuguesas que têm 
convênio com o Inep. 
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O município de Bento Gon-
çalves será representado por 
três atletas no Mundial de Muay 
Thai de 2019, que ocorre nos 
dias 12 a 20 de março, em Ban-
gkok, na Tailândia. Os lutadores 
Estevão Beninca, Rafael Sanson 
e Kaua Mattoso dos Santos, da 
equipe Garra Team, intensifica-
ram os treinamentos nos últimos 
dias visando a disputa da princi-
pal competição da modalidade a 
nível global. 

Os atletas
Estevão Beninca é o atleta 

mais experiente dentre os ben-
to-gonçalvenses que disputarão 
a competição. Somando diversas 
conquistas nacionais na modali-
dade, o atleta conquistou o título 
Mundial de forma inédita no ano 
passado, mesmo não entrando 
no ring. Na final, o seu adver-
sário ficou impossibilitado de 
lutar, levando para casa o título. 
Neste ano, o atleta deseja fazer 
frente aos seus oponentes visan-

A Associação Atlética Pé 
na Bola Futsal (AAPF) concre-
tizou a parceria com o Esporte 
Clube Juventude, de Caxias do 
Sul. Os treinadores da equi-
pe bento-gonçalvense, Nórton 
Correia e Bernardo Marini, es-
tiveram no Alfredo Jaconi, casa 
da equipe Alviverde, para oficia-
lizar a união com a base do clube 
caxiense. 

Parceria
A partir de 2019, os atletas 

que integram a equipe da AAPF 
serão avaliados pelos treinado-
res das categorias de base do Ju-
ventude, e poderão ganhar uma 
oportunidade de fazer parte da 
base da equipe alviverde, uma 
das melhores e mais bem estru-
turadas do Estado. Além disso, 
o clube de Bento Gonçalves vai 
realizar eventos, tanto no futsal 
como no campo, ao lado do Ju-

Uma retranca forte do 
Tupi não foi o suficiente para 
barrar o ímpeto do Esportivo, 
que contou com o brilho do 
artilheiro Zulu para vencer o 
duelo por 1x0. Com a vitória 
a equipe de Bento Gonçal-
ves chega a segunda posição 
do grupo, com 7 pontos, um 
atrás do líder Glória de Vaca-
ria.

Primeiro tempo
O Tupi desde o primei-

ro minuto mostrou a que 
veio, conseguir pelo menos 
um ponto jogando em Ben-
to Gonçalves e conseguiu se 
segurar o primeiro tempo 
inteiro, mesmo com o Espor-
tivo ameaçando em pelo me-
nos cinco oportunidades, as 
melhores com Toni Júnior e 
Athos.

Esportivo supera o retrancado Tupi e volta a vencer

Os lutadores Estevão Beninca, Rafael Sanson e Kaua Mattoso dos Santos, da equipe Garra Team

do buscar o seu bicampeonato. 
O atleta Rafael Sanson, de 

22 anos, se tornou Bicampeão 
Mundial em 2018. Com um óti-
mo desempenho no ring, o atleta 
conquistou dois títulos mundiais 
em uma única edição do campe-
onato, feito que nenhum atleta 
brasileiro conseguiu até então. 
Neste ano, apesar da lesão que 
atrapalhou sua preparação, Ra-
fael intensificou os seus treinos 
visando chegar na competição 
recuperado e pronto para buscar 
o terceiro título. 

Por fim, Kaua Mattoso dos 
Santos, de 14 anos, uma das 
principais promessas do Muay 
Thai brasileiro, vai disputar pela 
segunda vez o Mundial. Oriundo 
do projeto social "Artes Marciais 
para Todos", do núcleo do bairro 
Eucaliptos, Kaua conquistou o 
título inédito da competição em 
2018 e agora vai em busca do 
seu bicampeonato Mundial. 

Viagem

Os três atletas bento-gon-
çalvenses viajam no dia 7 ou 8 de 
março para Bangkok para iniciar 
a concentração e os preparativos 
finais para mais uma edição do 
Mundial de Muay Thai. 

Vendas de camisas
Os atletas estão comercia-

lizando camisas personalizadas 
para ajudar com o custeio da 
viagem para a Tailândia. O va-
lor das camisas, que são de uma 
edição especial limitada, é de R$ 
40. "O custeio da viajem e bem 
alto, então a nós sempre tenta-
mos fazer o máximo para poder 
ter uma oportunidade para con-
seguir realizar nossos sonhos. As 
vendas das camisas é um jeito da 
gente conseguir arcar com esses 
gastos", ressalta Rafael Sanson. 

Para quem deseja comprar a 
camisa, pode entrar em contato 
com um dos atletas pelos fones 
54 9670-0346 com Kaua; 54 
99949-1808 com Rafael; ou 54 
9174-0917 com Estevão. 

Bento-gonçalvenses disputam o Mundial de Muay Thai de 2019

Os treinadores da equipe bento-gonçalvense, Nórton Correia e Bernardo 
Marini, estiveram no Alfredo Jaconi, casa da equipe Alviverde

ventude. 

Treinamento
Porém, a avaliação da equi-

pe Alviverde será trabalhada de 
uma forma distinta em relação 
ao convencional. "Vamos man-
dar alguns meninos para o Ju-
ventude. Uma ou duas vezes por 
mês esses meninos vão para lá 
treinar com eles, vão fazer uma 
espécie de adaptação ao campo 
e, aos pouquinhos, eles podem 
se mantendo até chegar à equipe 
de competição", explica o trei-
nador Bernardo Marini. 

Formação de atletas
De acordo com o técnico da 

AAPF, o papel do futsal será de 
formador desses atletas para que 
eles possam optar pela continui-
dade no futsal ou pelo futebol de 
campo quando estiverem prepa-
rados.

AAPF e Esporte Clube 
Juventude firmam parceria

Etapa complementar
O Esportivo voltou com 

tudo para o segundo tempo, 
logo no início o goleiro Ro-

Toni Júnior. Mas aos 18 mi-
nutos não teve jeito, Athos 
fez grande jogada individual 
e assistência melhor ainda 
para Jackson que foi derru-
bado na área. Na cobrança, a 
frieza do artilheiro Zulu ga-
rantiu o para o Esportivo. O 
Tupi tentou se lançar a fren-
te, mas sem inspiração, viu o 
Esportivo ficar mais perto do 
segundo gol do que de empa-
tar o jogo, no final o jogo aca-
bou 1x0.

Próximo confronto
No próximo domingo os 

comandados de Carlos Mora-
es vão fazer uma lona viagem 
até Frederico Westphalen, 
para enfrentar a pior equipe 
da competição, o União Fre-
deriquense, que soma quatro 
derrotas em quatro jogos.

binho, do Tupi, fez um ver-
dadeiro milagre no chute de 

Alviazul conquista segunda vitória na Divisão de Acesso e é o vice-líder do grupo B
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Uma ocorrência de seques-
tro e cárcere privado foi regis-
trada na Delegacia de Polícia de 
Bento Gonçalves. Uma jovem de 
22 anos, saiu de casa no bairro 
Zatt, por volta do meio dia desta 
segunda-feira, 25, para visitar 
parentes. Mas, não foi mais vista 
e seu desaparecimento causou 
estranheza.

Foi então enviada uma men-
sagem por volta das 21h, sendo 

A Brigada Militar foi acio-
nada em virtude de uma ten-
tativa de estelionato em uma 
agência bancária de Bento 
Gonçalves. Um indivíduo com 
documentação falsa tentava 
efetuar um saque em dinheiro 
do benefício PIS-PASEP (Pro-
grama de Integração Social – 
PIS – e o Programa de Forma-

Um acidente de trânsito en-
volveu dois veículos por volta das 
12h desta terça-feira (26) e re-
sultou em duas pessoas feridas. 
A ocorrência foi registrada na 
BR-470, quilômetro 208, ime-
diações da comunidade de São 
Valentim, na colisão entre um 
Fiesta, de Ibiraiaras, e uma Ran-

Um morador do bairro Po-
marosa relatou que ao retornar 
do trabalho para sua casa a porta 
estava arrombada e havia sumido 
objetos como par de tênis, ali-
mentos, jaquetas e calças. O cri-
me aconteceu no último dia 22, 
mas foi registado na delegacia 

Um veículo Peugeot Griffe, 
de cor branco e placas de Va-
caria, caiu às margens da via da 
ERS-444, na noite da última se-
gunda-feira em Bento Gonçalves

O corpo de bombeiros foi 
acionado e deslocou até o km 04 
da rodovia, que liga o município 
à cidade de Farroupilha. O car-
ro trafegava no sentido Farrou-
pilha/Bento e após uma curva, 
o motorista perdeu o controle e 
caiu às margens da ERS.

O casal que estava no au-
tomóvel não sofreu ferimentos. 
Apenas danos materiais foram 
registrados. O Pelotão Rodovi-
ário da Brigada Militar de Far-
roupilha atendeu a ocorrência.

Em operação na noite des-
ta quarta-feira (27) a Brigada 
Militar interditou um bar lo-
calizado no bairro Ouro Verde. 
O estabelecimento já havia re-
cebido inúmeras denúncias por 
perturbação do sossego, tráfico 
de drogas, prostituição e explo-
ração sexual de menores.

Durante a vistoria foi en-

Ao se dirigir para sua resi-
dência no bairro Humaitá, uma 
mulher de 57 anos foi abordada 
por um homem que pedia aju-
da, dizendo ser analfabeto e que 
iria receber uma herança em 
uma agência bancária, o indiví-
duo ainda disse que seu advoga-
do estaria cobrando muito pelo 
serviço.

O golpista alegou que o 
banco pedia R$ 20 mil de ga-
rantia para sacar a herança. A 
vítima foi levada até o banco e 
deixou o telefone celular no ve-
ículo usado para deslocamento, 
um comparsa que esperava na 
agência fugiu com o carro assim 
que ela entrou no banco. A se-
nhora, perdeu os R$ 20 mil e o 
telefone celular.

Morador tem casa arrombada 
e objetos roubados

somente nesta terça-feira (26).
Testemunhas que são vizi-

nhos da vítima relataram que o 
autor do crime seria locador da 
casa, que teria arrombado jun-
tamente com outros quatro in-
divíduos. A polícia investiga o 
crime.

Duas pessoas ficam feridas em 
acidente próximo a São Valentim

ger, de Bento Gonçalves. Duas 
passageiras do Fiesta ficaram 
feridas (mãe e filha)

Foi efetuado o teste do bafô-
metro com resultados negativos. 
Os veículos posteriormente fo-
ram removidos para o depósito e 
a ocorrência registrada pela Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF).

Estelionatário é preso tentando 
sacar benefício com documentos falsos

ção do Patrimônio do Servidor 
Público).

A caixa do banco relatou 
para a Brigada que percebeu na 
conferência dos dados que não 
se tratava da mesma pessoa, 
com a foto diferente. Momentos 
antes, o mesmo indivíduo con-
seguiu aplicar o golpe em outra 
agência da cidade.

Mulher é sequestrada por ex companheiro
que a jovem respondeu quando 
passava da meia noite. Ela in-
formou que seu ex companhei-
ro, da cidade de Restinga Seca e 
que estaria em Bento, havia lhe 
sequestrado. Enviou ainda fotos 
do local, que estava escuro. A 
mulher estava em uma casa no 
bairro São Vendelino, após sua 
soltura foi efetuado o registro 
na Polícia já na madrugada de 
terça-feira (25).

Ao chegar em casa do tra-
balho, um morador do bairro 
Eucaliptos encontrou a esposa 
morta. O fato aconteceu em uma 
casa localizada na Rua Ari da 
Silva, momento em que o com-
panheiro chegou, deparou-se 
com ela em óbito. Na residência 

Mulher é encontrada morta
ainda estavam três filhos peque-
nos.

Foram acionados o Corpo 
de Bombeiros e o Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência), que atestou o óbito. A 
morte foi confirmada por causas 
naturais.

Veículo cai em barranco na 
divisa entre Bento e Farroupilha

Vítima de golpe, 
mulher perde 
R$ 20 mil e 
aparelho celular

Estabelecimento é interditado no Ouro Verde
contrado um menor em situação 
de vulnerabilidade, com isto o 
Conselho Tutelar foi acionado 
para medidas e o menor entre-
gue ao responsável. Foi lavrado 
um termo circunstanciado por 
desobediência e o estabeleci-
mento foi fechado por falta de 
comprovação de regularização 
junto a Prefeitura Municipal.    

Em operação contra o trá-
fico de drogas a Brigada Mili-
tar efetuou a prisão de um ca-
sal na tarde desta quinta-feira 
(28), no bairro Eucaliptos. 
Ricardo Martins Ferreira (29 
anos) e Valesca Balestra (36 
anos) foram flagrados ven-
dendo entorpecentes em via 

Flagrados traficando drogas, casal é preso
pública.

Em posse dos criminosos 
foram encontradas 15 bu-
chas de cocaína, uma porção 
de crack e R$ 793,00. Ambos 
foram presos e direcionados 
para o plantão da Polícia Ci-
vil para ficar à disposição da 
justiça.
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CINEMA
Validade da programação: 28/02/2019 a 06/03/2019 
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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Shopping Bento

Como Treinar 
o seu Dragão 3
14:00h - Dublado 3D 
16:20h - Dublado 3D

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

Uma Nova
Chance
21:00h - Dublado 2D 

Maya (Jennifer Lopez) é 
uma caixa de supermerca-
do insatisfeita com sua vida 
profissional. Porém, tudo 
muda com uma pequena al-
teração em seu currículo e 
suas redes sociais. Com sua 
experiêcia das ruas, habili-
dades excepcionais e a ajuda 
de seus amigos, ela se rein-
venta e se torna uma execu-
tiva de sucesso.

Aquaman
13:40h - Dublado 2D

A Maldição 
da Freira
16:30h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Sereia: Lago
dos Mortos
16:30h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D

Uma sereia malvada se 
apaixona por Roman, noivo 
de Marina, e tenta mantê-
-lo longe dela em seu Reino 
submerso. Marina terá ape-
nas uma semana para supe-
rar o medo do oceano, lutar 
com monstros e se manter 
viva e na forma humana.

L’américa Shopping

Uma Nova
Chance

16:20h - Legendado 2D 
21:10h - Dublado 2D

Green Book:
O Guia
13:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

1962. Tony Lip (Viggo 
Mortensen), um dos maio-
res fanfarrões de Nova York, 
precisa de trabalho após sua 
discoteca, o Copacabana, fe-
char as portas. Ele conhece 
um um pianista e quer que 
Lip faça uma turnê com ele. 
Enquanto os dois se chocam 
no início, um vínculo final-
mente cresce à medida que 
eles viajam.

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

Alita: Anjo 
de Combate
16:00h - Dublado 3D

Uma ciborgue é desco-
berta por um cientista. Ela 
não tem memórias de sua 
criação, mas possui grande 
conhecimento de artes mar-
ciais. Enquanto busca infor-
mações sobre seu passado, 
trabalha como caçadora de 
recompensas e descobre um 
interesse amoroso.

Sereia: Lago
dos Mortos
18:40h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D

Capitã Marvel
Sessão especial de pré-estreia
07/03 - 00h10 - Legendado 3D

Aventura sobre Carol 
Danvers, uma agente da 
CIA que tem contato com 
uma raça alienígena e ganha 
poderes sobre-humanos. 
Entre os seus poderes estão 
uma força fora do comum e 
a habilidade de voar.

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
01/03

Sáb
02/03

Dom
03/03

Seg
04/03

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

↑ 27°C
↓ 10°C

↑ 28°C
↓ 12°C

↑ 29°C
↓ 11°C

↑ 30°C
↓ 14°C


