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Universidade de Caxias do Sul divulgou na Carta Mensal do Mercado de Trabalho Formal de Janeiro de 2019 que  os 
setores que mais abriram vínculos foram o da indústria de transformação (296 oportunidades) e o de serviços com 203 
vagas adicionadas. Página 03

653 novas vagas de trabalhos 
abertas para Bento Gonçalves

JANEIRO POSITIVO
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O Observatório do Trabalho 
da Universidade de Caxias do 
Sul divulga, nesta segunda-fei-
ra, 4 de março, a Carta Mensal 
do Mercado de Trabalho For-
mal de Janeiro de 2019 para a 
região de abrangência da UCS: 
Bento Gonçalves, Canela, Caxias 
do Sul, Farroupilha, Flores da 
Cunha, Guaporé, Nova Prata, 
São Sebastião do Caí, Veranó-
polis e Vacaria.

Bento Gonçalves
No mês de Janeiro foram 

abertos 653 postos de trabalho 
em Bento Gonçalves, um acrés-
cimo de 1,66% sobre o total de 
empregos formais.

Neste mês de janeiro, os se-
tores que mais abriram vínculos 
foram o da indústria de trans-
formação* com 296 ocupações 
a mais e o de Serviços com 203 
vagas adicionadas. O único setor 
que fechou postos de trabalho 
foi o da Agropecuária, com 4 
vagas encerradas. O saldo acu-
mulado no ano é de 653 novos 
vínculos.

653 novas vagas de trabalhos abertas em Bento Gonçalves
 12 meses
Nos últimos 12 meses foram 

abertos 733 postos de trabalho 
no município, um acréscimo de 
1,87%. Nesse mesmo período, os 
setores que mais criaram ofícios 
foram o da Construção Civil, 
com 301 novas vagas, seguido 
pelo Serviços, com 225 novos 
vínculos. Os únicos setores que 
fecharam postos de trabalho fo-
ram o da Extrativa Mineral e o 
da Agropecuária, com 20 e 14 
vínculos encerrados, respectiva-
mente. O setor que obteve maior 
crescimento relativo no período 
foi o da Construção Civil, com 
um acréscimo de 14,59%.

Rio Grande do Sul
No mês de Janeiro foram 

abertos 12.431 vínculos empre-
gatícios no Rio Grande do Sul, 
um aumento de 0,49% sobre 
o total de empregos formais. 
Nesse período, os setores que 
mais abriram postos de traba-
lho foram da Agropecuária, com 
6.765 vínculos abertos, seguido 

pela Indústria de Transforma-
ção, com 5.981 novas contrata-
ções. Já, os setores que mais en-

cerraram oportunidades foram o 
do Comércio, com 2.253 ofícios 
fechados e o da Administração 
Pública, com 58 vagas a menos.

O saldo acumulado no ano é 
de 12.431 novas ocupações. Nos 
últimos 12 meses, foram abertos 
14.560 vínculos no estado, um 
acréscimo de 0,58%. Os seto-
res que mais abriram postos de 
trabalho foram o de Serviços, 
com 17.524 novos vínculos, se-
guido pela Construção Civil, 
com 440 vagas criadas. Nesse 
mesmo período, os setores que 
mais fecharam postos foram o da 
Agropecuária, com 2.111 vagas 
encerradas, seguido pela Indús-
tria de Transformação, com 771 
vínculos a menos. O setor que 
obteve maior crescimento rela-
tivo no período foi o de Serviços, 
com um acréscimo de 1,78%.

Evolução em 
Janeiro no Brasil
No mês de Janeiro foram 

abertos 34.313 postos de tra-
balho no Brasil, um aumento 
de 0,09% sobre o total de em-
pregos formais. Os setores que 

Em janeiro,  indústria de transformação  foi o  setor que mais abriu frentes de trabalho: 296 ocupações

mais abriram vínculos foram o 
do Serviços, com 43.449 pos-
tos abertos e o da Indústria de 
Transformação, com 34.929 va-
gas abertas. Nesse mesmo perío-
do, os setores que mais fecharam 
postos de trabalho foram o do 
Comércio, com 65.978 oportu-
nidades encerradas e a Adminis-
tração Pública, com 686 vagas 
fechadas.

O saldo acumulado no ano é 
de 34.313 novas admissões. Nos 
últimos 12 meses, foram abertos 
471.741 empregos no país, um 
acréscimo de 1,24% sobre o total 
de empregos formais. Nesse pe-
ríodo, os setores que mais abri-
ram postos de trabalho foram o 
de Serviços, com 388.549 vagas 
criadas, seguido pelo Comércio, 
com 83.526 novos vínculos. Os 
setores que mais fecharam pos-
tos de trabalho foram o da In-
dústria de Transformação, com 
13.791 vínculos encerrados, se-
guido pela Agropecuária, com 
5.038 desligamentos. O setor 
que obteve maior crescimen-
to relativo no período foi o de 
Serviços, com um acréscimo de 
2,30%.

JANEIRO POSITIVO: 

Nos últimos 12 meses a construção civil, foi o setor que mais empregou: 301 vagas preenchidas
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O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Bento Gonçalves 
com extensões de base em Pinto 
Bandeira, Santa Teresa e Monte 
Belo do Sul está convidando as 
mulheres agricultoras  para um 
encontro que tem como tema 

A Emater já tem data con-
firmada para o II Encontro Mi-
crorregional de Mulheres Ru-
rais. Será no dia 23 de abril, 
na Linha Alcântara em Bento 

No dia da Mulher, sindicato 
promove palestra “Mulheres em 
Alerta – Reforma da Previdência”

“Mulheres em Alerta – Reforma 
da Previdência” no auditório da 
Sede do Sindicato, na Rua Góis 
Monteiro nº232, Bairro São 
Francisco, Bento Gonçalves, no 
dia 08 de março de 2019, às 14 
horas.

23 de abril acontece o II Encontro 
Microrregional de Mulheres Rurais

Gonçalves e reunirá mulheres 
trabalhadoras no campo de Ben-
to Gonçalves, Pinto Bandeira, 
Monte Belo do Sul e Santa Te-
reza.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 
BENTO GONÇALVES, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º87849097/0001-
90, por seu representante legal, convoca todo o seu corpo de associados 
e associadas da base territorial do sindicato, para comparacer na assem-
bleia geral extraordinária que se realizará na sede da entidade à rua Mal 
Deodoro,101 nº401 e 402, em Bento Gonçalves-RS,  dia 28/03/2019, às 
17h, em primeira convocação e, caso não haja quórum estatutário neste 
horário, às 18h, em segunda e última convocação, tendo como objetivo 
tratar sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Eleição de Delegados/as e Suplentes ao 13º Congresso Ordi-
nário da Fetrafi, desde que respeitadas as disposições do artigo 18 do 
Estatuto da Federação, obedecendo aos critérios da proporcionalidade e 
o respeito à cota mínima de 30% de um dos gêneros;

b) Referendo de cipeiros, delegados sindicais e representantes 
funcionais que poderão participar do Congresso, na condição de obser-
vadores, que não deverá ultrapassar a 10% da delegação a que o sindi-
cato tem direito. 

Bento Gonçalves,08 de março de 2019

Valdir José Bussolotto
Presidente

As comemorações em torno 
do dia Internacional da Mulher 
foram enfraquecidas este ano 
em na cidade por duas razões: o 
atraso da safra da uva e o Carna-
val em março. 

O Sindicato dos Trabalha-
dores Rural de Bento Gonçalves 
promoverá no dia 08 de março 
uma palestra direcionada às mu-
lheres, onde serão esclarecidas 
todas as dúvidas em relação às 
mudanças na Previdência Social. 
Outras atividades também ocor-
rerão durante os meses de mar-
ço e abril com o envolvimento da 
Emater que decidiu postergar as 
atividades este ano por causa da 
safra da uva. Segundo a Emater, 
nesta época, o envolvimento das 
mulheres serranas nas ativida-
des rurais é muito grande e, por 
este motivo, a Emater irá reali-
zar as comemorações em Bento 
Gonçalves no dia 23 de abril, 
fazendo alusão ao Dia Nacional 
da Mulher que comemora-se em 

A Medida Provisória 873  
foi editada e publicada  em 1 de 
março pelo novo governo para 
reforçar o caráter facultativo 
da contribuição sindical. A MP 
ainda extingue a possibilidade 
de o valor ser descontado direta-
mente dos salários dos trabalha-
dores. O pagamento agora deve-
rá ser feito por boleto, enviado 
àqueles que tenham previamen-
te autorizado a cobrança.

O secretário de Previdên-
cia e Trabalho, Rogério Mari-
nho, que é ex deputado federal 
e relator da relator da reforma 
trabalhista, explicou em sua 
conta no Twitter que a medida 
é necessária devido ao “ativismo 
judiciário, que tem contradita-
do o Legislativo e permitido a 
cobrança”. Foi ele quem incluiu 
no texto a medida que pôs fim ao 
imposto sindical, cobrança até 
então obrigatória a todos os tra-
balhadores. A contribuição sin-
dical equivale ao valor recebido 
por um dia de trabalho. 

O texto também deixa claro 
que nenhuma negociação cole-
tiva (que ganhou força sobre a 
legislação após a reforma traba-

Sindicatos      reagem à extinção do desconto sindical direto na folha
Medida deixa claro que é vedado                      o envio da cobrança sem que haja autorização prévia e expressa do empregado

“A Medida Provisória 873 
é mais uma tentativa de en-
fraquecer e desmobilizar o 
movimento sindical. Com essa 
determinação, a contribuição 
sindical, que já era facultativa 
ao trabalhador, só pode ser co-
brada mediante autorização es-
crita e via boleto, não mais com 
desconto em folha.

É uma burocracia que de-
sestimula o profissional que 
quer contribuir com sua entida-
de sindical.

Em Bento Gonçalves, nosso 
Sindicato já vinha se adaptando 
às novas normas e não conside-
ra mais as entradas da contri-
buição sindical como fonte de 
arrecadação para manutenção 
da entidade.

O Stimmme vem adminis-
trando suas atividades com a 
mensalidade e contribuição as-
sistencial (prevista em conven-
ção coletiva).

É claro que a perda da re-
ceita da contribuição sindical 
impactou na atuação do Stimm-
me: sem esse recurso, tivemos 
que fechar o Cepromec, centro 
profissionalizante especializado 
em formar mão de obra quali-
ficada para o setor; e enxugar 
diversos itens da estrutura (co-
laboradores, veículos), para 
manter o Sindicato funcionan-
do.

Nos próximos 120 dias, o 
movimento sindical estará mo-

Dia Internacional da Mulher sem co-
memorações em Bento Gonçalves

30/04. O evento tem acontecido 
de forma intermunicipal entre 
os municípios de Bento Gonçal-
ves, Monte Belo do Sul, Santa 
Tereza e Pinto Bandeira.

No especial para as mulhe-
res, o SESC de Bento Gonçalves  
vai exibir a mostra Cinemato-
gráfica comentada, Hayao Miya-
zaki, que é um desenho dirigido 
ao público infantil, retratando 
meninas fortes e independentes. 
As sessões ocorrerão sempre às 
terças-feiras, às 20h, no Sesc 
local (Av. Cândido Costa, 88 – 
Centro) e têm entrada franca. O 
filme "O Castelo no Céu" no dia 
12/03. Os filmes escolhidos para 
exibição neste mês têm como 
protagonistas meninas e fortes e 
independentes. No ano de 2018, 
as mulheres bento-gonçalvenses 
foram prestigiadas com o show 
Tributo à Elis Regina, que neste 
ano será realizado pela entidade 
em Nova Prata.

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 20104: ALEXANDRE GUGLIELMIN, divorciado, gerente 

comercial, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ROSICLER RESCH CHAVES, solteira, acompanhan-
te, natural de São Pedro do Sul-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, 08 de março de  2019.
 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada
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Sindicatos      reagem à extinção do desconto sindical direto na folha
Medida deixa claro que é vedado                      o envio da cobrança sem que haja autorização prévia e expressa do empregado

lhista) ou assembleia geral das 
entidades terá poder de devol-
ver ao imposto sindical o status 
obrigatório.

Pelas novas regras, o boleto 
precisará ser previamente solici-
tado e obrigatoriamente enviado 
à residência do empregado ou, 
na impossibilidade de recebi-
mento, à sede da empresa. Numa 
clara demonstração de recru-
descimento, o governo sinaliza  
que a autorização prévia - in-
cluindo o desconto da contribui-
ção assistencial  que é recolhido 
quando do acordo ou convenção 
coletiva - do empregado deve ser 
“individual, expressa e por es-
crito”. Não serão admitidas au-
torização tácita ou substituição 
dos requisitos por requerimento 
de oposição (quando o trabalha-
dor indica ser contrário ao des-
conto).

Menos 90% 
Sindicatos de trabalhadores 

e de patrões tiveram os recursos 
drenados pelo fim da obrigato-
riedade da contribuição sindical, 
como era esperado. Dados oficiais 

bilizado, articulando para que 
essa Medida Provisória não 
seja efetivada. Também os tra-
balhadores precisam fazer coro 
a essa mobilização, entenden-
do que medidas como essa tem 
a finalidade de enfraquecer 
uma das únicas entidades que 
defende o direito trabalhista. 
Ou seja, enxugando a receita, 
querem desmobilizar as entida-
des. O trabalhador precisa se 
conscientizar, apoiar e fortale-
cer seu sindicato para que pos-
samos continuar defendendo 
seus direitos”.

“A Medida Provisória que 
altera as regras da contribuição 
e da mensalidade sindical, pois 
refere ambas em seu corpo, fei-
ta na calada da noite, em pleno 
feriado de carnaval, é uma es-
púria tentativa de enfraquecer 
os sindicatos, uma das princi-
pais bases de qualquer sistema 
democrático.

 A mensalidade sindical 
praticada hoje pelo Sindiserp 
não é obrigatória, mas sim es-
pontânea. Portanto, o que está 
em jogo não é a obrigatorieda-
de da contribuição, já definida 
pela reforma trabalhista, mas 
sim uma tentativa totalmente 
reprovável de interferência no 
exercício da liberdade e organi-
zação sindical, pilares da rede-
mocratização do país, previstos 
no art. 8. da Constituição Fede-
ral.

Ora, os sindicatos devem 
ter liberdade de se organizar e 
agir, bem como participar da 
vida democrática do país. Além 
do mais, a regulação da contri-
buição, atividade que não cabe 
ao Estado, determinando que 
ela seja realizada por meio de 
boleto bancário, é uma eviden-
te tentativa de alimentar o sis-
tema financeiro, prestigiando 
os bancos, que exercem forte 
influência sobre o Governo Fe-
deral, especialmente no Minis-
tro da Economia, Paulo Guedes.

Se o desconto em folha per-

mite que os sindicalizados con-
tribuam, de forma livre e sem 
custos para o Sindicato, porque 
impor esse ônus, com o paga-
mento dos serviços aos ban-
cos? O que justifica isso senão 
a evidente perseguição à ativi-
dade sindical? Por tudo isso, a 
Medida Provisória merece ser 
rechaça e declarada inconsti-
tucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, o que certamente ocor-
rerá em face da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade já ajuiza-
da”.

"É nossa grande preocupa-
ção  as perdas de Direitos dos 
Trabalhadores, que com muitas 
Lutas e Resistências ao longo 
dos anos foram  conquistadas.

Durante o Governo Temer 
foi dado o primeiro passo para 
o desmonte das Organizações 
Sindicais e a retirada de Direi-
tos à Classe Trabalhadora.

O Atual Presidente em pro-
messa de Campanha compro-
meteu-se com grandes grupos 
do Setor Empresarial , Financei-
ro  e Grandes Produtores Rurais  
e vem tratar novamente do des-
monte das Organizações.

No momento que os traba-
lhadores estão se alertando , e 
que ninguém diz para onde ir 
para pedir informações e orien-
tação para a manutenção dos 
Direitos e principalmente com 
a contrariedade da Reforma da 
Previdência, onde sabemos que 
muitos trabalhadores não irão 
se aposentar quando chegarem 
aos 60 anos e quem vai dar 
emprego para essas pessoas 
darem continuidade de contri-
buição à Previdência até 65 ou 
70 anos???

As mulheres tanto urbanas 
e rurais serão mais ainda pre-
judicadas se não conseguirmos 
barrar a Reforma.

Por que só para a manuten-
ção do Sindicato temos a opção 
de contribuir ou não, por que  a 
mesma regra não vale para os 
demais impostos como IPTU, 

IPVA, ICMS e outros.
Gostaríamos que as au-

toridades se manifestassem 
incluindo nossos Deputados e 
Senadores.

O que causa estranheza 
que o Acordado sobre o Legisla-
do só vale quando é para retirar 
Direitos e conquistas dos Traba-
lhadores.

Afinal as Assembleias de 
instauração de Acordos Coleti-
vos tem validade ou não... nós 
entendemos que a Assembleia 
da Categoria tem poderes de 
decidir a Vida do Sindicato.

Com certeza iremos encon-
trar uma saída contra esse ab-
surdo que nos foi colocado pelo 
atual Governo e que iremos so-
breviver.

Continuaremos a lutar de-
fendendo nossos Direitos em 
qualquer situação."

 

Elvio de Lima, presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indús-
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Bento Gonçal-
ves

Neilene Lunelli, presidente do Sin-
dicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Bento Gonçalves 

Ivo Vailatti, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário de 
Bento Gonçalves

mostram que em 2018, primeiro 
ano cheio da reforma trabalhis-
ta, a arrecadação do imposto caiu 
quase 90%, de R$ 3,64 bilhões 
em 2017 para R$ 500 milhões no 
ano passado. A tendência é que o 
valor seja ainda menor neste ano.

O efeito foi uma brutal que-
da dos repasses às centrais, con-
federações, federações e sindica-
tos tanto de trabalhadores como 
de empregadores. Muitas das 
entidades admitem a necessidade 
de terem de se reinventar para 
manter estruturas e prestação de 
serviços. Além de cortar custos 
com pessoal, imóveis e ativida-
des, incluindo colônia de férias, 
as alternativas passam por fusões 
de entidades.

O impacto foi maior para os 
sindicatos de trabalhadores, cujo 
repasse despencou de R$ 2,24 
bilhões para R$ 207,6 milhões. 
No caso dos empresários, foi de 
R$ 806 milhões para R$ 207,6 
milhões. O antigo Ministério do 
Trabalho - cujas funções foram 
redistribuídas entre diferentes 
pastas -, teve sua fatia encolhida 
em 86%, para R$ 84,8 milhões. 

Os valores podem cair ainda 

mais por duas razões. Primei-
ro, na sexta-feira 1º, o governo 
editou Medida Provisória que 
dificulta o pagamento da con-
tribuição sindical. O texto acaba 
com a possibilidade de o valor 

ser descontado diretamente dos 
salários. O pagamento agora de-
verá ser feito por boleto bancá-
rio. O governo diz que o objetivo 
é reforçar o caráter facultativo 
do imposto. Segundo, sindica-

listas preveem que a arrecadação 
será menor neste ano, pois mui-
tas empresas ainda descontaram 
o imposto na folha salarial em 
2018 porque tinham dúvidas so-
bre a lei.
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A metodologia de cálcu-
lo volta a ser feita com base no 
controle de estoque, em arquivo 
à parte, por item de mercadoria, 
substituindo o controle feito an-
teriormente no SPED

No Rio Grande do Sul, a me-
dida ainda não havia sido inau-
gurada porque um decreto esta-
dual do ano passado previa que 
a mudança contasse a partir de 
1º de janeiro de 2019.  As micro 
e pequenas empresas optantes 
pelo Simples Nacional não estão 
abrangidas pelas normas nes-
te momento. Mais de 200 mil 
contribuintes serão incluídos 
numa segunda etapa, a partir 
do segundo semestre deste ano. 
No primeiro momento, somente 
as empresas da Categoria Geral 
serão alcançadas pela obrigato-
riedade, sendo que a entrega das 
obrigações acessórias deve ser 
feita até o dia 15 de abril.

As médias e grandes em-
presas incluídas na nova regra 
não terão de cumprir nenhuma 
obrigação além das que já têm 
em suas rotinas. Ao prestar in-
formações no sistema da Receita 
Estadual, o cálculo do imposto 
devido e os valores a serem res-
tituídos ou complementados se-

Entra em vigor nessa sexta, o novo método de apuração do ICMS

rão automáticos. A restituição 
será feita setorialmente, sendo 
estudadas a possibilidade de 
transferências de saldos credo-
res acumulados e outras formas 
que venham a ser definidas com 
os setores.

Para auxiliar na efetivação 
da mudança, a Receita Estadual 
está acompanhando todo o pro-
cesso de adaptação, com equipes 
à disposição para as orientações 
que se fizerem necessárias. O 
Plantão Fiscal Virtual também 
está disponível aos contribuintes 
para questões sobre os procedi-
mentos e a legislação. As equi-

pes também estão trabalhando 
de forma pontual com setores 
como o de combustíveis, um dos 
maiores na substituição tributá-
ria, com mais de 3 mil pontos de 
venda, e com empresas com di-
reito à restituição ou de comple-
mentação do ICMS.

O que é 
É uma forma de arrecada-

ção de ICMS em que as empre-
sas recolhem o valor do tributo 
de determinados produtos. Es-
sas empresas são substitutos 
tributários porque pagam o im-
posto no início da cadeia e não 

no ponto final, onde essas mer-
cadorias são comercializadas 
em pontos pulverizados.

Entre as vantagens estão o 
maior controle da fiscalização 
na cadeia e a redução da sone-
gação, o que é benéfico tanto 
para o Estado quanto para as 
empresas que recolhem adequa-
damente seus tributos. Como os 
preços finais no mercado são 
variáveis, é estabelecido um 
preço de referência (espécie de 
preço estimado de venda) so-
bre o qual incide a alíquota de 
ICMS, como no caso dos com-
bustíveis, cujo valor é divulgado 

a cada 15 dias.
Nessa sistemática de preço 

estimado, alguns contribuintes 
pagam mais e outros menos tri-
butos. Essa questão foi levada 
por contribuintes ao STF que, 
em 2016, decidiu que o contri-
buinte deve receber o ressarci-
mento, bastando a comprovação 
de que a Base de Cálculo pre-
sumida do imposto foi superior 
ao preço final efetivamente pra-
ticado. A decisão reconheceu a 
não definitividade da ST, e, por 
consequência, também possibi-
litou que os Estados tenham o 
direito de receber a diferença 
do ICMS pago a menor, ou seja, 
quando a Base de Cálculo pre-
sumida do imposto foi inferior 
ao preço final efetivamente pra-
ticado.

No Estado, a complemen-
tação e a restituição do ICMS/
ST foram regulamentadas pelo 
Decreto nº 54.308, do ano de 
2018. O decreto entraria em vi-
gor em 1º de janeiro, mas a Re-
ceita Estadual postergou para 
1º de março. A partir de agora, 
os valores passam a ser apura-
dos e restituídos ao contribuin-
te, ou por ele complementados, 
quando for o caso.
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A proposta apresenta na Câ-
mara dos Deputados prevê isen-
ção do IPI de capacetes, botas, 
luvas, jaquetas, tornozeleiras, 
cotoveleiras e joelheiras, tem o 
objetivo de incentivar e aumen-
tar a proteção de ciclistas e mo-
tociclistas.

A ideia é baratear esses equi-
pamentos de segurança, tornan-
do-os acessíveis aos ciclistas e 

motociclistas em geral e, assim, 
protegê-los dos perigos do trân-
sito. É uma forma de prevenir-
mos novas pessoas com deficiên-
cia , afirma o autora do projeto, 
que há vinte anos ficou tetraplé-
gica devido a um acidente auto-
mobilístico.

Em sua proposta, a parla-
mentar menciona recente pes-
quisa realizada pela Faculdade de 

Deputados analisam a isençao de IPI  de equipamentos de 
segurança para motociclistas para incentivar a prevenção

Medicina da Universidade de São 
Paulo, e  Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, Bici-
cletas e Similares, mostrando que 
a rede de atendimento ao trauma 
do Sistema Único de Saúde foi, 
nos termos do estudo, “invadida” 
pelos motociclistas acidentados.

O grupo de risco apontado 
pela pesquisa é o adulto jovem, 
do sexo masculino, de classe mé-
dia baixa, que usa a moto como 
transporte. Das vítimas da amos-
tra, 28% ficaram internadas e 
2% vieram a óbito; 17% fratu-
raram membros inferiores, 12% 
os membros superiores, 9% so-

freram politraumatismos e 5%, 
trauma crânio-encefálico. Dos 
acidentes, 49% foram causados 
pelos motociclistas, 88% deles 
motivados por imprudência; dos 
51% de acidentes causados pe-
los condutores do outro veículo, 
a imprudência foi o motivo em 
84%.

Apenas 17% dos acidentados 
usavam os equipamentos de se-
gurança. o que levou os pesquisa-
dores à conclusão de que o baixo 
uso do vestuário de proteção está 
diretamente relacionado com o 
aumento das fraturas sofridas 
pelas vítimas.

O projeto deverá passar pela 
Câmara e Senado antes de seguir 
para sanção presidencial. Depois 
disso, caberá ao Poder Executivo 
ampliar a lista de produtos, bem 
como estabelecer padrões míni-
mos de resistência e de absorção 
de impactos para o gozo da isen-
ção fiscal.

O objetivo e tornar acessíveis os EPIs aos ciclistas e motociclistas com 
objetivo de protegê-los dos perigos do trânsito

O grupo de risco apontado pela pesquisa é o adulto jovem, do sexo mascu-
lino, de classe média baixa, que usa a moto como transporte

Pesquisa apontou que, dos acidentes, 49% foram causados pelos motociclistas, 88% deles motivados por imprudência; dos 51% de acidentes causados pelos condutores 
do outro veículo, a imprudência foi o motivo em 84% e penas 17% dos acidentados usavam os equipamentos de segurança
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Estão abertas desde sex-

A operação Lava Jato da 
Educação devassa esquema de 
corrupção no MEC envolven-
do programas como Univer-
sidade para Todos (ProUni) e 
de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), de or-
çamento bilionário.

Criado em 2005, a pre-
texto de dar bolsas a alunos 
de baixa renda , o progra-

O Programa Universidade 
para todos (ProUni), abriu nes-
ta última quinta-feira (7), a lista 
de espera para todo o país. Com 
o intuito de oferecer as bolsas 
que ainda estiverem disponíveis 
aos aprovados no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), a 
lista será utilizada por todas as 
instituições participantes do 
programa, sendo que, a lista de 
espera é única para cada curso 
e turno. Os alunos deverão ma-
nifestar interesse através do site 
do programa (http://siteprouni.
mec.gov.br/tire_suas_duvidas.
php#lista_espera) até esta sex-
ta-feira (8). As universidades 
terão acesso à relação dos inte-
ressados no dia 11 de março.

Quem pode 
participar da lista?
Pode participar quem não 

foi pré-selecionado nas chama-

ProUni 2019 abre inscrições 
para lista de espera

das regulares ou não foi pré-se-
lecionado na segunda chamada 
por não formação de turma. Isto 
para o curso que for primeira 
opção do candidato.

No caso de seleção para se-
gunda opção de curso, pode 
concorrer a vaga quem não foi 
pré-selecionado nas duas cha-
madas pelas seguintes causas: 
não formação de turmas e bolsas 
indisponíveis.

Apresentação 
dos candidatos
Os candidatos que partici-

param da lista de espera, deve-
rão apresentar-se nas entidades 
onde estão concorrendo à bolsa 
para apresentação dos docu-
mentos solicitados e a compro-
vação das informações prestadas 
no ato da inscrição. Esta etapa 
acontecerá entre os dias 12 e 13 
de março.

LAVA JATO

Universidades particulares investigadas 
por desvios no ProUni e Pronatec

mas como Universidade para 
Todos - ProUni  está sendo 
acusado de transferência de 
dinheiro público para univer-
sidades privadas. O Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) também está sen-
do devassado por uma equipe 
do Lava Jato.

Com renúncia fiscal de 
mais de R$100 milhões e gas-

tos de R$1,6 bilhão, o ProUni 
concedeu mais 417.276 bol-
sas em 2018.

Outro foco da Lava Jato da 
Educação é o Pronatec, que 
em 2018 consumiu R$141,2 
milhões dos contribuintes.

As investigações também 
acertaram em cheio entida-
des do Sistema S, sobretudo 
CNI.

A matemática está em tudo é o tema das olimpíadas do IFRS

ta-feira (1) as inscrições para a II Olimpíada de Matemática 
dos Institutos Federais, desti-
nada aos alunos regularmen-
te matriculados nos cursos 
técnicos integrados ao ensino 
médio da Rede Federal.

A competição têm duas 
fases, sendo que a primeira, 
realizada na própria escola, 
acontece nos dias 6 e 11 de 
maio. Os alunos aprovados 
nesta passam para  a prova 
da segunda fase será aplica-
da no dia 20 de setembro no 
Instituto Federal Fluminense 
– Campus Campos Centro, no 
Rio de Janeiro

As escolas com alunos 
premiados, receberão certifi-
cados em formato digital para 
os estudantes e professores, 
via e-mail, e também  meda-
lhas de ouro, prata, bronze 
e menção honrosa que serão 
entregues no dia da premia-
ção.

A inscrição gratuita é fei-
ta pela escola, que designará 
um professor-coordenador 
local, até 14 de abril.

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas (Inep) divul-
gou no último dia 01/03, a data 
para a inscrição e aplicações da 
prova. Os interessados em con-
cluir Ensino Médio ou Funda-
mental, deverão se inscrever no 
site do Encceja de 20 a 31 de 
maio e as provas serão aplicadas 
em 04 de agosto. Quem fez as 
inscrições em 2018 e não com-
pareceu para realizar as provas, 
deverá apresentar um compro-
vante de ausência com moti-
vo justo (atestado médico, por 
exemplo) entre os dias 15 e 24 
de abril.

O programa é direcionado 
para jovens e adultos que não 
conseguiram concluir o Ensino 
Médio ou Fundamental e a par-
ticipação é voluntária e gratuita, 
mas é preciso ter idade apro-
priada para cada nível de ensino. 
Para conclusão do Ensino Fun-
damental, é necessário ter idade 
mínima de 15 anos e para o En-
sino Médio, 18 anos completos 
na data da prova.

Pode participar quem não foi pré-selecionado nas chamadas regulares ou 
não foi pré-selecionado na segunda chamada por não formação de turma

Encceja 2019 já tem data definida
Para a certificação, tanto 

do Ensino Fundamental como 
do Ensino Médio, só será válida 
para o aluno que atingir o míni-
mo de 100 pontos em cada uma 
das áreas de conhecimento do 
Encceja e, adicionalmente, no 
caso de língua portuguesa, lín-
gua estrangeira moderna, artes 
e educação física no ensino fun-
damental; e de linguagens e có-
digos e suas tecnologias no en-
sino médio, proficiência de pelo 
menos cinco pontos na prova de 
redação.



Jornal Gazeta - 08 de março de 2019 9Jornal Gazeta - 08 de março de 2019 Geral

Nesta semana de feriado de 
carnaval, a Paróquia Santo An-
tônio postou em suas redes so-
ciais  este texto bastante estimu-
lante.  Para quem está querendo 
casar e não tem dinheiro,. vale 
a pena a leitura sugerida pelos 
padres.

“Muitos casais católicos vi-
vem juntados sem o sacramento 
do matrimônio, ou são casados 
somente no civil. Eles não pos-
suem nenhum impedimento mo-
ral para se casar, mas adiam o 
casamento eternamente porque 
teimam em relacionar cerimônia 
religiosa a altos gastos de di-
nheiro. Parem… apenas parem!

Para casar na igreja não 
precisa nem de vestido de noiva! 
Basta que os noivos estejam com 
a devida disposição de cumprir 
os votos matrimoniais (confor-

O que é um 
casamento gratuito?
É o tipo de celebração a qual 

você não paga nada por ela. Mas 
neste caso, não estamos falando 
de festa de casamento gratuita, 
mas dos gastos com a papelada 
que envolve o casório no cartó-
rio.

Todo tipo de casamento en-
volve o processo judicial para 
oficializar a união. Diante de 
um juízo casal deve assinar o 
documento oficial, conhecido 
como certidão de casamento 
e essa pequena folha de papel 
pode custar entre R$ 240,00 e 
R$290,00 em Bento Gonçalves, 
dependendo de variações como 
o regime de bens escolhido e 
o jornal onde será publicado o 
edital de casamento. 

Para os casais que não po-
dem custear a união a boa no-
tícia é que o projeto Casamento 
Gratuito anda tem atuação em 
diversas cidades brasileiras. 
O sistema judiciário resolveu 
ajudar os casais eram oficiali-
zar a sua união juridicamente, 
permitindo um casamento sem 
custos.

Como funciona?
Quem não pode pagar pela 

certidão de casamento possui o 
direito de receber o documento 
de graça de acordo com o Códi-
go Civil. De acordo com o art. 
n°1.512, parágrafo único do 
Código Civil Brasileiro, quem 
não possui condições financei-
ras para retirar a sua certidão 
de nascimento pagando pode 
fazer isso gratuitamente.

Para entrar com este pe-
dido, o casal deverá preencher 
e entregar uma Declaração de 
Hipossuficiência (popularmente 
chamada de Declaração de Po-
breza), normalmente disposta 
no próprio Cartório de Registro 
Civil.

Esta declaração será pre-
enchida e assinada, tendo co-
nhecimento que a falsidade 
das informações ou condições 
financeiras ensejará responsa-
bilidade civil e criminal aos in-
teressados.

Falta de dinheiro para cerimônia não é 
desculpa para não casar na Igreja
 Se você acha difícil se casar na Igreja por conta de questões financeiras, leia isso

me as leis da Igreja); que haja 
um casal de testemunhas (pa-
drinhos); que haja um ministro 
para presidir a cerimônia – que 
pode ser um diácono ou um sa-
cerdote.

O casamento na igreja só 
é caro para quem quer e está 
disposto a pagar por certos lu-
xos. Na maioria das dioceses, há 
paróquias que promovem anu-
almente casamentos comunitá-
rios, que são inteiramente  gra-
tuitos

Caso em sua diocese não haja 
casamento comunitário, procure 
o pároco e explique sua situação 
financeira. Ele jamais poderá 
se negar a fazer seu casamento 
sem custo ou com uma taxa bem 
reduzida, em meio a uma missa 
regular da paróquia. A Igreja é 
Mãe, e não pode negar os sacra-

mentos a nenhum filho que es-
teja preparado para recebê-los!

Mesmo sabendo disso, ainda 
tem casal amasiado que persis-
te em seu plano de só casar na 
Igreja quando tiver dinheiro 
para as flores, os músicos, a via-
gem de lua-de-mel, o bufê, o DJ, 
o fotógrafo e a bateria da Man-
gueira.

Esses casais estão deixando 
bem claro que são filhos do mun-
do, e não da Igreja. Materialistas 
e vaidosos, colocam as coisas do 
mundo acima das coisas do espí-
rito. Preferem viver afastados da 
Eucaristia, preferem se arriscar 
a perder a alma no inferno do 
que deixar de impressionar aza-
miga com um festão.

O primeiro mandamento 
diz: “Amar a Deus acima de to-
das as coisas”. O sonho do ca-
samento de princesa é bonito e 
justo, mas não deve ser colocado 
acima da vontade de Deus.”

Se você tem grana para dar 
uma festa de arromba no seu 
casamento, faça isso e me convi-
de! Se não tem, simplesmente se 
conforme. Ponha foco no essen-
cial, que é formar uma família 
conforme o coração de Deus, e 
se case em uma cerimônia sim-
ples, se estiver convicto de estar 
fazendo a coisa certa, com a pes-
soa certa”

Inscrições abertas para casamento civil gratuito 2019
A gratuidade do casamento no civil é destinado para casais que não tem condições financeiras para arcar com os custos do processo de casamento e, desejam oficializar 
a união. Veja como agendar data no cartório e documentos exigidos

O Cartório de Registro 
Civil não pode, em tempo ne-
nhum, dificultar a realização 
do casamento com gratuidade, 
tampouco exigir a apresentação 
da Carteira de Trabalho ou ex-
por os interessados a algum tipo 
de constrangimento.

Junto com a Declaração de 
Hipossuficiência, o casal deve-
rá também estar munidos de 
alguns documentos para dar 
entrada ao processo do casa-
mento, no Cartório de Registro 
Civil mais próximo da residên-
cia de um dos noivos.

Documentos exigidos
Para noivos brasileiros, sol-

teiros e com mais de 18 anos, 
que querem se casar em Bento 
Gonçalves são requeridos os se-
guintes documentos:

Certidão de Nascimento 
Atualizada (segunda via da cer-
tidão com validade de 60 dias);

Carteira de identidade (RG 
e CPF dos noivos);

Duas testemunhas, paren-
tes ou não, maiores de 18 anos e 
que conheçam os noivos e este-
jam dispostos a atestar que não 
há impedimentos ao casamento;

Comprovante de residência 
de ambos.

Existem casos especiais que 
além da documentação citada 
acima, são solicitados aos noi-
vos outros documentos, como 
exemplo, menores de 18 anos 
que desejam se casar é solicita-
da a presença dos pais dos noi-
vos, munidos de RG e CPF, para 
que seja elaborada a Declaração 
de Consentimento.

Para noivos não estrangei-
ros, é necessário que seja mar-
cado um horário no cartório 
para avaliação dos documentos 
existentes e a possível neces-
sidade da confecção de novos. 
Para Bento Gonçalves, ainda 
não foram estipulados data e 
local para o casamento gratuito.

 
Casamento gratuito 
comunitário
Em muitas cidades igrejas 

e tribunais andam ajudando os 
casais que querem oficializar a 

sua união mas não possuem di-
nheiro para isso. São os conhe-
cidos casamento comunitários.

Em uma data marcada um 
juiz ou funcionário do tribunal 
se predispõe a se dirigir até um 
ponto específico da comunidade 
e realizar um casamento comu-
nitário. Os casais cadastrados 
pagam uma pequena taxa e as-
sinarão um documento para ofi-
cializar o casamento civil.

O que muitos casais ainda 
não tem conhecimento é que, 
o Artigo 1.512 do Código Ci-
vil, pelas Leis nº 6.015/73 a 
8.933/94, prevê a gratuidade 

deste registro
 
O passo a passo 
Redigir, imprimir e assinar 

uma declaração de pobreza;
Dirigir-se até um cartório 

de sua cidade para preenchimen-
to solicitando o formulário para 
isenção da taxa do casamento ci-
vil;

Preencher todos os dados 
corretamente.

Depois de tudo preenchido 
e os documentos pessoais apre-
sentados, basta da entrada com 
processo. O número de protocolo 
e uma data para voltar ao cartório 

serão informados pelo funcioná-
rio. Na data certa você deve vol-
tar e consultar se seu pedido foi 
aceito.

Em uma data marcada um 
juiz ou funcionário do tribunal 
se predispõe a se dirigir até um 
ponto específico da comunidade e 
realizar um casamento comunitá-
rio. Os casais cadastrados pagam 
uma pequena taxa e assinarão um 
documento para oficializar o ca-
samento civil.

Procure o cartório da sua ci-
dade ou município e  tenha mais 
informações e como se inscrever 
para participar dessa gratuidade.
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Esporte

A Associação Carlos Barbo-
sa de Futsal (ACBF) participou 
de um jogo festivo na cidade de 
Bom Princípio, contra a seleção 
local, na última sexta-feira. O 
evento marcou a reinauguração 
do ginásio e o time laranja fez 
valer a superioridade e venceu a 
partida por 3x1.

Antes da bola rolar, houve 
homenagens da prefeitura, que 
reinaugurou o local. O Presi-
dente de Honra da ACBF, Clo-
vis Tramontina, também estava 
presente e entregou uma lem-
brança para o prefeito do muni-
cípio, Fábio Persh. Como a par-
tida ocorreu no dia 1º de março, 
aniversário de 43 anos da ACBF, 
o público ainda cantou o Para-

A vitória por 1 a 0 sobre 
o União Frederiquense no do-
mingo (03) deu ao Clube Es-
portivo três importantes pon-
tos que o colocam pela segunda 
vez como primeiro colocado do 
grupo B da Divisão de Acesso 
2019.

Enfrentando o lanterna 
do campeonato em Frederico 
Westaphalen, o alviazul man-
teve o domínio da partida como 
tem feito na grande parte de 
suas atuações na competição. 
Após um primeiro tempo sem 
gols, logo no início da segunda 

Esportivo conquista a primeira 
vitória fora de casa e lidera grupo B

etapa o placar foi definido aos 
cinco minutos pelo zagueiro 
Gullithi, que finalizou no ân-
gulo direito do goleiro adver-
sário e garantiu a vitória para 
a equipe bento-gonçalvense. O 
clube entrou em campo com: 
Jonatas, Cleiton, Gullithi, Jo-
nas (Renan Pedrada); Jackson, 
Nunes, Robert, Xaro e Athos; 
Toni Júnior (Diogo) e Zulu 
(Nena).

Pontuar fora de casa é es-
sencial para o quê o clube se 
propõe na competição. “Con-
seguimos controlar o jogo, sem 

sofrermos oportunidades de gol 
adversário. Tivemos uma pos-
tura muito boa, fomos cirúrgi-
cos quando preciso. Isso mos-
tra que o grupo está unido em 
prol do objetivo maior, que é o 
acesso. Agora vamos analisar o 
próximo adversário e trabalhar 
jogo a jogo para mantermos o 
desempenho”, reforça o técnico 
alviazul, Carlos Moraes.

Com o resultado, o clube 
sobe para a ponta do grupo 
B, com dez pontos – mesma 
pontuação do vice-líder, Pas-
so Fundo, dois pontos a mais 
dos times que vem logo abai-
xo, Glória e Igrejinha, e três de 
distância da primeira equipe 
fora da zona de classificação 
para a próxima fase, o Tupi.

Agora, o Esportivo terá 
uma semana de descanso e trei-
namentos até enfrentar o Passo 
Fundo, no próximo domingo 
(10), às 17h, no Estádio Ver-
melhão da Serra. O reencon-
tro com seu torcedor será na 
quarta-feira, dia 13, contra o 
Igrejinha – mais um adversário 
direto pela vaga nas quartas de 
final.

Próximo jogo
O quê: Passo Fundo x Es-

portivo, pela 6ª rodada da Divi-
são de Acesso

Quando: domingo (10), às 
17h

Onde: Estádio Vermelhão 
da Serra

Triunfo por 1 a 0 diante do União Frederiquense, fora de casa, garante Esportivo na ponta do grupo B, com dez 
pontos
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A ACBF vence amistoso em bom princípio
O time laranja participou de jogo festivo para reinauguração do gi-
násio

béns em homenagem à equipe de 
Carlos Barbosa.

Com as equipes em quadra, a 
ACBF abriu o placar no primei-
ro minuto com o gol de Mithyuê. 
Os donos da casa buscaram o 
empate, mas antes do intervalo, 
Micuim ainda balançou as redes 
mais uma vez para a ACBF: 2x1. 
Na volta do segundo tempo, Beto 
fez o terceiro gol e decretou a vi-
tória laranja.

O próximo compromisso 
será no dia 9 de março, às 13h. 
ACBF e Joinville reeditam a úl-
tima final da Copa Libertadores 
em jogo que valerá a Taça Joma. 
Será o primeiro jogo da ACBF 
em Carlos Barbosa na tempora-
da.
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Uma mulher de 35 anos 
foi socorrida pelo Samu e en-
caminhada ao hospital depois 
de ser esfaqueada em na tra-
vessa Curitiba,  próximo aos 
moinhos Tondo, na  no início 
da  tarde desta segunda-feira 
(4).

Segundo testemunhas ,o 

Mulher esfaqueada na rua na Cidade Alta
indivíduo, de 45 anos,  atingiu 
a vítima com três estocadas e 
tentou fugir, mas foi seguido 
por uma testemunha, até ser 
detido no centro da cidade, 
próximo à praça Walter Galas-
si. A BM foi acionada, detendo 
o agressor. Com o agressor foi 
encontrada a faca do crime.

Uma mulher de 56 anos 
registrou ocorrência de as-
salto na Delegacia de Polícia 
de Bento Gonçalves nesta se-
gunda-feira (4), relatando que 
quando saía de casa para seus 
afazeres, Rua Antônio Pértile, 
na Linha Sertorina, foi abor-
dada por dois homens arma-
dos. Os bandidos  ameaçaram 

Dois casos de assalto a pe-
destres foram registrados pela 
Brigada Militar entre sábado 
(2) e segunda-feira (4) em bair-
ros distintos de Bento Gonçal-
ves. Na madrugada de sábado, 
um jovem que estava em um bar 
na Cidade Alta, saiu para fazer 
uma ligação, quando foi abor-
dado por quatro pessoas que 
exigiram que o mesmo o en-
tregasse seu aparelho celular. 
Segundo relato da vítima, os 
mesmos não estavam armados.

Na tarde do último dia 04, 
uma moradora de Tuiuty regis-
trou ocorrência na Delegacia de 
Polícia de Bento Gonçalves rela-
tando um arrombamento em sua 
residência. Foram furtados di-
versos objetos de dentro da casa, 

Uma farmácia no bairro 
Planalto chamou a Brigada Mili-
tar após ser assaltada na segun-
da-feira (4). De acordo com re-
lato de funcionários dois homens 
invadiram a farmácia e levaram 
dinheiro. Policiais passaram a 
acompanhar as câmeras de mo-
nitoramento onde localizaram o 

No domingo (3), um ho-
mem de 52 anos registrou 
ocorrência relatando que, ao 
caminhar pelo bairro Apare-
cida, foi interceptado por dois 
homens em uma moto Honda 
Bizz de cor preta. A vítima foi 
ameaçada por um dos bandi-
dos, que portava uma faca e 
obrigou a entregar seus per-
tences. Os dois homens fugi-
ram levando a carteira com do-
cumentos,  dinheiro e cartões 
de crédito.

Uma tentativa de assal-
to também foi registrada na 
segunda-feira (4) no bairro 
São Francisco. Uma jovem 
que caminhava no bairro por 
volta das 21h relata que dois 
homens em uma moto com as 
mesmas características,  abor-
daram e exigiram seu celular. 
A moça negou-se a entregar e 
gritou por socorro, quando foi 
socorrida por uma mulher que 
passava pelo local. Os homens 
fugiram sem levar nada.

Assaltos a pedestres em três bairros

Assalto na Linha Sertorina
a mulher com arma na sua ca-
beça e perguntando onde es-
taria o cofre da casa. A vítima 
foi amarrada e amordaçada e 
os homens levaram o carro da 
família (Gol cor prata) e alguns 
eletrônicos. Os vizinhos acio-
naram a Brigada Militar, mas a 
direção tomada pelos assaltan-
tes é desconhecida.

Residência arrombada em Tuiuty
como televisão, notebook, jóias e 
um valor em dinheiro. Morado-
res próximos ouviram movimen-
tação de um veículo, mas não 
souberam identificar o mesmo. 
Até agora, não há suspeitos do 
crime.

Com a chuva intensa da 
quarta-feira (5), duas pedras 
deslizaram na BR-470 na Ser-
ra das Antas interrompendo o 
fluxo de motoristas e causando 
engarrafamento. O Corpo de 
Bombeiros de Bento Gonçalves, 

Deslizamento interrompe fluxo na BR-470
juntamente com a Delegacia de 
Polícia Federal (PRF), realiza-
ram uma atividade em conjunto 
para  remoção das rochas e a li-
beração da pista. Há anteceden-
tes de vários deslizamentos no 
local.

Veículo utilizado em assalto 
é localizado pela polícia

veículo suspeito que se deslocava 
em alta velocidade próximo ao 
bairro Barracão. O veículo foi 
abandonado e os homens fugi-
ram em direção a um matagal 
quando perceberam a aproxima-
ção da polícia. Parte do dinheiro 
foi recuperado e a Brigada Mili-
tar segue buscando os foragidos.

Um motorista que trafega-
va na RS-470, sentido Bento 
Gonçalves/Veranópolis perdeu 
o controle de seu caminhão na 
manhã desta quinta-feira (7). 
O veículo, com placas de Pro-

Caminhão tomba na Serra das Antas
gresso-RS, ficou escorado em 
um barranco e a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) foi acionada 
para atendimento da ocorrência. 
Ninguém ficou ferido e o veículo 
logo foi retirado do local.

Dois homens assaltaram 
uma Fiorino que transporta-
va uma carga de cigarros em 
Bento Gonçalves, na manhã 
desta quinta-feira (7). Iendis 
Dal Canale de Brito, de 22 
anos que estava em liberdade 
condicional e Ezequiel Le-
mos Machado dos Santos, 35 
anos que cumpria pena do-
miciliar, foram detidos após 
o assalto por policiais em 
Caxias do Sul. A dupla inter-
ceptou o veículo, transportou 
a carga para uma Spin, onde 
fugiram levando o motoris-
ta da Fiorino como refém. A 
polícia de toda a região foi 
informada sobre o crime e 

Bandidos presos e vítima 
resgatada em Caxias do Sul

policiais militares em patru-
lhamento próximo ao Cemi-
tério Parque encontraram os 
criminosos.

Após perseguição, os me-
liantes foram detidos e com 
eles, a carga de cigarros rou-
bada, um revólver de calibre 
38, uma pistola de airsoft, 
bloqueadores de GPS, um 
rádio HT na frequência da 
Brigada Militar e outros ob-
jetos utilizados na ação, como 
luvas, toucas ninjas e um pé 
de cabra. O veículo Spin foi 
recolhido por estar em regis-
tro de roubo e o refém de 28 
anos retirado do porta malas 
do carro.
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CINEMA
Validade da programação: 07/03/2019 a 13/03/2019 
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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Megasena -  concurso 2131

Federal -  extração 05367

Lotomania -  extração 1949

02  03  06  18  20  28

52307
50186
71677
92704  
58355

Shopping Bento

Capitã Marvel
13:40h - Legendado 3D 
16:10h - Dublado 3D
18:40h - Legendado 3D 
21:15h - Dublado 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.

Como Treinar 
o seu Dragão 3
14:00h - Dublado 2D 

Uma Nova
Chance
16:30h - 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.

A Maldição 
da Freira
18:40h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D

L’américa Shopping

Alita: Anjo 
de Combate
13:40h - 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

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.

Green Book:
O Guia
18:40h - 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.

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

Capitã Marvel
13:40h - Dublado 3D 
16:10h - Legendado 3D
18:40h - Dublado 3D 
21:15h - Legendado 3D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
08/03

Sáb
09/03

Dom
10/03

Seg
11/03

Sol com nuvens.
Pancas de 
chuva

Chuva a 
qualquer hora

Chuvoso 
durante o 
dia e a noite

Chuva a 
qualquer hora

↑ 29°C
↓ 19°C

↑ 25°C
↓ 16°C

↑ 22°C
↓ 14°C

↑ 23°C
↓ 13°C


