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pública iniciam as aulas

EDUCAÇÃO

Com a medida provisória da Ministra da Educação que abre a possibilidade  da educação domiciliar, alunos pais e professores iniciam o 
ano letivo com uma pauta importante para a discussão. Página 05
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Deesta vez foi no bairro San-
ta Rita que os agents sanitarios 
domunicipio encontraram foco 
de proliferaçao do mosquito da 
dengueMesmo com este aumen-
to de incidencia, ainda nao haa 
registros de pessoas infectadas.

Locais dos focos
Dos 14 focos registrados, 

oito foram no bairro Botafogo, 

Vigilância Ambiental encontra o   14º foco, neste 
ano, de mosquito da dengue em terreno baldio

dois no bairro Pomarosa, um 
no bairro São Francisco (no ce-
mitério) e três no bairro Santa 
Rita, contando com este último 
localizado.

Denúncias
No início de fevereiro a re-

portagem da Gazeta percorreu 
os terrenos baldios da área cen-
tral de Bento Gonçalves onde 
foi encontrado lixos jogados em 
todos os terrenos, inclusive ao 
lado de supermercados, praças e 
moradias. A Secretaria de Saúde 
realiza visitas para identificar os 
proprietários e efetuar a limpeza 
dos terrenos.

Vigilância Ambiental
"O ambiente ideal para a 

criação do mosquito é na som-
bra, com água limpa e parada, 
ou entre o lixo acumulado. As 
larvas são adaptadas ao calor. 
Por isso, é importante que cada 
cidadão faça a sua parte e siga 

as orientações dos profissionais 
da Vigilância Ambiental e Se-
cretaria de Meio Ambiente, para 
eliminar os criadouros do mos-
quito", enfatiza Rafael Vieira, 

coordenador de Vigilância em 
Saúde.

Prevenção
A prevenção é a melhor 

forma de evitar a proliferação 
do mosquito. É importante ve-
rificar o quintal das casas com 
frequência, 15 minutos por se-
mana são suficientes para elimi-
nar criadouros (que são todos os 
depósitos que podem acumular 
água e servir para proliferação 
do mosquito), segundo a Vigi-
lância Ambiental.

Transmissão
A fêmea do Aedes Aegypti 

deposita seus ovos nas paredes 
internas de recipientes que te-
nham ou que possam acumular 
água parada. Em contato com 
a água, os ovos evoluem até se 
transformarem em mosquitos 
adultos. Quanto mais quente e 
úmido o clima, maior será a po-
pulação de mosquitos.

Até o momento o município regis-
trou 14 focos do transmissor no 
município

Poço é usado como depósito de lixo

Baldes com água dentro a céu 
aberto no bairro Santa Rita
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A partir do mês de março 
com o carnaval, começa a tem-
porada de pontos facultativos e 
feriados nacionais. Os feriados 
que cairão no final de semana 
serão: Tiradentes (domingo), 
Independência (sábado), Dia de 
Nossa Senhora da Aparecida 
(sábado) e Finados (sábado). Os 
demais vão cair em dias de se-
mana.

O texto publicado pelo Go-
verno Federal diz que o cum-
primento dos feriados não deve 
trazer prejuízo da prestação dos 
serviços considerados essenciais 
e que caberá aos dirigentes dos 
órgãos e entidades “a preserva-
ção e o funcionamento dos servi-
ços essenciais afetos às respecti-
vas áreas de competência”.

Confira as datas
1º de janeiro: Confraterni-

zação Universal (feriado nacio-
nal);

4 de março: Carnaval (ponto 
facultativo);

5 de março: Carnaval (ponto 
facultativo);

O resultado da segunda 
chamada do Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) está 
disponível na internet. Os pré-
-selecionados têm até o dia 27 
para fazer a matrícula.

Candidatos aprovados
Os estudantes devem com-

parecer às instituições com os 
documentos que comprovam as 
informações prestadas na ficha 
de inscrição. Cabe aos candida-
tos verificar os horários e o local 
de comparecimento para a aferi-
ção das informações. A lista da 
documentação necessária está 
disponível na página do progra-
ma.

Instituições
Algumas instituições podem 

exigir dos candidatos aprovados 

Por unanimidade  
Vereadores que auto-
rizam o município a 
contratar emergencial-
mente profissionais da 
educação para as Es-
colas Municipais. Se-
gundo justificativa do 
projeto do Executivo, a 
contratação é essencial  
ja que aprovados em 
concurso  convocandos 
não atenderam ao cha-
mado. O projeto segue 
para sanção do prefei-
to, para contratação 
de profissionais das 
categorias funcionais 
de Educador Infantil, 
Professor anos iniciais 
Ensino Fundamental, 
e Auxiliar de Educação 
Infantil.

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 20072: MATEUS FORESTI RANZI, solteiro, engenheiro me-
cânico, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e DANIELI PAOLA FERREIRA, solteira, estudante, natural de Dois 
Irmãos-RS, residente e domiciliada em Cotiporã. O Regime de bens será o 
da Comunhão Universal de Bens.

Edital nº 20102: LUÍS PAULO FASSINI, solteiro, analista de sistemas, 
natural de Estrela-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e GLEN-
DA HELLER CACERES, solteira, funcionária pública federal, natural de Qua-
raí-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Separação de Bens.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 22 .de fevereiro de  2019.

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

Começa a temporada de feriados 
a partir de março: confira as datas

6 de março: quarta-feira de 
cinzas (ponto facultativo até as 
14 horas);

19 de abril: Paixão de Cristo 
(feriado nacional);

21 de abril: Tiradentes (fe-
riado nacional);

1º de maio: Dia Mundial do 
Trabalho (feriado nacional);

20 de junho: Corpus Christi 
(ponto facultativo);

7 de setembro: Independên-
cia do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Se-
nhora Aparecida (feriado nacio-
nal);

28 de outubro: Dia do Servi-
dor Público (ponto facultativo);

2 de novembro: Finados (fe-
riado nacional);

15 de novembro: Proclama-
ção da República (feriado nacio-
nal);

24 de dezembro: véspera de 
natal (ponto facultativo após as 
14 horas);

25 de dezembro: Natal (fe-
riado nacional); 

31 de dezembro: véspera de 
ano novo (ponto facultativo após 
as 14 horas)

Os feriados que cairão no final de semana serão: Tiradentes (domingo), 
Independência (sábado), Dia de Nossa Senhora da Aparecida (sábado) e 
Finados (sábado). Os demais vão cair em dias de semana.

Vereadores aprovam  contratação de 
profissionais para educação no municipio

Justificativa do projeto, a contratação é essencial tendo em vista que, mesmo convo-
cando todos os aprovados no último concurso

Divulgada segunda chamada do ProUni

que façam uma prova. Os estu-
dantes devem verificar, no mo-
mento da inscrição, se a institui-
ção vai aplicar processo seletivo 
próprio.

Aqueles que não forem se-
lecionados na segunda chamada 
têm ainda a chance de integrar 
a lista de espera nos dias 7 e 8 
de março.

Inscrições
Ao todo, 946.979 candida-

tos se inscreveram na primei-
ra edição do ProUni deste ano, 
de acordo com o Ministério da 
Educação. Como cada candidato 
podia escolher até duas opções 
de curso, o número de inscrições 
chegou a 1.820.446.

Nesta edição, são oferta-
das 243.888 bolsas de estudo 
em 1.239 instituições parti-

culares de ensino. Do total de 
bolsas, 116.813 são integrais e 
127.075, parciais, de 50% do va-
lor das mensalidades.

Bolsas
O ProUni concede bolsas de 

estudo integrais e parciais em 
cursos de graduação e sequen-
ciais de formação específica, em 
instituições privadas de educa-
ção superior. Em contrapartida, 
o programa oferece isenção de 
tributos às instituições que ade-
rem ao programa.

Os estudantes selecionados 
podem pleitear ainda Bolsa Per-
manência, para ajudar nos custos 
dos estudos, e podem também 
usar o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) para garantir 
parte da mensalidade não cober-
ta pela bolsa do programa.

Os pré-selecionados têm até o dia 27 para fazer a matrícula
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A rotina para alunos da 
primeira série do ensino fun-
damental, até o terceiro ano do 
ensino médio está de volta para 
os quase 18 mil estudaantes da 
rde pública.  Nesta semana 6,8 
mil alunos da rede estadual mais 
10,4 mil da rede municipal vol-
taram às aulas. Muitas mudan-
ças  no início do ano letivo: troca 
de turmas, alguns até de escolas, 
colegas novos, professores no-
vos, mas independente da série, 
turma, idade, tamanho, gênero 
ou cor, o acompanhamento efe-
tivo dos pais é fundamental para 
o desenvolvimento dos alunos.

Os ensinamentos repassados 
para os filhos variam de cultura 
para cultura, lugar onde mora, 
tradições familiares, além de 
muitas variáveis como crenças, 
por exemplo. Por isso a família 
é essencial, não apenas na edu-
cação, mas no desenvolvimento 
desde o infantil até na adoles-
cência. E então, a criança cresce 
e inicia sua vida escolar, e o que 
antes era contato apenas fami-
liar ou com grupos de amigos, 
acaba por ser um contato maior 
com o mundo, no caso, a escola.

Início da vida escolar
Ao começar a vida escolar a 

criança necessita de um amparo 
maior, pois precisa criar/moldar 
seus próprios valores – que vão 
sendo formados no ambiente fa-
miliar – e confrontados com os 
dos colegas, funcionários, pro-
fessores, direção. Sem falar na 
aprendizage m, novidades que 
precisam ser armazenadas na 
memória, exigindo concentra-
ção do pequeno. Mas o que isso 
tem a ver com os familiares?

A vida escolar começa na 
creche. Lá inicia o aprendizado 
para respeitar o outro, a com-
partilhar os brinquedos, a res-
peitar os horários, e todas as 
outras normas sociais e concei-
tos acadêmicos que são conteú-
dos  que o novo aluno assimila 
em todo o seu desenvolvimento 
escolar.

Ano letivo inicia com a pauta do ensino domiciliar

Ensino domiciliar
No mês de janeiro a  nova 

ministra da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, Damares Al-
ves, elaborou uma medida provi-
sória que regulamenta o ensino 
domiciliar. A medida que permi-
te que os pais possam optar pela 
educação  domiciliar criada sem 
uma discussão   com a sociedade/
educadores, sem saber se o pais 
querem para si esta responsa-
bilidade e sem  indícios de exis-
tência de elementos reguladores 
capazes de assegurar  o direito 
do aluno receber em casa o con-
teudo necessário para a sua for-
mação momento.

A prática do ensino domici-
liar ainda não está regulamen-
tada e foi vetada pelo Supremo 
Tribunal Federal, em setembro 
de 2018. Os ministros decidiram 
que o ensino domiciliar não pode 
ser considerado um meio lícito, 
pois não há lei que regulamente 
o assunto. Mas a Ministra Daris 
trouxe de volta o assunto com a 
medida provisória.

Alunos opinam
“É bom que os pais parti-

cipem da vida escolar, mostra 
que eles estão se importando e 
faz que com nós nos esforcemos 

para dar uma satisfação para 
eles. Sobre o ensino domiciliar, 
nem sei dizer (se funcionaria), 
mas acho que seria uma boa”. 
Bárbara, 15 anos.

“Não sei como é não ter a 
participação da minha mãe, des-
de a primeira série ela senta co-
migo para estudar para provas e 
fazer trabalhos. Sempre tiro no-
tas boas, então acho que ajuda. 
A respeito de ensino domiciliar, 
não sei se funcionaria, depende 
do aluno ter comprometimen-
to”. Jesiane, 15 anos.

A diretora do Instituto Es-
tadual de Educação Cecília Mei-
reles, Susiane Hinnah é enfática: 
" é perceptível quando os pais 
participam na vida dos estudan-
tes, pois aluno se torna mais dis-
ciplinado, organizado. Os pais 
participam mais da escola, das 
atividades festivas que os alunos 
fazem, como dia dos pais, dia da 
família. O aluno gosta mais da 
escola quando a família está en-
volvida".

“Temos de estudar o que a 
ministra diz sobre o ensino do-
miciliar, ainda não tenho uma 
ideia definida a respeito disto, 
somente estudando quando o 
projeto estiver no papel”. Sa-

lienta Hinnah.

Importância
Cada aluno possui um rit-

mo de aprendizagem e por isso 
é importante o acompanhamen-
to familiar. Muitas vezes, não 
aprender no mesmo ritmo que 
os colegas podem gerar frustra-
ções, insegurança, e sentimentos 
de inferioridade, o que pode ser 
amenizado com diálogo e esti-
mulação frente a estes desafios. 
Nem sempre o estudante terá, 
por exemplo, as mesmas con-
dições de vida que os colegas, e 
isso pode refletir em suas atitu-
des e em seu desempenho esco-

lar. Por isso, além da família, a 
escola deve estar preparada para 
lidar com os indivíduos que che-
gam na escola e que necessitam 
desse suporte maior.

Diferenças, desafios, apren-
dizagens. São constantes oscila-
ções que fazem parte da vida do 
ser humano, que vem sido inter-
nalizadas desde a vida escolar. 
Familiares, alunos, funcionários, 
professores, e direção fazem 
parte da vida escolar da criança 
e do adolescente e que para isso 
necessitam de uma parceria em 
conjunto para que a vida escolar 
ocorra como uma experiência de 
crescimento para o estudante.

 “É perceptível quando os pais par-
ticipam na vida dos estudantes, 
pois aluno se torna mais disciplina-
do, organizado...”

 “É bom que os pais participem da 
vida escolar, mostra que eles estão 
se importando”

“Não sei como é não ter a participa-
ção da minha mãe”

 Nesta semana as redes estaduais e municipais voltaram as aulas
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O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que negou suspender 
os efeitos da decisão que auto-
rizou um adicional de 25% para 
aposentados que precisam de 
assistência permanente.

Motivação
Na petição, a AGU argu-

menta que a suspensão de to-
dos os processos que envolvam 
a matéria é necessária para dar 
segurança jurídica ao caso. Se-
gundo o governo, a decisão que 
estendeu o adicional de 25% 
para aposentados que precisam 
de cuidadores tem impacto po-
tencial de R$ 7,5 bilhões por 
ano para os cofres públicos.

A AGU busca suspender os 
processos até que o STF pos-
sa julgar, definitivamente, se 
o adicional reconhecido pelo 
STJ é ou não constitucional. A 
Corte poderá analisar o quadro 
quando o chamado recurso ex-
traordinário chegar ao Supre-
mo. A expectativa é de que este 
recurso chegue ao STF ainda 
neste semestre.

Lei
A lei em vigor desde 1991 

diz que apenas aposentados por 
invalidez teriam direito a essa 
parcela suplementar. Por isso, 

O trabalhador precisará 
contribuir 40 anos para apo-
sentar-se com 100% da média 
do salário de contribuição, in-
formou hoje (20) o Ministério 
da Economia. A nova fórmula 
de cálculo do benefício subs-
tituirá o fator previdenciário, 
usado atualmente no cálculo 
das aposentadorias do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS).

Hoje em dia
Atualmente, os benefí-

cios do INSS são calculados 
da seguinte forma: sobre 80% 
da média do salário de con-
tribuição para a Previdência 
incide o fator previdenciário, 
que mistura expectativa de 
vida e tempo de contribuição. 
A aplicação do fator previden-
ciário resulta em aposentado-
rias mais elevadas para quem 
trabalha mais tarde e em be-
nefícios menores caso a ex-
pectativa de vida da população 

A proposta da reforma da 
Previdência Social do governo, 
entregue ao Congresso Nacio-
nal nesta quarta-feira (20), de-
termina que os idosos terão de 
aguardar até os 70 anos para re-
ceber integralmente o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC).

Atualmente
Atualmente, o benefício no 

valor de um salário mínimo é 
pago mensalmente à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 
anos ou mais que comprove não 
possuir meios de se sustentar, e 
nem de ter auxílio da família.

Proposta
O governo propõe o paga-

mento de um valor menor, de 
R$ 400, a partir dos 60 anos de 
idade. Se esse idoso não tiver o 
tempo mínimo de contribuição 
para se aposentar pelo regime 
geral ao atingir 65 anos, ele con-
tinuará recebendo R$ 400 até 
completar 70 anos. A partir dos 

Os empregados aposenta-
dos que voltarem a trabalhar 
não terão o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
recolhido pelo empregador. A 
mudança consta da proposta de 
reforma da Previdência envia-
da na última quarta-feira (20) 
ao Congresso Nacional.

Ou seja, se uma pessoa 
trabalha por 30 anos, se apo-
senta e continua trabalhando 
por mais 5 anos, não receberá 
mais a multa indenizatória nem 
terá direito a novos recursos do 
FGTS.

Direito garantido 
na Constituição
Em 1988, a Assembleia Na-

cional Constituinte transfor-
mou a multa do FGTS em di-
reito constitucional e ampliou o 

Idade mínima para idosos ganhar 
benefícios pode subir para 70 anos

70 anos ele passará a receber um 
salário mínimo.

Regras
O BPC está previsto na Lei 

Orgânica da Assistência Social 
(LOAS). Para ter direito, é ne-
cessário que a renda por pessoa 
do grupo familiar seja menor 
que 1/4 do salário-mínimo vi-
gente.

Pela proposta de refor-
ma, apresentada ao Legislativo 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
permanece a exigência de que 
os beneficiários tenham renda 
mensal per capita inferior a 1/4 
do salário mínimo, e determina 
também que tenham patrimônio 
inferior a 98 mil (Faixa 1 do Mi-
nha Casa Minha Vida).

Deficientes
Para os deficientes, o gover-

no não propôs alterar a regra – 
eles continuam tendo direito ao 
benefício de um salário mínimo 
sem limite de idade.

Atualmente o benefício é concedido a partir dos 65 anos

Empregados aposentados deixaram 
de contribuir com FGTS nas empresas

valor de 10% para 40%.
Com a regulamentação da 

Constituição, foi promulgada 
em 1991 a nova legislação pre-
videnciária que autorizava o 
trabalhador a se aposentar sem 
o rompimento do vínculo em-
pregatício. Em caso de demis-
são, valia a multa de 40% sobre 
todos os depósitos.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) julgou uma ação 
direta de inconstitucionalida-
de e decidiu em 2006 que os 
aposentados que continuaram 
a trabalhar tinham o direito re-
conhecido.

Agora, a proposta do go-
verno quer retirar a obriga-
toriedade de recolhimento 
de FGTS dos empregados já 
aposentados e o pagamento da 
multa de 40%.

Para se aposentar com salário integral, 
trabalhador terá de contribuir por 40 anos

A nova fórmula de cálculo do benefício substituirá o fator previdenciário

aumente.

Novas regras
Pelas novas regras, o tra-

balhador com 20 anos de con-
tribuição começará recebendo 
60% da média das contribui-
ções, com a proporção subindo 
dois pontos percentuais a cada 
ano até atingir 100% com 40 
anos de contribuição. Caso o 
empregado trabalhe por mais 
de 40 anos, receberá mais de 
100% do salário de benefício, 

algo vetado atualmente.

Período de transição
Durante o período de tran-

sição de 12 anos, no entanto, o 
limite de 100% continuará va-
lendo, tanto para o setor pú-
blico como o privado. Segundo 
o secretário de Previdência da 
Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho, Leonardo 
Rolim, o novo cálculo é mais 
simples que o fator previden-
ciário.

Governo quer cortar adicional 
de 25% a aposentados que 
precisam de cuidadores

A decisão que estendeu o adicional de 25% para aposentados que preci-
sam de cuidadores tem impacto potencial de R$ 7,5 bilhões por ano para 
os cofres públicos.

surpreendeu a AGU a decisão 
do STJ de estender este benefí-
cio. Diante do cenário deficitá-
rio - que faz a reforma da Pre-
vidência ser prioridade número 
um do governo federal - o qua-
dro preocupa a AGU. Segundo 
apurou o Broadcast com inte-
grantes do órgão, a tese decidi-
da pelo STJ tem atualmente o 
maior potencial de lesão ao di-

nheiro público. De acordo com 
eles, os efeitos da decisão do 
tribunal já começaram a trazer 
problemas ao INSS. Por exem-
plo, além de determinações ju-
diciais para haver pagamento 
direto, já há decisões para que 
sejam feitas perícias para anali-
sar se o aposentado tem direito 
ao adicional, o que atrapalha o 
calendário do instituto.
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Foi aberto, na última segun-
da-feira (18), o prazo de entrega 
da declaração da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais) de 
2018. O envio dos dados deve 
ser feito até 5 de abril, por meio 
do programa GDRAIS 2018, 
disponível no site da Rais.

Declaração
A declaração da Rais deve 

ser feita por todas as pessoas ju-
rídicas que estavam com CNPJ 
ativo na Receita Federal no ano 
passado, com ou sem empre-
gados; estabelecimentos com 
Cadastro Específico do INSS 
(CEI) que tenham funcionários; 
órgãos e entidades da adminis-
tração direta e indireta dos go-
vernos federal, estadual e muni-

Taxas de licenciamento, 
IPVA, DPVAT e até mesmo 
multas já podem ser financiados 
no cartão de crédito ou pagas 
com cartão de débito. O proces-
so está sendo implantado grada-
tivamente no Estado, à medida 
que as empresas facilitadoras de 
crédito são aprovadas e creden-
ciadas pelo Detran para operar 
junto aos credenciados da autar-
quia de trânsito.

Essas empresas agem como 
intermediárias entre o proprie-
tário do veículo e a operadora de 
cartão de crédito, fornecendo as 
chamadas “maquininhas” para 
leitura do cartão, além de lei-
tora de código de barras. Hoje, 
diversos Centros de Formação 
de Condutores, Centros de Re-
gistro de Veículos, despachan-
tes credenciados pelo Detran e 
Centros de Remoção e Depósito 
já atuam como pontos de paga-
mento parcelado por meio de 
cartão de crédito.

Multas
No caso das multas, nesta 

primeira fase de implantação, 
o proprietário do veículo deve 
acessar e imprimir a guia de pa-
gamentos (GAD-M) a partir do 
site do Detran e levá-la ao cre-
denciado que já estiver operan-
do com cartões de crédito. Mais 
adiante, haverá mais empresas 
facilitadoras credenciadas e o 
sistema do Detran estará interli-

Um encontro realizado na 
CDL-BG reuniu lojistas interes-
sados em participar da a 11ª edi-
ção da maior e mais diversificada 
ponta de estoque da região. O Ar-
mazém das Pontas 2019 iniciou a 
comercialização de espaços para os 
lojistas interessados em participar 
do encontro que, neste ano, ocorre 
nos dias 30 e 31 de agosto e 01 de 
setembro, das 9h às 19h, no Salão 
Paroquial do bairro São Roque.

Durante encontro reunindo 
comerciantes associados a Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de Bento 
Gonçalves na noite de 19 de feve-
reiro, diversas empresas já confir-
maram sua adesão. Quem parti-
cipou pôde aproveitar condições 
diferenciadas como prioridade na 
escolha dos espaços e facilidades 
no pagamento, com descontos e 
parcelamentos.

Como participar
Para garantir um espaço no 

Armazém das Pontas basta entrar 
em contato com a contato com 
a CDL-BG pelo fone (54) 3455-
0555.

O governo encaminhou ao 
Congresso Nacional nesta quarta-
-feira (20) a proposta de reforma 
da Previdência, que prevê a criação 
de uma idade mínima para aposen-
tadoria, de 62 anos para mulheres 
e 65 para homens, ao final de um 
período de transição de 12 anos.

Abaixo, veja quanto tempo os 
professores precisam contribuir 
para se aposentar.

Professor da rede 
pública de 22 anos com 
1 ano de contribuição
Regras atuais
Homem: 55 anos de idade e 

30 anos de magistério (na prática, 
contará com 34 anos de magisté-
rio)

Mulher: 50 anos de idade e 
25 anos de magistério (na prática, 
contará com 29 anos de magisté-
rio)

Regras da reforma
Homem: 64 anos de idade, 37 

anos de magistério
Mulher: 61 anos de idade, 39 

anos de magistério

Professor da rede 

Armazém das Pontas 2019 inicia comercialização de espaços

Quem participou da reunião pôde aproveitar condições diferenciadas 
como prioridade na escolha dos espaços

Multas podem ser pagas com 
cartões de crédito e débito

gado a elas, permitindo ao aten-
dente no balcão acessar as dívi-
das e proceder ao pagamento via 
cartão, mediante fornecimento 
por parte do proprietário do veí-
culo da placa e do Renavam.

Financiamento 
no cartão de crédito
O financiamento é uma faci-

lidade para o proprietário do ve-
ículo que não acarreta qualquer 
alteração para o Detran, que 
segue recebendo à vista o exato 
valor da multa ou taxa, porém 
agora da empresa operadora 
de cartão de crédito. Para essa 
operadora trata-se de um paga-
mento que é aceito e processado 
como qualquer outro. Os juros 
acrescidos às parcelas represen-
tam o pagamento à empresa fa-
cilitadora/intermediadora, que 
atua como uma financeira.

Regulamentação 

federal e estadual
As empresas intermedia-

doras estão autorizadas pelo 
Denatran a operar em todo 
o país, e não apenas no RS. A 
autorização para pagamento 
de multas por cartão de débi-
to/crédito foi estabelecida pela 
resolução 697/2016 do Con-
selho Nacional de Trânsito, 
posteriormente alterada pela 
resolução 736/2018, também 
do Contran, e regulamentada 
pela portaria 149/2018, do De-
natran. No Rio Grande do Sul, 
o Detran regulamentou o paga-
mento de multas de trânsito e 
demais débitos de veículo com 
cartões de débito ou crédito, 
com a publicação da portaria 
494/2018, que estabeleceu o 
credenciamento das empresas 
Adquirentes, Subadquirentes 
ou Facilitadoras (ASFs) para 
operacionalização do referido 
pagamento ao Detran.

O processo está sendo implantada gradativamente no Estados

Prazo para declaração da Rais 
vai até início de abril

cipal; e condomínios e cartórios 
extrajudiciais. Já os Microem-
preendedores Individuais (MEI) 
só devem enviar as informações 
se tiverem empregados.

Sem vínculos
Os estabelecimentos sem 

vínculos empregatícios no ano-
-base precisam preencher a Rais 
Negativa. Todas as informações 
sobre a declaração dos dados po-
dem ser encontradas no Manual 
da Rais 2018.

Multas
Quem fornecer informações 

incorretas ou não fizer a declara-
ção dentro do prazo pode pagar 
multas que vão de R$ 425,64 a 
R$ 42.641,00.

O envio dos dados deve ser feito até 5 de abril, por meio do programa 
GDRAIS 2018

Como ficará a aposentadoria
para professores com a reformas

privada de 22 anos com 
1 ano de contribuição
Regras atuais
Homem: aos 51 anos de idade, 

em 2048, com fator previdenciário 
(uma redução de aproximadamen-
te 42% da renda)

Mulher: aos 46 anos de idade, 
em 2043, com fator previdenciário 
(uma redução de aproximadamen-
te 50% da renda)

Regras da reforma
Homem: quando completar 

100 pontos (daqui a 39 anos, quan-
do terá 61 de idade e 40 de contri-
buição, recebendo 100% da média 
de contribuição)

Mulher: quando completar 
95 pontos (daqui a 36 anos, quan-
do terá 58 anos de idade e 37 de 
contribuição, recebendo 94% da 
média)

Neste caso, o cálculo do bene-
fício é progressivo de acordo com 
o tempo de contribuição. Após 20 
anos de contribuição, os traba-
lhadores teriam direito a 60% do 
valor do benefício integral. Daí 
em diante, a cada ano trabalhado, 
aumenta-se 2% no valor recebido, 
atingindo 100% a partir de 40 anos 
de contribuição.
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O Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem (Daer) 
estabeleceu o calendário de 2019 
para a circulação de veículos es-
peciais nas rodovias estaduais. A 
medida ocorre anualmente por 
conta do aumento significativo do 
fluxo de automóveis durante os 
feriados. 

Início da restrição
No dia 1º de março, a deter-

minação - que entra em vigor em 
razão do Carnaval - proíbe o trân-
sito de cargas em períodos espe-
cíficos para reduzir o número de 
acidentes na malha viária.

Rodovias
A restrição abrange as rodo-

vias de pista simples, que serão 
fiscalizadas pelo Comando Rodo-
viário da Brigada Militar (CRBM). 
Além da autuação, os motoristas 
que trafegarem em horários ina-
propriados serão impedidos de 

 

seguir a viagem até que encerre o 
horário de restrição.

Carnaval
Neste Carnaval, o transpor-

te especial de cargas está proi-
bido na sexta-feira (1º), das 16h 
às 22h; no sábado (2), entre 6h e 
12h; na terça-feira (5), das 16h às 
22h; e na quarta-feira (6), das 6h 
às 12h.

Demais feriados
Semana Santa
18 de abril (quinta-feira) – 

16h às 22h
19 de abril (sexta-feira) – 6h 

às 12h
21 de abril (domingo) – 16h 

às 22h

Corpus Christi
20 de junho (quinta-feira) – 

6h às 12h
23 de junho (domingo) – 16h 

às 22h

Revolução Farroupilha
19 de setembro (quinta-feira) 

– 16h às 22h
20 de setembro (sexta-feira) 

– 6h às 12h
22 de setembro (domingo) – 

16h às 22h

Proclamação 
da República
14 de novembro (quinta-fei-

ra) – 16h às 22h
15 de novembro (sexta-feira) 

– 6h às 12h
17 de novembro (domingo) – 

16h às 22h

Fim de ano 
(Natal e Rèveillon)
25 de dezembro (quarta-fei-

ra) – 14h às 22h
1º de janeiro de 2020 (quar-

ta-feira) – 14h às 22h

Devido as últimas fugas de 
presídios nas cidades de Bento 
Gonçalves, Passo Fundo, Ere-
chim e Lajeado, a Secretária de 
Segurança do Rio Grande do 
Sul anunciou um pacote de me-
didas para atuar no combate as 
fugas das penitenciárias. Ainda 
foi passada a previsão de inau-
guração do novo Presídio Esta-
dual de Bento Gonçalves.

Novo complexo
A Penitenciária Estadual de 

Bento Gonçalves, tem inaugura-
ção prevista para abril de 2019. 
Serão 416 novas vagas. O anún-
cio foi feito nesta quinta-feira 
(21) pelo secretário de Seguran-
ça Pública e vice-governador do 
estado, delegado Ranolfo Vieira 
Júnior, em coletiva de imprensa, 
em Porto Alegre.

A inauguração estava pre-
vista para o mês de janeiro, mas 
a empreiteira que conduz a obra 
do novo presídio acionou uma 
cláusula em contrato, adiando 
a entrega para o mês de abril, 

Secretaria de Segurança anuncia 
pacote de mudanças e previsão 
para novo presídio em Bento

devido as obras não terem sido 
finalizadas.

Ações de enfrentamen-
to a fugas

Durante a coletiva, o gover-
no do estado apresentou um pa-
cote de ações de enfrentamento 
a problemas envolvendo o siste-
ma prisional gaúcho.

Para coibir a fuga de presos, 
a Susepe informou que serão 
substituídos alguns delegados 
regionais penitenciários. So-
mente em 2019, quatro ocorrên-
cias de fuga, com 43 foragidos, 
foram registradas em presídios 
do estado. 

Outra medida é a realiza-
ção de uma avaliação técnica 
das estruturas de todas as casas 
prisionais, em especial das que 
apresentaram fugas neste ano.

Também foi anunciada a 
formatura de 127 agentes pe-
nitenciários, prevista para abril. 
Eles estão em curso de formação 
e devem integrar a equipe das 
novas casas prisionais.

A inauguração estava prevista para o mês de janeiro, mas a empreiteira 
que conduz a obra do novo presídio acionou uma cláusula em contrato 
para entregar em abril

Começa a valer nesta sexta res-
trição de tráfego para 
veículos com carga pesada 
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As equipes sub-15 e sub-17 
do Esportivo se apresentaram 
oficialmente para o início dos 
trabalhos dentro de campo na 
última terça-feira (19), na Mon-
tanha dos Vinhedos. Ambas as 
categorias iniciam a pré-tempo-
rada de forma intensa visando o 
Campeonato Gaúcho de 2019.

Sub-17
A categoria sub-17 inicia 

o ano de 2019 com um elenco 
praticamente novo, aproveitan-
do, sobretudo, atletas promo-
vidos da categoria sub-15. Até 
agora, a equipe comandada pelo 
técnico Márcio Ebert, auxiliado 
por Vinícius Casagranda, possui 
cerca de 30 atletas para o início 
da pré-temporada. O Campe-
onato Gaúcho Juvenil de 2019 
tem início previsto para o dia 
6 de abril. O Esportivo está no 
grupo B da competição ao lado 
de Novo Hamburgo, Estância 
Velha, Nacional (São Leopoldo) 
e Americano (Novo Hamburgo). 

Bento Gonçalves recebe no 
dia 14 de abril, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, o Torneio Es-
tadual Asamco, reunindo cente-
nas de atletas de diversas cidades 
do Estado. Serão realizadas com-
petições de Hapkidô (incluindo 
lutas, quebramentos, saltos, de-
monstrações de lutas com armas 
e defesas pessoais) bem como 
Tang Soo Do (formulas, lutas e 
técnicas contra-ataques) e ainda 
de Kickboxing (luta de contato).

O evento é realizado pela 
primeira vez no município. No 
ano passado, a equipe da cidade 
conquistou, no campeonato em 
Ipiranga do Sul, dois ouros, três 
pratas e três bronzes.

Autoridades do esporte
Entre as autoridades do Sis-

tema Asamco Martial Arts pre-
sentes estão o Supremo Guru 
Asamco Roberto Nochang Car-
neiro, criador do estilo e faixa 
preta 10º DAN, o Supremo Grão 
Mestre e coordenador do Progra-
ma Internacional Escuelas Her-
manas para o Brasil, Wladmir 
Xavier, faixa preta 10º DAN, o 
presidente da Confederação Bra-
sileira Asamco, Geovani Della-
vecchia, faixa preta 9º DAN, o 
presidente do Departamento de 
Torneios grão mestre Adoniran O Esportivo pretende trabalhar a preparação de novos talentos para a 

equipe principal

Sub-15
Comandada pelo técnico 

Marciano Bianchi e pelo seu 
auxiliar Everton Luiz Costa, 
a equipe sub-15 voltará neste 
ano a disputar o Campeonato 
Gaúcho da categoria sub-15. O 
elenco conta com atletas rema-
nescentes e jogadores vindos da 
categoria sub-14, além de atle-
tas selecionados na avaliação 
técnica, totalizando 30 atletas 
para o início dos trabalhos den-
tro de campo. O Congresso Téc-
nico do estadual sub-15 ocorre 
nesta sexta-feira, dia 22, na sede 
da FGF. 

Objetivos
A coordenação das cate-

gorias de base prevê a realiza-
ção de alguns amistosos para a 
preparação das equipes para o 
Campeonato Gaúcho. Apesar 
de almejar bons resultados, o 
Esportivo pretende trabalhar 
a preparação de novos talentos 
para a equipe principal.

Equipes de base do Esportivo 
iniciam pré-temporada

Torneio de artes marciais acontecerá em Bento

Evento acontece no dia 14 de abril

Santos, faixa preta de 7º DAN e 
a presidente da World Federation 
For Ladies Grand Masters para 
o Brasil, professora Cristiane 
Dellavecchia, faixa preta 3º DAN, 
dentre outros.

Delegações
Já estão confirmadas dele-

gações de Erechim, Santa Maria, 
Getúlio Vargas, Erebango, Ipi-
ranga do Sul, Sapucaia do Sul, 
Chapecó, Estância Velha, Santa 
Cruz do Sul, Sobradinho, Silvei-
ra Martins e Bento Gonçalves. A 
perspectiva é da participação de 
mais de 100 artistas marciais nas 
competições. O torneio de Bento 

Gonçalves conta com o apoio e in-
centivo da Secretaria Municipal 
de Esportes. 

O sistema 
Asamco Martial Arts
O Asamco Martial Arts é um 

sistema de combate individual, 
dividido por módulos. Atualmen-
te são desenvolvidos os módulos 
de Hapkidô, Kickboxing e Tang 
Soo Do. Em Bento Gonçalves o 
instrutor responsável pelo siste-
ma Asamco é o Sr. Diego Fran-
zen, organizador do torneio. Os 
representantes de Bento são in-
tegrantes da equipe EBD Com-
bate/Cobra Fight.

O gramado irregular, a tem-
peratura em 35° e o time do São 
Borja, vários foram os adversá-
rios que o Esportivo encarou na 
tarde de quinta-feira (21), pela 
Divisão de Acesso, no placar, um 
zero a zero. O jogo foi disputa-
do na fronteira oeste do estado, 
e estava sem público devido ao 
São Borja ter recebido punição 

Esportivo e São Borja não saem do zero
da Federação Gaúcha de Futebol 
por brigas de torcedores na final 
da Terceirona 2018.

Etapa inicial
Um jogo morno em baixo de 

um sol escaldante, esta foi a tô-
nica do primeiro tempo do con-
fronto. A única chance de gol foi 
em uma bola alçada na área pelo 

Esportivo, o goleiro do São Borja 
bateu roupa e a bola foi chutada 
para fora. De resto, a bola circu-
lava no meio campo de ambos os 
times, sem muita ação, parecia 
que os times evitavam desgastes 

por conta do forte calor.

Segundo tempo
Diferentemente dos primei-

ros 45 minutos, a etapa comple-
mentar foi movimentada. Aos 
19 minutos, após cobrança de 
escanteio na área do São Borja, 
a bola é desviada na entrada da 
pequena área, passando rente 
ao poste esquerdo do goleiro da 
equipe da fronteira. Um minuto 
depois, em cobrança de escan-
teio, Athos tenta surpreender 
batendo direto para o gol, mas 
o goleiro salva e na sequencia 
sofre a falta. O Esportivo era só 
ataque, aos 27 minutos, Robert 
recebe na entrada da área, dá 
um chapéu no zagueiro, e chuta 
sobre a meta do gol adversário.

Os últimos minutos foram 
de domínio do São Borja, aos 
41 minutos em chute da entra-

da da área, quase inaugurou o 
marcador. No último lance de 
perigo do jogo, o goleiro Jônatas 
fez boa defesa para os alviazuis, 
garantindo o ponto fora de casa.

Classificação
Com o empate o Esportivo 

chegou aos 4 pontos em dois jo-
gos, ocupando a segunda colo-
cação na classificação do grupo, 
atrás apenas do Passo Fundo 
que venceu as duas partidas. Os 
quatro primeiros se classificam 
a fase quartas de final da com-
petição.

Próximo confronto
No próximo domingo os co-

mandados de Carlos Moraes vão 
para Vacaria encarar o Glória, 
equipe que tem os mesmos qua-
tro pontos do Esportivo, ficando 
atrás somente pelo saldo de gols.

O jogo foi disputado de portões fe-
chados por punição imposta ao São 
Borja
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Quem pensa que escapou de 
punição ao transpor sem autori-
zação uma blitz de trânsito, pode 
estar enganado. Fugir ou tentar 
fugir de barreira é infração gra-
víssima e gera punição pesada, 
com multa de R$293,47, sus-
pensão do direito de dirigir por 
seis meses, remoção do veículo e 
recolhimento da CNH.

Alerta
O Detran-RS faz o alerta 

devido ao número de casos no 
Litoral. As blitz da Balada Se-
gura na praia já registraram oito 
tentativas de fuga. Na madru-
gada do último sábado (16), em 
Capão da Canoa, um condutor 
desobedeceu à ordem de parada 
dos agentes e acabou colidindo 
o veículo. Ele estava com 0,81 
mg/l de álcool no sangue e foi 
preso sem direito a fiança.

Infrações
A média de infrações pelo 

artigo 210, do Código de Trân-
sito Brasileiro, que prevê a 
transposição, sem autorização, 
de bloqueio viário policial, é de 
duas por dia nos últimos dez 
anos.  Em 2018, foram 996 au-

Fuga de blitz pode suspender CNH

tuações por esse motivo no Rio 
Grande do Sul, quase três por 
dia.

Suspensão do 
direito de dirigir 
O processo de suspensão do 

direito de dirigir obedece aos 

princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 
Após a notificação de instaura-
ção do processo, o condutor tem 

prazo para apresentar defesa por 
escrito. Se indeferida a defesa, o 
condutor pode ainda recorrer da 
decisão junto à Jari do Detran/
RS, no prazo informado na no-
tificação. Indeferido o recurso 
na primeira instância, o condu-
tor tem ainda a possibilidade de 
recorrer em segunda instância 
junto ao Cetran/RS.

Notificado da penalidade 
aplicada, o condutor deve cum-
prir o prazo determinado para a 
suspensão, que vai de seis meses 
a um ano, e fazer o curso de re-
ciclagem.

Multas
O condutor flagrado pela 

fiscalização conduzindo com o 
direito de dirigir suspenso in-
corre em infração gravíssima, 
com multa de R$ 957,70. Fica 
o condutor, também, passível de 
cassação da CNH por dois anos. 
O infrator pode, ainda, ser con-
duzido à Polícia Judiciária por 
violação da suspensão do direito 
de dirigir, crime de trânsito pre-
visto no Art. 307 do CTB. Pode 
responder, ainda, pelo crime de 
desobediência, na forma do Art. 
330 do Código Penal.

Fugir ou tentar fugir de barreira é infração gravíssima e gera punição pesada
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Ao tentar fazer uma conver-
são para entrar num frigorífico, 
o motorista de um caminhão de 
Carlos Barbosa colidiu com uma 
motociclista de Bento Gonçal-
ves, na tarde da última terça-fei-
ra (20), no bairro Maria Goretti.

Jonatan Quei-
roz, um dos fugitivos 
do albergue do Presí-
dio Estadual de Bento 
Gonçalves, foi preso 
novamente na noite da 
última terça-feira (19) 
descumprindo a pri-
são domiciliar, a qual 
havia sido beneficiado 
pela justiça. A polícia 
abordou o indivíduo na 
Rua Marechal Deodoro, 
conforme regra da pri-
são domiciliar o acusado 
deveria estar recolhido 
em sua casa no perío-
do compreendido entre 
20h e 06h da manhã.

Queiroz, que pos-
sui uma vasta ficha cri-
minal, havia recebido 
o direito da prisão do-
miciliar, no último dia 
15. A polícia conduziu 
o apenado para o Pre-
sídio Estadual de Bento 
Gonçalves pelo descum-
primento.

Um prédio teve de ser de-
socupado pelo Corpo de Bom-
beiros, no bairro São Roque. O 
problema seria a obstrução ca-
nalização de água embaixo do 
prédio, que com a chuva estaria 
cedendo, e correndo riscos de 
desabamento.

Um veículo Fox bateu em 
uma motocicleta que estava es-
tacionada na avenida São Roque, 
na noite de quinta-feira (14), 
porém a proprietária registrou 
o boletim de ocorrência somente 
na última terça-feira (19), devi-

Duas casas foram atingidas por 
um incêndio na tarde da última ter-

A Brigada Militar recebeu 
uma denúncia que um homem 
estava ferido e pedindo por so-
corro, no bairro Zatt. A guar-
nição de serviço foi até o local e 
encontrou o indivíduo próximo 
de um matagal, ferido por arma 

Homem leva facada no tórax
branca na região do tórax.

A vítima foi direcionada 
para o hospital e está em es-
tado grave. A polícia tem um 
suspeito e realiza buscas, a mo-
tivação do crime ainda é desco-
nhecida.

Após ter denúncias contra 
si de agressão a mulher, um ho-
mem de 47 anos se apresentou 
a Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (DEAM) 
para prestar depoimento, na 
noite da última segunda-feira 
(18).

Após ter seu nome consulta-
do no sistema interno da polícia, 
foi constatado que o indivíduo 
possuía um mandado de prisão 
expedido. Após prestar o depoi-
mento, o acusado foi conduzi-
do para o Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Ao prestar depoimento, homem é detido

A motociclista ficou ferida e 
teve de ser socorrida pelo Samu, 
que encaminhou-a para o hospi-
tal, fato que ocasionou lentidão 
por cerca de 40 minutos na es-
trada. A Brigada Militar aten-
deu o caso.

Motociclista fica ferida em 
acidente com caminhão

Após inspeção dos enge-
nheiros da construtora e da pre-
feitura, juntamente com o Corpo 
de Bombeiros, o prédio foi libe-
rado para as famílias voltarem 
para seus apartamentos, pois já 
não havia mais riscos de desaba-
mento.

Por risco de desabamento 
prédio é evacuado

do a ter conseguido as imagens 
das câmeras de segurança insta-
lada na avenida.

A moto sofreu inúmeros 
danos materiais e a polícia ten-
ta localizar o autor do acidente, 
que fugiu sem deixar contato.

Moto estacionada é danificada 
ao ser derrubada por carro

Ao parar para jantar com a 
esposa no bairro Vila Nova II, 
um vendedor de frutas de Nova 
Roma do Sul foi assaltado na 
noite desta quarta-feira (20). De 
acordo com o Boletim de Ocor-
rência, ao sair do estabelecimen-
to com seu caminhão, um indi-

Vendedor é assaltado no Vila Nova II
víduo se aproximou dizendo que 
querer comprar uma melancia.

Ao descer do veículo para 
efetuar a venda, o assaltante 
ameaçou o casal com uma faca, 
levando R$1.500, talão de che-
ques e documentos. A Brigada 
Militar atendeu a ocorrência.

Famílias tem casas incendiadas em Tuiuty
ça-feira (19), na região de Tuiuty, em 
Bento Gonçalves. O fogo começou 

em uma residência e foi rapidamente 
se espalhando, atingindo o imóvel ao 
lado.

Apesar dos serviços do Corpo de 
Bombeiros, as estruturas das residên-
cias foram totalmente danificadas. Ao 
todo oito pessoas ficaram desaloja-
das e perderam tudo em decorrência 
do incêndio, dentre elas quatro crian-
ças.

Quem quiser e puder colaborar 
com roupas, material escolar, material 
de construção e afins para as famílias 
podem fazer contato no telefone (54) 
9.9609-6758, falar com Paloma.

Primeiro fugitivo capturado 
do Presídio Estadual, é preso 
descumprindo prisão domiciliar

Um jovem de 17 anos, cami-
nhava pelas ruas do bairro Santa 
Rita, quando foi alvo de uma ten-
tativa de assalto, na última quar-
ta-feira (20). Conforme boletim 
de ocorrência, registrado pelo 
pai da vítima, por volta das 15h, 

o jovem foi abordado por dois in-
divíduos armados com uma faca, 
que anunciaram o assalto.

A vítima passou as caracte-
rísticas dos meliantes para a Bri-
gada Militar. Nada foi levado na 
tentativa de assalto.

Adolescente foge de bandidos 
em tentativa de assalto

A polícia Civil vinha 
monitorando a movimenta-
ção um indivíduo no bairro 
Ouro Verde com suspeita 
de envolvimento com trá-
fico de  drogas. Durante a 
investigação a polícia se-
guiu o carro do suspeito 
até o bairro Maria Goretti, 
quando fez a abordagem. 
No porta luvas do carro, 
que estava sendo dirigido 
por um comparsa  foram 
encontrados 20 comprimi-
dos de ecstasy, 15 porções 
de maconha . Os dois - de 
18 anos - foram encami-
nhados à DPPA e ficam a 
disposição da Justiça.

Mais dois presos 
por tráfico  no 
Maria Goretti
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CINEMA
Validade da programação: 21/02/2019 a 27/02/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento: 3055 2442
L’américa Shopping: 3454 1334
Salas tradicionais (2D): R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção*: na terça-feira e quarta-feira todos pagam 
meia entrada
* Esceto feriados e sessões de pré-estreia

LOTERIAS

fo
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ai
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1°

01  02  06  10  12
13  24  29  36  39
44  45  47  48  52
55  58  64  75  84

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2126

Federal -  extração 05364

Lotomania -  extração 1945

07  12  24  27  39  58

06160
02924
17730
86201  
14573

Shopping Bento

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

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

Uma Nova
Chance
18:40h - Dublado 2D 

Minha Vida 
em Marte
21:00h - Nacional 2D 
(Exceto dia 22)

Nasce uma 
Estrela
Sessao Especial dia 22 - 21h15 
Dublado 2D 

Aquaman
19:00h - Dublado 2D

Creed II
16:30h - Dublado 2D

Adonis Creed (Michael 
B. Jordan) saiu mais forte do 

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

L’américa Shopping

Como Treinar 
o seu Dragão 3
14:00h -Dublado 2D
18:40h -Dublado 2D

Uma Nova
Chance
16:20h - Dublado 2D 
21:00h - Legendado 2D

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

Sereia: Lago
dos Mortos
13:40h - Dublado 2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
22/02

Sáb
23/02

Dom
24/02

Seg
25/02

Sol com 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

Sol com 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

Sol com 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

Chuva forte

↑ 31°C
↓ 18°C

↑ 31°C
↓ 18°C

↑ 32°C
↓ 19°C

↑ 27°C
↓ 16°C


