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Receita Estadual realizou 
nesta quinta-feira, 21 a Opera-
ção Plástico Frio em uma em-
presa de Bento Gonçalves com 
o objetivo recuperar aproxima-
damente R$ 30 milhões em so-
negação e dívidas acumuladas 
de ICMS. O alvo da ação é uma 
empresa do ramo de plásticos, 
"devedora contumaz que será 
incluída no Regime Especial de 
Fiscalização (REF) e apresenta 
indícios de sonegação”, segundo 
divulgação da assessoria de co-
municação da Receita Estadual.

A iniciativa, coordenada 
pela Delegacia da Receita Esta-
dual de Caxias do Sul (3ª DRE), 
"é uma forma de combate à con-
-corrência desleal, que ocorre 
quando empresas utilizam prá-
ticas tributárias ilícitas para 
obter vantagem competitiva no 
mercado. A equipe de trabalho 
é formada por onze Auditores-
-Fiscais da Receita Estadual, 
seis Técnicos Tributários da 
Receita Estadual e dois Policiais 
Militares".

 
Outras operações
Mais duas operações da Re-

ceita Estadual focadas no com-
bate à sonegação e fraudes fis-
cais aconteceram nesta quinta 

As irregularidades foram identificadas a partir de trabalhos de investiga-
ção fiscal

Ação da Receita Estadual para recuperar 
R$ 30 milhões em sonegação e dívidas com ICMS
O alvo da ação é uma empresa   "devedora contumaz que apresenta indícios de sonegação", segundo a Receita Federal

(21). As irregularidades foram 
identificadas a partir de traba-
lhos de investigação fiscal. As 
ações somam-se a uma operação 
que está em curso na divisa com 
Santa Catarina contra contri-
buintes devedores contumazes 
e que estão sujeitos ao Regime 
Espe-cial de Fiscalização (REF).

As operações ocorrem de 
maneira simultânea em seis pos-
tos fiscais (Torres, Vacaria, Bar-
racão, Marcelino Ramos, Nonoai 
e Iraí), e em empresas no Vale do 
Sinos e Serra. No total, há valo-
res de R$ 285 milhões em sone-
gação, fraudes fiscais e dívidas 
acumuladas.

Em outra cidade do Vale do 
Sinos foi realizada operação os-
tensiva de fiscalização voltada ao 
combate de fraudes fiscais em 
empresas que operam sem Ins-
crição Estadual. O alvo da ação 
é um grupo de empresas varejis-
tas de artigos de colchoaria da 
região do Vale do Sinos e Gran-
de Porto Alegre. O montante de 
ICMS devido e não pago aos co-
fres públicos, acrescidos de mul-
tas e juros, é estimado em mais 
de R$ 10 milhões.

As irregularidades foram 
identificadas a partir de traba-
lhos de investigação fiscal, os 

quais apontam para a existên-
cia de empresas não cadastradas 
na Receita Estadual, utilização 
de “empresas fantasmas” para 
obtenção do faturamento e co-
merci-alização de produtos sem 
a devida emissão de documentos 
fiscais, inclusive por parte da in-
dústria fornecedora das lojas.

Visando à busca e apreen-
são de provas e documentos nos 
estabelecimentos investigados, 
a ação, que é coordenada pela 
Delegacia da Receita Estadual 
de Novo Hamburgo, conta com 
a participação de 24 Auditores-
-Fiscais, cinco Técnicos Tri-bu-
tários e dois Policiais Militares.

Postos de divisa
Operação na divisa com 

Santa Catarina ocorre desde a 
semana passada com o objetivo 
de fiscalizar as vendas de gran-
des devedores de ICMS do Rio 
Grande do Sul em remessas para 
outros Estados. O alvo são ope-
rações de empresas que decla-
ram e não recolhem o imposto de 
forma reiterada.

Para esta operação, a Receita 
Estadual está utilizando um for-
te aparato tecnológico, por meio 
do cruzamento de in-formações 
e apontamento de indícios no 

sistema chamado “Controle de 
Mercadorias em Trânsito”. O 
sistema foi abastecido com in-
formações dos devedores em 
Regime Especial de Fiscalização 

para geração de alertas eletrôni-
cos automáticos, com identifica-
ção dos veículos que devem ser 
parados no momento da passa-
gem pelos postos fiscais.

Foto: Divulgação/ Receita Estadual

OPERAÇÃO PLÁSTICO FRIO
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Das 778 vagas de zona 
azul da cidade, apenas 25 são 
destinadas a estacionamento 
de idosos cadastrados, quan-
do, segundo Legislação Fede-
ral deveria haver 39 vagas à 
disposição de idosos.  

Além de não cumprir a 
legislação federal, a nova lei 
municipal restringe em uma 
hora o estacionamento isento 
de pagamento nas vagas para 
idosos. Depois da primeira 
hora, será cobrado valor de 
vaga comum.

 Até então o idoso devida-
mente identificado tinha ga-
rantido a isenção de 60 minu-
tos em qualquer vaga da área 
azul, tanto nas destinadas, 
como nas comuns. Porém com 
a Lei Municipal nº 6.477, de 
6 de março de 2019, que al-
tera e acresce dispositivos na 
Lei Municipal 4.722/2009, 
segundo o art 2º “Estando 
ocupadas as vagas de esta-
cionamento destinado aos 
idosos, o veículo cadastrado 
poderá estacionar nos locais 

Com 13 vagas a menos que determina a Lei Federal

de estacionamento utilizados 
pelos demais usuários da via 
pública, não estando isento 
do pagamento da tarifa para a 
área azul”.

O que diz a Lei Federal
A legislação Federal prevê 

que 5% das vagas disponíveis 
deverão ser destinadas aos 
idosos, o que chegaria próxi-
mo a 40 vagas (38,9), porém, 
conforme informado pela as-
sessoria de imprensa da pre-
feitura, há no município ape-
nas 25 vagas destinadas aos 
idosos. Ou seja, além de não 
estar cumprindo a Lei Fede-
ral número 10.741, de 1º de 
outubro de 2003. (atualizada 
até a Lei nº 13.535, de 15 de 
dezembro de 2017), o artigo 
41 do Estatuto do Idoso, diz  
que  “é assegurada a reserva, 
para os idosos, nos termos 
da lei local, de 5% (cinco por 
cento) das vagas nos estacio-
namentos públicos e privados, 
as quais deverão ser posicio-
nadas de forma a garantir a 
melhor comodidade ao idoso”, 
o município está retirando a 
isenção do pagamento, o que 
chama de “concessão”.

Como justificativa para o 
não cumprimento desta lei, a 
prefeitura alega que, “com a 
readequação e a colocação dos 
sensores nas vagas de estacio-

 

COMO FICA

Idosos com veículo de-
vidamente cadastrado 
poderão permanecer 
na vaga destinada aos 
idosos por 60 minutos. 
Depois desta hora, será 
cobrado taxa de estacio-
namento comum. Caso 
todas as 25 vagas este-
jam ocupadas o idoso vai 
estacionar na zona azul e 
pagar como qualquer ou-
tro usuário.

 

Total de vagas tarifadas 
778

Vagas carga/descarga 
47

Vagas idosos 
25

Vagas pcd’s 
13

Vagas embarque/
desembarque 
17

Prefeitura não cumpre Lei Federal que determina 39 vagas de estacionamento a idosos e retira a                gratuidade de 60 minutos em vagas comuns

 

Idosos com veículo de-
vidamente cadastrado, 
poderiam estacionar nas 
vagas não destinadas a 
eles gratuitamente por 
60 minutos.

COMO ERA
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Pelas ruas da cidade o assunto é o mesmo: o descumprimento da Lei Federal e a retirada da isenção de uma hora na área azul para os idosos. Ouvimos a opinião de quem 
utiliza as vagas:

Juarez Antônio da Silva

“Quando preciso utilizar 
as vagas já é muito complicado, 
pois nunca acho uma disponí-
veis. Penso que esta nova lei é 
um retrocesso para a nossa ci-
dade. Assim como há vagas para 
deficientes, os idosos também 
devem ter seus direitos garan-
tidos. Ao meu ver, esta Lei deve 
ser reformulada, afim de que não 
prejudique mais ainda quem já 
trabalhou uma vida inteir.”

Sisnando José 
Pires Braga
66 anos

“Acho que essa nova lei é 
uma falta de respeito com nós, 
idosos. O que se espera dos nos-
sos administradores é que traba-
lhe sempre para garantir nossos 
direitos, e não para retirá-los. 
Por muitas vezes, ao procurar 
as vagas de idosos e não encon-
tra-las, acabo deixando o carro 
em um estacionamento privado, 
pois sei que em uma hora não 
consigo fazer tudo o que preciso 
no centro.”

Erni Megiolaro 
70 anos

“Inicialmente, penso que se 
temos direito há quase 40 vagas, 
estas deveriam estar disponíveis 
desde que começou a ser cobra-
da essa taxa de estacionamento. 
Já achava uma falta de respeito 
o tempo de apenas 60 min. gra-
tuitos, porque é impossível ir e 
voltar de uma consulta médica 
ou de um exame em uma hora.”

Luiz Carlos Verseti 
64 anos

“Não tenho cadastro do meu 
veículo na prefeitura, porque 
nunca consegui estacionar nas 
vagas de idosos. E também não 
frei agora, pois a falta de vagas 
para idosos continuarão sendo 
insuficientes e terei que pagar 
de qualquer maneira. É vergo-
nhoso uma cidade que cresceu 
como Bento Gonçalves não aten-
der o que determina o estatuto 
do idoso e ainda retirar a isenção 
desta primeira hora. Hoje, tive 
que deixar meu carro há mais 
de cinco quadras daqui, porque, 
nem se eu tivesse que pagar para 
estacionar não acharia vaga.”

Ivo Ceresa 
71 anos

“Acho que está tudo errado. 
Ao invés de acrescentar as vagas 
que são nossas por garantia do 
estatuto do idoso, estão nos ti-
rando um direito adquirido há 
tempos. Não deveria ser assim. 
Acho que tudo isso precisa ser 
reavaliado.”

Prefeitura não cumpre Lei Federal que determina 39 vagas de estacionamento a idosos e retira a                gratuidade de 60 minutos em vagas comuns
Município retira isenção de estacionamento na zona azul

namento, o que propiciará aos 
usuários maior qualidade na 
prestação do serviço, pois po-
derá consultar online as vagas 
disponíveis, os idosos também 
poderão usufruir com este 
serviço, portanto a Secreta-
ria de Mobilidade está reade-
quando as vagas que em breve 
estarão disponíveis.”

Em resumo: idosos per-
dem o direito de estacionarem 
em vagas comuns gratuita-
mente por uma hora, e devem 
pesquisar online, as disponi-
bilidades de vagas (sim... ido-
sos devem pesquisar online a 
disponibilidade de uma vaga, 
pegar o carro com agilidade 
e encontrar magicamente a 
vaga desocupada  lhe espe-
rando, segundo  palavras do 
Secretário Marinho enviadas 
pela sua assessoria de im-
prensa).

Também o secretário Ma-
rinho desvia da questão do não 
cumprimento da Lei Federal 
dos 5% - ou seja as 13 vagas 
faltantes – com um evasivo: “a 
Secretaria de Mobilidade está 
readequando as vagas que em 
breve estarão disponíveis”.

O que pensam os usuários
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A Secretaria Estadual da 
Educação (Seduc) está incenti-
vando os diretores de escolas e 
estudantes a participarem das 
duas Olimpíadas que estão com 
inscrições abertas para história 
do Brasil e língua portuguesa. 
Segundo o site da comissão or-
ganizadora das olimpíadas estu-
dantis, número de alunos inscri-
tos tem crescido e a participação 
dos gaúchos se destaca. Na últi-
ma edição da olimpíada brasilei-
ra de matemática que encerrou 
as inscrições no dia 15 de mar-
ço, participaram mais de 18 mi-
lhões de alunos, na primeira fase 
e mais de 900 mil na segunda. 
O Rio Grande do Sul conquis-
tou 58 medalhas de ouro, 125 de 
prata, 283 bronze, além de 2687 
menções honrosas.

Língua Portuguesa
O lançamento da 6ª Olim-

píada da Língua Portuguesa - 
Escrevendo o Futuro, aconteceu 
no dia (20), em São Paulo e as 
inscrições vão até o dia 30 de 
abril no site: https://www.escre-
vendoofuturo.org.br/concurso.

A Olimpíada é um concurso 
de produção textual para alu-
nos de escolas públicas de todo 
o país. O tema das produções 
este ano é “O lugar onde vivo”, 
que propicia aos alunos estrei-
tar o vínculo com a comunidade 
e aprofundar o conhecimento 
sobre a realidade local, contri-
buindo para o desenvolvimento 
de sua cidadania. 

Professores podem inscre-
ver textos de alunos do 5º ao 
9º ano do Ensino Fundamental 
e de todo o Ensino Médio nas 
diferentes categorias: Poema, 
Memórias Literárias, Crônica, 
Documentário e Artigo de Opi-
nião. 

História do Brasil
As inscrições para a 11ª 

Olimpíada Nacional em História 
do Brasil (ONHB), também já 
estão abertas. A primeira etapa 
do processo de inscrição segue 
até 20 de março. A segunda fase 
termina em 29 de abril – ou até 

No dia 04 de março, iniciou 
o período de inscrições para a 
3º edição da Olimpíada Brasi-
leira de Cartografia. As provas 
serão realizadas em cinco fases, 
incluindo provas à distância e 
presenciais. Poderão participar 
da competição, alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental até o 3º 
ano do Ensino médio das esco-
las públicas e privadas. O pra-
zo para as inscrições vai até o 

Escolas se preparam para as Olimpíadas de Português e História
Inscrições para as duas competições já estão abertas a todos os alunos da rede estadual de ensino

atingir o limite de interessados. 
As inscrições podem ser feitas 
por professores e alunos dos 
ensinos Fundamental (8º e 9º 
anos) e Médio de escolas públi-
cas e particulares. A competi-
ção conta com seis fases online, 
além da final presencial realiza-
da na Unicamp, em Campinas. 
Mais informações, regulamento 
e inscrições no site: olimpiada-
dehistoria.com.br.

Olimpíadas 
de matemática 
A Escola Estadual de Ensi-

no Médio Imaculada Conceição 
irá participar das Olimpíadas 
de Matemática nos níveis I e 
II. Nível I (6º e 7º anos) com 89 
alunos inscritos. Já o nível II (8º 
e 9º anos) terá a participação de 
78 alunos. 

A escola Medianeira parti-
cipará em 2019 das Olimpía-
das de Matemática com a alu-
na Geórgia Pavoni de 13 anos, 

Olimpíadas de Português, inscrições abertas até 30 de abril.

Inscrições para as Olimpíada Brasileira de 
Cartografia ainda estão abertas

próximo domingo (24) e a etapa 
final será realizada no Rio de ja-
neiro, em novembro.

As provas serão constituídas 
por questões relativas ao conhe-
cimento do aluno no campo da 
Cartografia, matéria trabalha-
da nas escolas de ensino básico 
dentro da disciplina de Geogra-
fia, mas também com possibili-
dades de exploração em outros 
campos, como História e Mate-

mática.

Equipes
A equipe deve ser composta 

de quatro estudantes que deve-
rão estar regularmente matri-
culados e ter idade entre 13 e 
19 anos. Além disso, cada escola 
deverá ter um técnico, que pode 
ser o professor de Geografia, 
Educação Física, Matemática, 
História ou outra formação.

Georgia Romagna Pavoni, 13 anos, 
Menção Honrosa nas Olimpíadas 
de matemática

que hoje cursa 8º ano.  Geórgia 
recebeu Menção Honrosa pela 
participação como finalista da 
competição no ano anterior, 
acertando 17 das 20 questões 
da prova. “A experiência foi óti-
ma para minha vida. A primeira 
parte da prova estava mais fácil, 
pois as questões eram objetivas. 
Na segunda parte, onde as ques-
tões eram dissertativas, precisei 
pensar mais, exigiu muito mais 
de mim. Me senti desafiada e, 

por isso, gostei muito mais da 
segunda etapa”, afirma, Geór-
gia. A premiação normalmen-
te é feita de um ano par outro, 
podendo ser enviada para a es-
cola onde o aluno estuda ou em 
solenidade especial ainda a ser 
marcada pela organização das 
Olimpíadas.

A Escola de Ensino Funda-
mental Bento Gonçalves da Sil-
va não irá participar das olim-
píadas de 2019, pois enfrenta 

problemas com a falta de re-
cursos humanos sem ninguém 
disponível para a organização 
do evento, segundo o diretor da 
escola, Leonildo de Moura.

O Instituto Estadual de 
Educação Cecília Meireles, 
também não irá participar. Se-
gundo Lisiane Vargas, Super-
visora da entidade, “a propos-
ta foi apresentada aos alunos e 
teve resposta negativa”, afirma 
ela. 
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Apesar de ter sido aprova-
do no Senado nesta terça-feira 
(19), o projeto de Lei 131/2018  
que autoriza a punição mone-
tária do agressor nos casos de 
violência doméstica e familiar, o 
texto sofreu alterações e voltou 
para a Câmara dos Deputados. 

Pela nova Lei o agressor  
vai ter que custear todo o aten-
dimento realizado pelo  SUS, 
além de pagar os dispositivos de 
segurança usadas como monito-
ramento das vítimas .        

O texto da nova Lei promo-
ve alterações na Lei Maria da 
Penha (lei 11.340/2006) para 
estabelecer a responsabilida-
de do agressor em ressarcir os 
custos do Poder Público.  Para 
proteção da mulher, o texto 
impede que o agressor utilize 
o patrimônio da vítima ou dos 
seus dependentes para efetuar o 
pagamento e ainda veda a possi-
bilidade de atenuante e substi-
tuição da pena aplicada.

A violência doméstica vai 
muito além da agressão física ou 
do estupro.  A Lei Maria da Pe-
nha classifica os tipos de abuso 
contra a mulher nas seguintes 
categorias: violência patrimo-

Agressor poderá ter que pagar tratamento 
prestado pelo SUS às sua vítima

nial, violência sexual, violência 
física, violência moral e violên-
cia psicológica. Veja abaixo, os 
10 tipos de abusos mais fre-
quentes na nossa sociedade.

Humilhar, xingar e 
diminuir a autoestima
Agressões como humilha-

ção, desvalorização moral ou 
deboche público em relação a 
mulher constam como tipos de 
violência emocional.

Tirar a liberdade 
de crença
Um homem não pode res-

tringir a ação, a decisão ou a 

crença de uma mulher. Isso 
também é considerado como 
uma forma de violência psico-
lógica.

Fazer a mulher achar 
que está ficando louca
Há inclusive um nome para 

isso: o gaslighting. Uma forma 
de abuso mental que consiste 
em distorcer os fatos e omitir 
situações para deixar a vítima 
em dúvida sobre a sua memória 
e sanidade.

Controlar e 
oprimir a mulher
Aqui o que conta é o com-

portamento obsessivo do ho-
mem sobre a mulher, como que-
rer controlar o que ela faz, não 
deixá-la sair, isolar sua família e 
amigos ou procurar mensagens 
no celular ou e-mail.

Expor a vida íntima
Falar sobre a vida do casal 

para outros é considerado uma 
forma de violência moral, como 
por exemplo vazar fotos íntimas 
nas redes sociais como forma de 
vingança.

Atirar objetos, sacudir 
e apertar os braços
Nem toda violência física é 

o espancamento. São considera-
dos também como abuso físico a 
tentativa de arremessar objetos, 
com a intenção de machucar, sa-
cudir e segurar com força uma 
mulher.

Forçar atos sexuais 
desconfortáveis
Não é só forçar o sexo que 

consta como violência sexual. 
Obrigar a mulher a fazer atos 
sexuais que causam desconforto 

ou repulsa, como a realização de 
fetiches, também é violência.

Impedir a mulher 
de prevenir a gravidez 
ou obrigá-la a abortar
O ato de impedir uma mu-

lher de usar métodos contracep-
tivos, como a pílula do dia se-
guinte ou o anticoncepcional, é 
considerado uma prática da vio-
lência sexual. Da mesma forma, 
obrigar uma mulher a abortar 
também é outra forma de abuso.

Controlar o dinheiro 
ou reter documentos
Se o homem tenta contro-

lar, guardar ou tirar o dinhei-
ro de uma mulher contra a sua 
vontade, assim como guardar 
documentos pessoais da mulher, 
isso é considerado uma forma de 
violência patrimonial.

Quebrar objetos 
da mulher
Outra forma de violência ao 

patrimônio da mulher é causar 
danos de propósito a objetos 
dela, ou objetos que ela goste.             
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Música  no sábado à tarde

O dia 21/03 foi escolhido 
porque a Síndrome de Down é 
uma alteração genética no cro-
mossomo “21”, que deve ser 
formado por um par, mas no 
caso das pessoas com a síndro-
me, aparece com “3” exemplares 
(trissomia). Essa ideia surgiu na 
Down Syndrome International, 
pelo geneticista da Universidade 
de Genebra, Stylianos E. Anto-
norakis, e foi referendada pela 
Organização das Nações Unidas 
em seu calendário oficial, sendo 
comemorado pelos 193 países da 
ONU.

Essa data visa chamar a 
atenção sobre as capacidades 
das pessoas com a Síndrome de 
Down e conscientizar a socieda-
de sobre a importância da luta 
pelos direitos igualitários, o seu 
bem-estar e a inclusão dos por-
tadores de Down na sociedade. 
Para isso, escolas e instituições 
aproveitam para promover algu-
mas atividades, como: palestras 

Via Del Vino recebe atividades do dia 
Internacional da Síndrome de Down

e workshops sobre a Síndrome, 
peças de teatro e campeonatos 
esportivos com a participação de 
pessoas portadoras de Down e 
caminhadas/corridas solidárias 
para divulgar as campanhas de 
formação da criança com Sín-
drome de Down.

Em Bento Gonçalves, a Via 
Del Vino tornou-se palco para 
as atividades em comemoração 
desta data, no sábado (16). Hou-
ve muita música, distribuição 
de algodão-doce, pipoca, erva e 
água quente para o chimarrão, 
distribuídos gratuitamente. As 
atividades de massagem, pintu-
ra facial, aula de zumba e cama 
elástica também estiveram fa-
zendo a alegria de quem passava 
por ali.

A Síndrome de Down não 
é uma doença, e não impede, 
de maneira nenhuma, que o in-
divíduo tenha uma vida social 
normal. Hoje em dia, por lei, a 
criança portadora de Down tem 

que ser matriculada em escola 
regular, junto com todas as ou-
tras crianças. Além do fato de 
essa convivência ser extrema-
mente saudável para todos, é a 
conduta mais eficiente para o 
aprendizado pedagógico – que 
se torna um pouco mais demo-
rado devido àquele terceiro cro-
mossomo, mas acontece.

 No Brasil existem aproxi-
madamente 300 mil pessoas com 
síndrome de down, segundo da-
dos do IBGE. A inclusão dessas 
pessoas na vida escolar e profis-
sional aumenta sua possibilida-
de de desenvolvimento, além de 
reforçar para sociedade a neces-
sidade de respeito às diferenças, 
quaisquer que sejam.

Em 2007, em Bento Gon-
çalves, foi fundada a Associação 
Integrada do Desenvolvimento 
do Down (AIDD) que atende em 
torno de 35 pessoas e dá suporte 
aos pais. A entidade depende se 
recursos da prefeitura para ar-
car com o pagamento dos profis-
sionais que atendem no local. A 
venda de tampinhas, rifas e um 
brechó que fica dentro da pró-
pria instituição, são as outras 
fontes de renda a associação, 
além de contribuições voluntá-
rias. As especialidades de fono-
audióloga, psicopedagoga, psi-
comotricista, assistente social, 
são pagos pela prefeitura. Aulas 
de dança, ginastica e teatro, são 
pagos com os valores arrecada-
dos pela associação. As doações 
em dinheiro para ajudar a AIDD 
podem ser feitas via depósitos 
bancários na conta da entidade.

 

Banco Banrisul
Agência: 0130
Conta: 06.1762090-5

COMO AJUDAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Cooperativa Habitacional Shalom Ltda em Liquidação, CNPJ 
04.235.720/0001-97, NIRE 43400083286, representada por seu pre-
sidente, ARLINDO BALESTRIN, convoca seus cooperados para a As-
sembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede social, sita na 
Rua Umbu, nº 280, São João, nesta cidade, no dia 12 de abril de 2019, 
às 19 horas, em primeira chamada, às 20 horas em segunda chamada 
e às 21 horas em terceira e última chamada, a fim de deliberarem a 
seguinte ORDEM DO DIA:

- Extinção da Cooperativa; e
- Prestação de Contas do Liquidante.

Bento Gonçalves, 22 de março de 2019.

Arlindo Balestrin
Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

No uso das atribuições a mim conferidas pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Bento Gonçalves, CNPJ 91.984.450/0001-11, con-
voco os associados para Assembleia Geral Ordinária que será realizada 
no dia 28 de Março, às 18:00 horas em primeira chamada e às 18 horas e 
30 minutos em segunda chamada, com qualquer número de sócios, nas 
dependências  da Escola Bento Gonçalves, situada na  Rua Maceió  26, 
centro  com a seguinte ordem do dia:

• Atraso no repasse da trimestralidade pelo Executivo Municipal;
• Reforma da Previdência;
• Assuntos gerais.

Bento Gonçalves, 22 de Março 2019.

NeileneLunelli
Presidente

Na tarde de ontem dia 20 de março, foi realizada uma reunião com 
representantes dos Grupos de Mulheres para organização do café que 
será servido no II Encontro Microrregional de Mulheres Rurais.

Encontro de Mulheres Rurais
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O Procon Municipal dis-
ponibilizou nesta quarta-feira, 
20, pesquisa comparativa de 
preços de combustível. O le-
vantamento foi realizado pelo 
Órgão de Proteção e Defesa 
do Consumidor que fiscalizou, 
nesta semana, vinte e nove es-
tabelecimentos.

Com relação à gasolina co-

Procon divulga preços de combustível 
e anuncia pesquisa semanal

mum, o menor preço encontra-
do foi de R$ 4,39, e o máximo 
R$ 4,79. Já na gasolina aditiva-
da, o preço varia de R$ 4,54 a 
R$ 4,89. Para o etanol a varia-
ção é menor ficando de R$ 3,99 
a R$ 4,19.

A Coordenadora do Pro-
con, Karen Battaglia anuncia 
pesquisa semanal da evolução 

dos preços de combustíveis nos 
postos da cidade. 

Procon também divulgou a 
variação de preços da gasolina 
na capital e região.  Em Porto 
Alegre o mínimo é R$ 4,27 e o 
preço máximo R$ 4,59. Gari-
baldi o preço varia de R$ 4,35 
a R$ 4,74; Farroupilha R$ 4,15 
a R$ 4,59.

Bancos e financeiras ficam 
proibidos de oferecer crédito 
consignado por seis meses a par-
tir da data concessão do benefí-
cio. A regra proíbe propagan-
das, telefonemas ou quaisquer 
estratégias para tentar conven-
cer o beneficiário a tomar o cré-
dito consignado.

Novos aposentados e pensio-
nistas do INSS interessados em 
tomar crédito consignado -com 
desconto direto no benefício- 
terão de desbloquear os débitos 
em conta antes de contratar o 
empréstimo, que só poderá ser 
efetivado após 90 dias da con-
cessão.

A regra, criada pela instru-
ção normativa número 100, pas-
sará a valer em 31 de março, 90 
dias após a publicação da norma 
no Diário Oficial da União.

A norma apresenta ainda 
outras medidas para combater 
fraudes e o assédio comercial de 
bancos e financeiras aos segura-
dos.

Além de bloquear os em-
préstimos por 90 dias, o texto 
também proíbe bancos e insti-
tuições financeiras de fazer con-
tato com os beneficiários para 
ofertar consignados durante os 
primeiros 180 dias (seis meses) 
após a concessão do benefício.

A proibição vale para tele-
fonemas ou quaisquer outras 
formas de propaganda que bus-
quem convencer o aposentado 
ou pensionista a contratar um 
empréstimo.

Para desbloquear o pedido 
de consignado, o segurado do 
INSS ou o seu representante 
legal precisará preencher um 
cadastro eletrônico, disponível 
na internet, oferecido pela ins-
tituição financeira. Será neces-
sário fornecer cópias digitais do 
documento de identificação e de 
uma autorização assinada.

O desbloqueio do emprés-
timo, porém, só ocorrerá após o 
prazo de 90 dias após a conces-
são, de acordo com informações 
do INSS.

A instrução normativa não 
muda o percentual de margem 
consignável -parte do valor do 
benefício que pode ser compro-
metida com o crédito-, que per-
manece em 35% da renda líquida 
do aposentado ou pensionista (o 

Regras rígidas para crédito 
consignado de novo aposentado

limite para consignação é 30%, 
sendo que os 5% restantes são 
exclusivos para consignação via 
cartão).

O INSS também informou 
que aplicará sanções aos bancos 
que descumprirem as normas 
previstas para a operação dos 
empréstimos.

As punições anunciadas pela 
autarquia vão desde a suspensão 
até a proibição à instituição de 
ofertar empréstimos consigna-
dos.

A norma ainda prevê a co-
brança das instituições finan-
ceiras para o ressarcimento dos 
custos para que o INSS processe 
os descontos diretamente na fo-
lha de pagamento do segurado.

Em 2003, a lei 10.820 de-
terminou que as instituições 
financeiras ressarcissem o insti-
tuto, mas, segundo o órgão, até 
agora isso ainda não aconteceu. 
Apenas a Dataprev (empresa de 
tecnologia da Previdência) tem 
sido restituída pela operação de 
sistema dos consignados.

A atual gestão da autarquia, 
desde agosto de 2018, fez um 
levantamento para saber quan-
to seria o valor a ser restituído e 
chegou a um cálculo de R$ 127 
milhões.

Com a edição da instrução 
normativa, os bancos que ope-
ram consignados aos aposenta-
dos e pensionistas do INSS terão 
que pagar essa despesa em par-
celas mensais a partir deste ano.

Regras mais rígidas para 
empréstimos:

Oferta proibida
Bancos e financeiras ficam 

proibidos de oferecer crédito 
consignado por seis meses a par-
tir da data concessão do benefí-
cio. A regra proíbe propagan-
das, telefonemas ou quaisquer 
estratégias para tentar conven-
cer o beneficiário a tomar o cré-
dito consignado.

Bloqueio
Após a concessão, o bene-

fício permanece bloqueado por 
três meses para a contratação de 
empréstimo consignado. O des-
bloqueio é feito junto ao banco 
e precisa ser realizado pelo res-
ponsável pelo benefício ou por 
seu representante legal.
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Com uma vitória sólida 
sobre o Passo Fundo, a equi-
pe bento-gonçalvense bateu o 
adversário pelo placar de 3 a 
1 nesta quarta-feira (20), em 
partida válida pela 9ª rodada 
da competição estadual, conso-
lidando sua melhor campanha.

O Esportivo conquistou 
três pontos fundamentais na 
briga por uma das quatro vagas 
na próxima fase. Porém, apesar 
da apresentação positiva, foi o 
Passo Fundo que abriu a vanta-
gem. Bruno Sacomani, logo aos 
três minutos da primeira etapa, 
aproveitou o descuido da defesa 
alviazul e marcou para o Passo 
Fundo – mas aos 36 e 39 mi-
nutos, Zulu marcou duas vezes 
e virou para os donos da casa. 

Esportivo segue consolidando 
sua melhor campanha

No final do segundo tempo, 
Athos marcou o terceiro gol. 
O Esportivo entrou em campo 
com: Jonatas; Jackson, Cleiton, 
Gullithi e Tiago Cortes; Xaro, 
Nunes, Robert e Athos; Toni 
Júnior e Zulu.

Carlos Moraes, treinador 
do Esportivo, mais uma vez 
reforçou a união do elenco e a 
capacidade de reação dentro do 
jogo. “O nosso grupo trabalha 
sempre buscando o melhor, em 
vários setores. Cada jogo é uma 
história, cada adversário vem 
como uma proposta, mas o im-
portante é conseguirmos impor 
o nosso ritmo e conquistarmos 
o resultado”, garante.

Líder de seu grupo, o clu-
be sobe para 19 pontos e segue 

com o melhor desempenho da 
competição. A diferença para o 
segundo colocado, Glória, tam-
bém se mantém em um ponto, 
mas a distância do primeiro 
time fora da zona de classifi-
cação, o Ypiranga, aumentou 
para oito pontos. Completam o 
G-4 Igrejinha, com 12, e Tupi, 
com 10 – que ainda joga na ro-
dada.

Para dar sequência à com-
petição, o Esportivo segue 
atuando em seus domínios: no 
próximo domingo (24), às 16h, 
o alviazul recebe o União Fre-
deriquense. Logo após, o time 
terá uma semana de descanso 
e treinamentos antes de viajar 
à Crissiumal, para encarar o 
Tupi, no final de semana.

A primeira edição da Clíni-
ca para Goleiros promovida pela 
Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) aconteceu neste 
domingo, 17. O evento contou 
com mais de 20 goleiros de vá-
rias regiões do estado.

 A Clínica começou no início 

Clínica de Goleiros da ACBF reúne mais de 20 goleiros
da manhã e encerrou apenas no 
final da tarde. Além de aperfei-
çoar as técnicas dos jovens atle-
tas do Sub-15 ao Sub-20 na prá-
tica, os Preparadores de Goleiros 
do Clube, Guaíba e Itamar Niel-
sen, também passaram a parte 
teórica com ilustrações e vídeos 

com as técnicas necessárias.
 Com o sucesso do primeiro 

evento, a ACBF confirma que 
será realizada uma segunda edi-
ção ainda no primeiro semestre 
de 2019, abrindo a oportunidade 
para goleiros de outras catego-
rias.

Dois atletas do Farrapos 
disputarão o Sul-Americano 
M20 de Rugby de 2019 pela 
Seleção Brasileira. São eles Mu-
rillo Bonesso e Marcos de Melo. 
A competição continental, que 
inicia nesta quarta-feira, dia 20, 
em Montevidéu, servirá de pre-
paração para a disputa da World 
Rugby M20s Trofhy, a segunda 
divisão Mundial da categoria, 
que ocorre no mês de julho, em 
São José dos Campos-SP. 

Os atletas ganharam desta-
que na base do Farrapos. Murillo 
Bonesso atuou pela primeira vez 
na equipe principal em 2018, 
disputando o Super  16 e sendo 
um dos destaques do clube e do 
campeonato nacional. Marcos 
de melo foi integrado à equi-
pe adulta há menos tempo, mas 
obteve destaque nas categorias 
inferiores, chamando atenção 
dos técnicos do Curumins, Jake 

Bento-gonçalvenses disputarão 
o Sul-Americano M20 de Rugby 
pela Seleção Brasileira

Mangin e soma participações na 
seleção em anos anteriores.

A Seleção Brasileira estreia 
no Sul-Americano nesta quar-
ta-feira, dia 20, enfrentando 
a forte equipe da Argentina, 
a partir das 17h30. A final e a 
disputa pelo 3º lugar ocorrem 
no sábado, dia 23. Os Curumins 
vão competir no Sul-Americano 
visando o título, mas, sobretudo, 
almejando adquirir ainda mais 
experiência para se preparar 
para a disputa do Troféu Mun-
dial M20 no Brasil. 

Semifinais - Sul-Americano 
M20 2019 - Montevidéu

20/03 - 17h30 - Argentina 
x Brasil

20/03 - 19h30 - Uruguai x 
Chile

FINAL - 23/03 - 20h
3º Lugar - 23/03 - 17h30
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Dois homens em atitu-
des suspeitas em uma moto-
cicleta foram detidos nesta 
terça-feira (19). Uma equipe 
da Brigada Militar percebeu 

Danni Wagner de 
Araújo está desaparecido 
desde às 13h30min. do 
último sábado (16). Se-
gundo sua companheira, 
o homem teria saído de 
casa, na Rua Bramante 
Mion, no bairro Ouro 
Verde, na data citada e 
não teria mais retornado. 
Conforme registro feito 
na delegacia por ela, o 
homem é usuário de dro-
gas e não seria a primei-
ra vez que o fato ocorre.

Uma farmácia foi assalta-
da nesta segunda-feira (18), a 
Av. São Roque, no bairro São 
Roque, em Bento Gonçalves. 
Segundo depoimento das três 
funcionárias que estavam no 
local, três homens com o rosto 

Morador do Ouro Verde desaparecido

Segundo a companheira, o homem é usu-
ário de drogas e teria sumido outras vezes.

Farmácia assaltada no São Roque
cobertos e usando bonés, entra-
ram no estabelecimento e anun-
ciaram o assalto. Os criminosos 
levaram o dinheiro do caixa e 
fugiram do local. Não há sus-
peitos do crime e a polícia segue 
investigação.

Um homem de 71 anos foi de-
tido pela Polícia Civil em sua resi-
dência,na rua Getúlio Vargas,após  
cumprimento de mandado de bus-

Um acidente entre um carro 
e uma moto deixou uma mulher 
ferida nesta quinta-feira (21), 
no bairro São Francisco, em 
Bento Gonçalves. A colisão entre 
a motocicleta Bizz e um Siena 
com placas de São João do Sul – 
Santa Catarina, ocorreu no cru-
zamento entre as ruas Marquês 

Daiana Canofre Mendoça, 
moradora da Rua Amos Pe-
rissutti, bairro Santa Helena 
II, estava desaparecida desde 
o domingo dia (18). Ao regis-
trar o boletim de ocorrência o 
marido de Daiana relatou que 
a moça é usuária de drogas. 
Disse que ela poderia estar 
em algum ponto comprando e 

Acidente deixa mulher ferida 
no bairro São Francisco

de Souza e Assis Brasil.
A mulher teve fratura no 

ombro direito e uma viatura da 
Samu foi chamada para atender 
a ocorrência, encaminhando a 
mulher para o Hospital Tacchi-
ni. Os veículos foram ambos re-
colhidos para um depósito cre-
denciado do Detran.

Mulher desaparecida é 
encontrada no Municipal

usando entorpecentes. 
Ontem, o homem retornou 

á Delegacia de Polícia para 
registrar um novo boletim. A 
moça foi encontrada na casa 
de familiares no bairro Muni-
cipal. Os dois voltaram para 
casa e, Daiana, dependente 
química, afirmou procurar 
tratamento.

Depois de investigação de ameaça 
à filha, polícia prende idoso com 
armas no bairro Glória

ca e apreensão detido e encami-
nhado para a Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA). 
Uma espingarda calibre 12 e uma 

pistola, com registro, foram apre-
endidas depois das buscas que faz 
parte de investigação à  ameaça do 
idoso contra sua filha.

Homem preso com arma de brinquedo no Maria Goretti
uma Honda Twister vermelha 
com dois indivíduos no bairro 
Maria Goretti, por volta das 
18h30min. Durante aborda-
gem e revista pessoal, foi en-

contrado uma arma de brin-
quedos com o caroneiro da 
moto.

Os dois foram conduzidos 
para a delegacia para registro 
de ocorrência. Após o moto-
rista da moto ser, ouvido, foi 
liberado. O homem que esta-
va na carona foi detido, pois 
constava no sistema como pri-
sional como monitorado por 
tornozeleira eletrônica e por 
estar fora de rota, e conduzido 
ao Presídio Estadual de Bento.

Foram julgados os três policiais 
envolvidos na morte do bento-gon-
çalvense Lucas Raffainer Cousandier, 
em Caxias do Sul. O julgamento teve 
início na última segunda-feira (18) e 
se estendeu até às 21h50min. da ter-
ça-feira (19). Emerson Luciano To-
mazoni foi condenado há 11 anos, seis 
meses e 10 dias de prisão, inicialmen-
te em regime fechado, além de nãopo-
der exercer função de policial por um 
período de dois anos. Emerson rece-
beu a pena maior, por ter sido ele a 
disparar contra o garoto. Gabriel Mo-
desti Ceconi, foi condenado há 10 dias 
(que já foram cumpridos) e a pena de 
Devilson Enedir Soares, ficou em cin-
co anos em regime aberto. A sessão foi 
presidida pela juíza Milene Fróes Ro-
drigues Dal Bó e na acusação, atuou 
o promotor Eugênio Paes Amorin, do 
Ministério Público Estadual.

Policiais envolvidos na morte de 
bento-gonçalvense são condenados

A defesa agiu colocando a maior 
culpa do caso sobre Emerson Toma-
zoni, por ser o policial mais antigo na 
noite em que foi feita a perseguição 
aos jovens. Em seu depoimento, o po-
licial assumiu inteira responsabilida-
de pela tentativa de fruadra o local do 
crime. Disse ter sido ele a atirar con-
tra a viatura, usando uma arma que 
havia sido apreendida de um suspeito 
de tráfico de drogas, no bairro Pla-
nalto Rio Branco, no dia anterior ao 
crime. O PM pediu desculpas à famí-
lia de Lucas e aos colegas do 12ºBa-
talhão.

Os três policiais, que estavam 
presos no Presídio Militar em porto 
Alegre foram denunciados por homi-
cídio qualificado, inovação artificiosa 
qualificada (fraude processual), porte 
ilegal de arma de fogo equiparado ao 
restrito e denuncia caluniosa.
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CINEMA
Validade da programação: 21/03/2019 a 27/03/2019 
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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1°

00  07  20  23  31
34  35  36  53  54
58  59  65  71  83
87  94  95  98  99

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2135

Federal -  extração 05372

Lotomania -  extração 1953

09  23  28  40  48  59

12305
99580
03968
46367 
46895

Shopping Bento

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

Capitã Marvel
16:00h - Dublado 2D
18:30h - Legendado 2D 
21:00h - 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.

Chorar de Rir
14:00h - Nacional 2D 
16:20h - Nacional 2D
18:30h - Nacional 2D
21:00h - Nacional 2D

L’américa Shopping

Capitã Marvel
13:40h - Dublado 2D 
18:40h - Dublado 2D 
21:00h - Legendado 3D

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

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

O Parque 
dos Sonhos
14:00h - Dublado 3D
16:00h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
22/03

Sáb
23/03

Dom
24/03

Seg
25/03

Chuva a 
qualquer hora

Chuva a 
qualquer hora

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

↑ 27°C
↓ 13°C

↑ 26°C
↓ 16°C

↑ 25°C
↓ 17°C

↑ 25°C
↓ 18°C


