
Ao tentar conseguir certidão de 
antecedentes, foragido é preso

Homem sofre tiros 
no bairro Municipal
pág 15 pág 15 pág 15

Polícia Polícia Polícia

Bento Gonçalves  | 26 de fevereiro de 2019 | Edição 3266 Circulação terças e sextas | R$ 2,20 | wwww.gazeta-rs.com.br

pág 11

Seu Bolso
Contas de luz 
permanecem 
sem taxas extras 
em março

Jantar solidário
para ajudar Lar 
do Ancião
pág 08

Solidariedade

pág  14

Garotos do Bento 
Vôlei vão integrar 
seleção gaúcha

Esporte

pág 14

Esportivo joga mal 
e perde a primeira

Esporte

Homem preso vendendo 
drogas no Eucaliptos

Sob olhar benevolente dos agentes de trânsito que atuam em frente aos dois colégios do centro da cidade, pais infringem 
leis de trânsito para entregar seus rebentos dentro da escola, deixando  as ruas intransitáveis. Página  03

Fluxo de carros no centro 
aumenta com a volta às aulas

TRÂNSITO

Acidente na Serra das Antas deixa quatro feridos

Homem cai em golpe de estelionato pelas redes sociais

Farmácia é alvo de arrombamento e furto

Dois veículos se envolvem em acidente no Centro

Jovem tem celular furtado em frente à casa noturna

Jovens são presos vendendo drogas

Homem é preso com arma e drogas no Vila Nova

Farrapos derrotas o Serra Gaúcha e leva o torneio Lucas Mariuzza

Chamada: 

Chamada: Devedores poderão ter bens bloqueados

Chamada: Falta de atualização deixa IR mais caro

Chamada: Preenchimento para declaração do IR está disponível

Chamada: Sindicato emite nota contra reforma da Previdência

Chamada: Temperatura deve chegar a 9° na quarta-feira

Chamada: Novas regras do pente fino do INSS são divulgadas

Chamada: Reforma da Previdência não interfere em quem já tem o direito ad-
quirido

Chamada: Como mães podem receber auxílio maternidade

Chamada: Mudança no ICMS afetará empresas

Chamada: Conheça a dificuldade dos professores no volta as aulas

Chamada: Estudantes podem se inscrever na olímpiada da língua portuguesa

Chamada: 5 aplicativos para organizar os estudos

Chamada: 

Chamada: Saiba como é cobrado o financiamento do Fies



Jornal Gazeta - 26 de fevereiro de 20192

Diretora: Ana Lúcia Zanelatto.
Redação e fotos: Rodrigo de Marco e Giana Milani. Circulação 
Gazeta: Terças-feiras e Sextas-feiras. Circulação Jornais Rurais:  
Terças-feiras em rodízio, pela ordem, Jornal Tuiuty, Jornal Monte 
Belo do Sul, Jornal Vale dos Vinhedos e Jornal São Pedro. 



Jornal Gazeta - 26 de fevereiro de 2019 3Jornal Gazeta - 26 de fevereiro de 2019 Geral

A volta as aulas nas redes 
municipal e estadual iniciaram 
na última semana em Bento 
Gonçalves, mais de 17 mil alu-
nos voltaram a rotina escolar. Na 
rede particular os números não 
são claros, mas estima-se que 
menos de  mil alunos por turno 
entre as duas escolas no centro 
da cidade compliquem o trânsito 
nos horários de início e término 
de turnos. A olhos vistos,  o fluxo 
de veículos amplia exponencial-
mente o já complicado trânsito 
das ruas centrais da cidade de 
Bento Gonçalves.

Além dos pais que concen-
tram maior movimentação  de 
carros nestas vias, acrescente-se 
a infinidade de vans e transpor-
tes coletivos  transportes cole-
tivos que se aglomeram no en-
torno das escolas esperando os 
alunos.

Vias escolares
A reportagem da Gazeta 

acompanhou o fluxo de veículos 
nestas duas escolas da área cen-
tral  e em ambos os casos  cons-
tatou a aglomeração de carros, 
paradas em locais proibidos, o 
risco de pedestres passando no 
meio de vários carros pela rua. 
Em situações específicas houve 
táxi parado em local proibido e 

Desrespeito às leis de trânsito continuam 
na volta às aulas na região central da cidade

um pai que parou o veículo em 
meio a via, desceu, apanhou a 
criança no banco de trás entre-
gou o filho dentro da escola, en-
quanto a passageira assumiu a 
direção, assim, como se estives-
sem na garagem de casa, sob o 
olhar complacente de um agente 
de trânsito lotado  no local.

Departamento 
Municipal de Trânsito
O Coordenador do Depar-

tamento Municipal de Trânsi-

to de Bento Gonçalves (DMT), 
Thiago Israel Fabris questio-
nado sobre o número de carros 
em período escolar nestas vias 
não soube responder : “números 
exatos não temos (de veículos a 
mais circulando), pois varia um 
pouco (??)  o número de pais que 
levam seus filhos com carros 
próprios em relação aos veícu-
los que normalmente trafegam 
fora do horário de aula. Em al-
guns anos tem mais (!!) , outros 
menos, mas é uma diferença pe-
quena,” avalia sem ter números 
para sua análise.

Como se os pais de alunos 
novos nestas escolas não por-
tassem uma CNH e, portanto 
não estariam imputáveis pela 
lei, o responsável pelo Departa-
mento de trânsito do município 
declarou: “sobre as infrações ( 
constatadas pela reportagem 
da Gazeta), não estamos fazen-
do (sic)  ainda, pois existem pais 
com alunos recém matricula-
dos , e estão começando a levar 
seus filhos para essas escolas. O 
DMT sabe que no início é bem 
complicado, pela grande quan-
tidade de veículos nesses pon-
tos num pequeno intervalo de 
tempo, acaba, sim, gerando um 
certo transtorno (??, não seria 
infração?) e infelizmente não 
temos efetivo (ahhh) de agentes 
suficientes para cobrir todas es-
sas escolas, isso falando apenas 
(sic) nas da região central, que 
é onde geram mais transtornos 
no trânsito”.

Infrações mais comuns
As infrações mais comuns 

do período de volta às aulas, se-
gundo o Detran são:

Art. 168 - Transportar 
crianças em veículo automotor 
sem observância das normas de 
segurança especiais estabele-

cidas pela legislação; Infração 
gravíssima (sete pontos e multa 
de R$ 293,47);

Art. 181. XI – Estacionar ao 
lado de outro veículo em fila du-
pla; Infração grave (cinco pon-
tos na habilitação, multa de R$ 
195,53 e remoção do veículo);

Para quem faz o 
transporte escolar
Art. 230 VIII – Conduzir 

veículo sem ter sido submetido à 
inspeção de segurança veicular, 
quando obrigatória. Infração 
grave (cinco pontos e multa de 
R$ 195,53);

Art. 230 XX - Conduzir 
veículo sem portar a autoriza-
ção para condução de escolares; 
Infração grave (cinco pontos e 
multa de R$ 195,23);

Art. 231 VII - Transitar 
com lotação excedente; Infração 
média (quatro pontos e multa de 
R$ 130,16).

Condução de 
crianças em veículos
As leis para condução de 

crianças no trajeto a escola tam-
bém são destacadas pelo Detran:

0 até 1 ano de idade - bebê 
conforto ou conversível, que 
deve ser instalado de costas para 
o movimento do carro. O equi-
pamento é fixado por meio do 
cinto de segurança do banco 
traseiro e a criança fica presa às 
alças do bebê conforto.

1,1 a 4 anos – “cadeirinha” 
em que a criança fica senta-
da para frente, como os demais 

ocupantes do veículo. O pequeno 
também fica preso por meio das 
tiras de retenção do equipamen-
to (sistema de cinco pontos).

4,1 a 7,5 anos - assento de 
elevação para que a criança seja 
presa ao cinto de segurança do 
próprio veículo.

7,6 a 10 anos - ser transpor-
tada apenas no banco traseiro, 
sem auxílio de equipamento, di-
retamente com o cinto do assen-
to do veículo.

Sinalização
A importância de que os 

pais façam uso das áreas desti-
nadas especificamente para em-
barque e desembarque, e que 
isso sempre ocorra do lado da 
calçada. Para os condutores, de 
forma geral, a recomendação é 
para que respeitem a travessia 
elevada, a faixa de pedestres, e 
que sempre façam uso do cinto 
de segurança.

Atenção
“A atenção dos condutores 

deve ser redobrada, especial-
mente no início e no final da 
manhã, e no início e fim de tar-
de, nas proximidades das esco-
las. Nessas áreas, a sinalização 
costuma limitar a velocidade a 
30 Km/h, mas mais fundamen-
tal que seguir as placas é es-
tar atento à movimentação das 
crianças que, na pressa por en-
trar na van ou ir ao encontro dos 
nem sempre tomam o cuidado 
devido ao fazer a travessia das 
ruas.”. Aponta o Detran.

Ao tentar adentrar a escola, veículo ficou trancando parte da via por mais 
de um minuto

Veículo trocou de motorista em meio a via

Táxi estacionado em local proibido para liberar passageira
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Os professores sempre des-
tacam que as dificuldades que 
se repetem ano após ano na vol-
ta às aulas, certamente seriam 
lembradas a falta de tempo para 
planejar aula e a sobrecarga de 
materiais para corrigir. Só que 
esta realidade é acompanhada 
de casos de alunos desmotivados 
e avaliações que apenas testam o 
nível de memorização. Pelo lado 
do gestor, a crise financeira en-
frentada por muitas redes colo-
ca à prova a capacidade de fazer 
mais com menos.

Falta de interesse 
dos alunos
Para engajar os alunos e tor-

nar as aulas mais interessantes, 
educadores podem trabalhar 
com ferramentas digitais e sele-
cionar aplicativos educacionais 
abertos. Estimular que os alu-
nos coloquem a mão na massa 
e participem de atividades prá-
ticas também ajuda a ampliar o 
interesse pelos conteúdos.

Dificuldade de 
comunicação 
com os pais
Engajar as famílias é um de-

safio que muitas escolas enfren-
tam, sejam elas públicas ou pri-
vadas. Já mostramos aqui uma 
série de ferramentas ajudam a 
promover aproximação entre 
responsáveis e instituições de 
ensino. Adotar novas estratégias 
nas reuniões de pais também 
pode fortalecer o envolvimento 
na escola.

Pouco tempo para 
planejar e organizar 
atividades
Só quem é professor sabe 

quanto tempo costuma ser gasto 
para gerenciar uma sala de aula 
e elaborar atividades. Pensando 
nisso, plataformas e aplicativos 
gratuitos prometem otimizar 
tarefas diárias, como correção 
de provas, elaboração de planos 
de aula, curadoria de objetos di-
gitais de aprendizagem e criação 
de apresentações.

Indisciplina
O protagonismo e o envol-

vimento dos estudantes ajuda a 
trazer mais motivação para a es-
cola, já que ao se tornarem ativos 
na construção do conhecimento, 
eles tendem a se identificar mais 
com o conteúdo e com a própria 
instituição. Trabalhar compe-
tências socioemocionais também 
ajuda escolas e professores a li-
dar com problemas de indisci-

Os 10 desafios para os 
professores no volta as aulas

plina.

Serviços de gestão 
escolar complexos
Gerenciar as atividades bu-

rocráticas e dar conta de siste-
mas de análise de aprendizagem 
também costuma ser um desafio 
para muitas escolas.

Ausência de espaços
O território pode ser utiliza-

do como um extensão do espaço 
educativo. Museus, praças, cen-
tros culturais, empresas, clubes 
e outros locais podem trazer ri-
cas experiências de aprendiza-
gem que ultrapassam os muros 
da escola, que nem sempre con-
ta com espaços diversificados, 
como laboratórios e equipamen-
tos esportivos.

Avaliações 
pouco eficientes
Um dos exemplos mais re-

centes da seção Diário de Ino-
vações mostra como é possível 
encontrar alternativas às pro-
vas mesmo durante o período 
de recuperção. Com um projeto 
interdisciplinar, uma professora 
de escola rural resgatou o in-
teresse dos alunos e evitou que 
muitos perdessem o ano. Outro 
ponto que pode melhorar o dia a 
dia em sala de aula tem a ver com 
o formato dos testes de múltipla 
escolha. Em um resumo rápido, 
muitas alternativas só ajudam a 
confundir, acertar “pegadinha” 
não é sinônimo de aprender e só 
entregar a prova sem dizer por 
que errou não ajuda em nada. 

Pouca conectividade 
e infraestrutura
Em tempos de crise finan-

ceira, é cada vez mais impor-
tante ter uma visão clara sobre 
os objetivos do investimento em 
tecnologia educacional. Tudo 
isso está no guia Tecnologia na 
Educação, que apresenta a im-
portância da conectividade para 
diversificar e melhorar as aulas, 
além trazer orientações para 
gestores sobre como contratar 
internet e serviços de manuten-
ção de equipamentos.

Orçamento 
apertado para inovar
Para muitos, quando se fala 

em aprendizagem mão na massa, 
a primeira coisa que vem à men-
te é uma impressora 3D. Só que 
poucas escolas conseguem ad-
quirir e manter em uso um equi-
pamento como esse. Uma das 
vantagens de promover ativida-
des de educação mão na massa 
é que já é possível fazer muito 
gastando pouco ou até mesmo 
aproveitar sucata e material ele-
trônico descartado.

Discussão de temas 
da sociedade 
Saber diferenciar fatos de 

opiniões e como argumentar 
com respeito ao outro lado é o 
que o ambiente escolar precisa 
aprender o quanto antes. Em 
algum momento do ano, a pola-
rização política e a radicalização 
de opiniões sobre diferentes te-
mas da sociedade podem bater 
à porta da sala de aula. Diante 
disso, vale a pena investir em um 
curso de verificação de informa-
ções e trazer para o dia a dia dis-
cussões sobre direitos humanos 
não como algo a ser decorado, 
e sim incorporado por meio de 
um jogo em que todos podem ter 
voz.

A crise financeira enfrentada por muitas redes coloca à prova a capacida-
de de fazer mais com menos

Professores das redes públi-
cas estaduais e municipais já po-
dem se inscrever para participar 
da sexta edição da Olimpíada da 
Língua Portuguesa(OLP), com-
petição que tem o objetivo de 
apoiar os professores no aprimo-
ramento das práticas de ensino 
de leitura e escrita.

Propósito
O concurso prevê a reali-

zação, com orientação dos pro-
fessores inscritos, de oficinas de 
produção de texto com estudan-
tes do 5º ano do ensino funda-
mental ao 3º ano do ensino mé-
dio. Após esta fase, a competição 
passa para os demais níveis, mu-
nicipais, estaduais e regionais, 
até se chegar aos 32 estudantes 
vencedores na etapa nacional. 
Os professores também recebem 
prêmios.

Inscrições
As inscrições ficam abertas 

até 30 de abril. Para que pro-
fessores e alunos participem da 
OLP, é necessário que a secre-
taria de educação à qual sua es-
cola é vinculada faça a inscrição 
por meio do Portal Escrevendo o 
Futuro. O tema da edição 2019 
será O lugar onde vivo, um estí-
mulo à reflexão sobre as realida-

Olimpíada de Língua 
Portuguesa abre inscrições

des locais.

Novidades
Este ano, a OLP vai home-

nagear a escritora Conceição 
Evaristo e incluir o gênero tex-
tual documentário para alunos 
do primeiro e segundo anos do 
ensino médio. As demais cate-
gorias são poema (5º ano), me-
mórias literárias (6º e 7º anos), 
crônica (8º e 9º anos) e artigo de 
opinião (3º ano do ensino mé-
dio).

Professores
Os professores também par-

ticipam do concurso por meio 
do relato de prática, no qual re-
gistram suas experiências com a 
realização das oficinas, descre-
vendo aprendizagens, descober-
tas, desafios e reflexões.

Premiações
Há também novidades en-

tre as premiações, que passam a 
incluir imersão pedagógica in-
ternacional para os professores 
e viagem cultural em território 
brasileiro para os estudantes. 
As escolas dos alunos vencedo-
res receberão como prêmio um 
acervo para reforço da bibliote-
ca.

Competição que tem o objetivo de apoiar os professores no aprimoramen-
to das práticas de ensino de leitura e escrita
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No volta as aulas, soluções 
para lidar com anotações, tare-
fas, arquivos, além de organizar 
os materiais de estudo, são bem 
vindas. Com tantas opções, po-
rém, não é fácil conhecer as me-
lhores ferramentas e otimizar o 
nosso tempo, já que tem muito 
aplicativo tosco por aí. Tony 
Ventura, consultor e especialista 
em novas tecnologias, indica os 
melhores apps no auxílio à vida 
estudantil.

Neo Smartpen
Conjunto de caderno e cane-

ta que trabalham junto com um 
aplicativo. Tudo o que se anota 
no caderno é transferido para 
o aplicativo. O estudante pode 
recorrer à informação em qual-
quer das plataformas, em papel 
ou digital. Além disso, dá pra 
compartilhar o conteúdo.

Merge Cube
É um cubo de borracha que 

atua em conexão a vários temas 
de aplicativos. Ele trabalha com 
a realidade aumentada. O usuá-
rio aponta o celular para o cubo 
e consegue acessar cenários 
como o sistema solar, ou mesmo 
conhecer o corpo humano em 
detalhes. É possível interagir 
com os cenários.

O resultado do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) foi divulgado na última 
segunda-feira (25) na página 
do programa na internet. Ele 
poderá também ser verificado 
nas instituições de ensino par-
ticipantes. Ao todo, são ofer-
tadas 100 mil vagas na moda-
lidade juro zero e 450 mil na 
modalidade P-Fies. As duas 
modalidades têm apenas uma 
chamada.

Fies
O Fies oferece financia-

mento para cobrir os custos das 
mensalidades de instituições 
privadas de ensino superior. A 
modalidade de financiamento 
com juro zero é voltada para os 
estudantes com renda per capi-
ta mensal familiar até três salá-
rios mínimos. Nessa modalida-
de, o aluno começará a pagar as 
prestações respeitando o limite 
de renda.

Selecionados
Aqueles que forem pré-se-

lecionados para a modalidade 
juro zero devem complementar 
suas informações no FiesSele-

Cinco aplicativos para ajudar nos 
estudos no volta as aulas

Small PDF.com
Este é um site onde, tudo o 

que o aluno precisar fazer com 
arquivos em PDF, ele consegui-
rá. De graça e sem complicações, 
sem ter que baixar e saber me-
xer em programas, você trans-
forma PDF em Word, por exem-
plo, num estalo. Gira o arquivo, 
remove ou coloca senha, assina 
os documentos, etc...

Evernote
Serve para fazer anotações, 

organizar e compartilhar. Com 
esta ferramenta, o professor 
pode anotar coisas durante a 
aula e repassar para os alunos. 
Outra ideia é que seja usado pelo 
estudante em trabalhos em gru-
po, e pelos próprios pais dos alu-
nos, de modo que fiquem cientes 
do que os filhos estão estudando.

Trello
Funciona para criação de 

listas de tarefas. Dever de casa, 
exercícios para treinar, tópicos 
a serem estudados… Com ele, é 
possível organizar essas listas e 
compartilhar com os integrantes 
do seu grupo de estudos ou sala 
de aula. Ferramenta bastante 
flexível e fácil de usar. Na versão 
desktop, atalhos e notificações.

Com tantas opções, porém, não é fácil conhecer as melhores ferramentas 
e otimizar o nosso tempo

Resultado do Fies é divulgado

Ao todo, são ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero e 450 mil 
na modalidade P-Fies

ção, no site do Fies, no período 
de 26 de fevereiro a 7 de março 
de 2019, para contratação do 
financiamento.

P-Fies
O P-Fies é destinado aos 

estudantes com renda per capi-
ta mensal familiar até cinco sa-
lários mínimos. A modalidade 
funciona com recursos dos fun-
dos constitucionais e de Desen-
volvimento e com recursos dos 
bancos privados participantes.

Selecionados P-Fies
Aqueles que forem pré-se-

lecionados para a modalidade 
juro zero devem complementar 
suas informações no FiesSele-
ção, no site do Fies, no período 
de 26 de fevereiro a 7 de março 
de 2019, para contratação do 
financiamento.

Juro Zero
Na modalidade juro zero, 

aqueles que não forem selecio-
nados serão incluídos automa-
ticamente na lista de espera. 
Esses estudantes devem acom-
panhar sua eventual pré-sele-
ção do dia 27 de fevereiro a 10 
de abril, na internet.

Uma alternativa comum, 
que parece salvar o candidato de 
mais um ano fora da faculdade, é 
o Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies). Entrar em uma 
universidade particular e come-
çar a pagar as mensalidades só 
depois de formado pode ser uma 
boa ideia, porém esta opção pode 
significar começar a vida adulta 
com uma dívida de milhares de 
reais.

Assinatura do contrato
O perigo, conforme relatam 

especialistas e alunos, é assinar 
um contrato de empréstimo sem 
ter clareza sobre quais serão as 
normas para o pagamento. Por 
quanto tempo o jovem precisará 
pagar por essa graduação? Quais 
os juros? E aí vem o desafio: não 
é fácil descobrir essas respostas. 
O edital do Fies é nebuloso, re-

Como funciona o pagamento do Fies
pleto de fórmulas matemáticas 
complexas.

Bancos
Os bancos também não cos-

tumam esclarecer as dúvidas. 
No site do Fies, depois de fazer 
o cadastro, até existe um simu-
lador do financiamento. E, nas 
palavras dos candidatos, ele não 
é exatamente claro.

Após o curso
Assim que concluir a gradu-

ação, o formando precisará co-
meçar a pagar a dívida do Fies. 
Ou seja: quitar todo aquele valor 
que ele deixou de gastar duran-
te o curso. Nessa modalidade do 
Fies, se não houver atraso, não 
há juros.

O valor das parcelas depen-
derá de qual for o salário dele. 
Vamos supor que ele consiga um 

emprego, assim que se formar, 
cujo salário seja de R$ 1.700. 
Todo mês, serão descontados R$ 
158,44 da folha de pagamento.

A expectativa do MEC é que 
a pessoa consiga um emprego 
melhor em pouco tempo e, con-
sequentemente, tenha uma ren-
da mais alta. Assim, terminará 
de pagar a dívida de R$ 132 mil 
em 14 anos, em média.

Desempregados
Mesmo que ele esteja de-

sempregado, terá de desembol-
sar uma quantia mínima por 
mês, que será de:

No 1º ano: 70% do valor que 
era pago mensalmente durante 
o curso (sem contar taxas) – R$ 
868

No 2º ano: 75% do valor que 
era pago mensalmente durante 
o curso (sem contar taxas) – R$ 
1.054

No 3º ano: 100% do valor 
que era pago mensalmente du-
rante o curso (sem contar taxas) 
– R$ 1.240

Diferença entre 
Fies e P-Fies
A maior diferença do P-Fies 

em relação ao Fies é que o finan-
ciamento é firmado em agen-
tes financeiros privados. São os 
bancos que vão definir as con-
dições do pagamento, como os 
juros, por exemplo.Diferença Fies e P-Fies
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A cada anúncio de reforma 
da Previdência, a situação se 
repete: tanto no setor público 
como na iniciativa privada, tra-
balhadores que ultrapassaram o 
tempo mínimo de contribuição 
correm para antecipar a apo-
sentadoria. Essa movimentação, 
no entanto, é arriscada e pode 
prejudicar o segurado se feita 
de maneira precipitada.

Regras atuais
Quem cumpriu os requisi-

tos para se aposentar pelas re-
gras atuais está preservado pelo 
direito adquirido e não será afe-
tado pela reforma da Previdên-
cia. Nesses casos, o trabalhador 
mantém o direito a aposen-
tar-se pelos critérios presen-
tes, mesmo que uma emenda à 
Constituição entre em vigor.

Direito adquirido
O direito adquirido vale 

independentemente se o tra-
balhador entrar com pedido de 
aposentadoria antes ou depois 
de uma reforma da Constitui-
ção. A situação, na verdade, 

O programa do INSS que 
pretende analisar benefícios 
com indícios de irregularidades 
e suspender pagamentos inde-
vidos foi detalhado pelo insti-
tuto nesta sexta-feira. Segun-
do o instituto, também serão 
verificados todos os pedidos de 
benefícios e processos de revi-
são cujo prazo legal de 45 dias 
para análise e conclusão tenha 
expirado em 18 de janeiro deste 
ano — data em que foi editada 
a Medida Provisória (MP) 871, 
conhecida como MP do Pente-
-Fino ou MP das Fraudes. Vale 
destacar que os processos mais 
antigos terão prioridade. Para 
fazer essa análise, os servido-
res receberão um bônus de R$ 
57,50 por processo finalizado. 

Conclusão do projeto
O pente-fino previsto para 

ser concluído até 31 de janeiro 
de 2021, vai focar no acúmulo 
de benefícios que o Tribunal 
de Contas da União (TCU) e a 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) apontarem como su-
postamente irregulares. Esses 
órgãos ainda vão indicar para 
análise os Benefícios de Pres-
tação Continuada (BPC/Loas) 
— pagos a idosos acima de 65 

INSS divulga regras do novo pente-fino
anos e pessoas com deficiência 
carentes — que estão sob sus-
peita.

Revisão
A revisão também vai con-

siderar os processos que For-
ça-Tarefa Previdenciária com-
posta pelo Ministério Público 
Federal (MPF), pela Polícia Fe-
deral (PF) e pela Secretaria Es-
pecial de Previdência e Traba-
lho do Ministério da Economia 
considerar suspeitos.

Ainda estarão na mira os 
benefícios que continuam sendo 
pagos mesmo com a suspeita de 
morte do beneficiário.

Metas
Por fim, o INSS vai inves-

tigar problemas na emissão da 
Certidão de Tempo de Contri-
buição (documento que permite 
ao servidor público que recolhe 
para o Regime Próprio de Pre-
vidência Social levar o período 
de contribuição realizado no 
INSS para o órgão onde ele tra-
balha atualmente).

Os servidores do INSS que 
trabalharem nessas revisões te-
rão metas a cumprir, mas sem 
prejuízo das atividades regula-
res de seu cargo.

Quem tem direito adquirido não 
precisa antecipar aposentadoria

vale para qualquer direito. Isso 
porque a legislação, em tese, 
não pode retroagir, apenas ser 
aplicada a partir do momento 
em que passar a vigorar.

Espera
O secretário de Previdência 

da Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, Leonardo 

Rolim, confirma que quem já 
conquistou o direito à aposen-
tadoria não apenas não será 
afetado como poderá escolher 
se permanecerá na regra atual 
ou se aposentará pela nova le-
gislação. Ele aconselha o tra-
balhador a esperar a reforma 
entrar em vigor para somen-
te então decidir como quer se 
aposentar.

O direito adquirido vale independentemente se o trabalhador entrar com 
pedido de aposentadoria antes ou depois de uma reforma
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Salário maternidade da MEI 
(Microempreendedor Individu-
al) é destinado a todas micro-
empreendedoras que darão uma 
pausa em suas atividades para 
se dedicar por um período inte-
gral a outra tarefa que também é 
carregada de complexidade, a de 
ser mãe. Para quem tem dúvidas 
sobre esse benefício, saiba os de-
talhes de como contar com esta 
renda extra.

O que é o MEI
O MEI tem como objetivo 

regulamentar a atividade de tra-
balhadores autônomos que fatu-
ram até R$ 81 mil por ano. Além 
disso, por meio do recolhimento 
do DAS-MEI, que totaliza em 
um valor mensal de R$ 52,00, é 
possível contemplar benefícios 
previdenciários, como aposenta-
doria por idade, auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez, sa-
lário maternidade, entre outros.

Quem pode solicitar 
o salário maternidade
O salário maternidade da 

MEI, pode ser destinado tanto 
as mulheres empreendedoras 
como aquelas que, de alguma 
forma, prestam algum tipo de 
serviço e estejam registradas 
nesse regime.  Pago pelo INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social), para ter acesso a esse 
benefício que dura em torno de 
120 dias, é necessário ter pelo 
menos 10 meses de contribuição 
antes da sua solicitação.

Como fazer 
a solicitação
Para agendar a solicitação 

desse benefício há 03 meios que 
poderão ser utilizados. São eles:

Pela internet, no site da 
Previdência selecionando a op-
ção “Requerimento de Salário 
Maternidade”; Ligando para o 
número 135; realizar o agenda-
mento do atendimento na agên-
cia do INSS; necessário ter em 
mãos RG, CPF, Carteira de Tra-
balho, carnês e comprovantes de 
recolhimento do INSS.

Valores
Durante os 120 dias em que 

a MEI venha receber o seu sa-
lário maternidade, o valor a ser 
pago é de um salário mínimo de 
acordo a correção anual.  Vale 
lembrar, também, que se a MEI 
der entrada no benefício depois 
de 04 meses do nascimento do 
seu filho a parcela será paga de 
uma vez pelo INSS.  Caso a MEI 
tenha um emprego fixo de car-
teira assinada, é possível receber 
dois salários-maternidade, um 
pelo empregador e outro sobre a 
responsabilidade do INSS.

Entrará em vigor um decre-
to publicado em novembro de 
2018 que atende à decisão ainda 
de 2016 do Supremo Tribunal 
Federal. A cobrança de ICMS 
terá uma mudança de grande 
impacto a partir de março no 
Rio Grande do Sul.  A partir do 
primeiro dia do mês, será obri-
gatório pagar ao governo a dife-
rença do ICMS recolhido a me-
nor no regime de substituição 
tributária. O contrário também 
valerá, quando o tributo pago a 
mais terá de ser restituído para 
as empresas.

Cálculo
Na substituição tributária, a 

indústria recolhe o imposto pe-
las demais empresas da cadeia 
produtiva. A alíquota é calcula-
da sobre um valor estimado de 
venda ao consumidor, que é es-
tabelecido pelo governo a partir 

Como solicitar o salário maternidade

Como é pago
Depois de receber a carta, 

que comprova a aprovação do 
salário maternidade, esse bene-
fício será pago diretamente pelo 
próprio INSS.

Prazo
Após o nascimento do bebê, 

a MEI em questão tem o prazo 
de até 05 anos para beneficiar-se 
com o salário-maternidade, mas 
desde que a mesma possa com-
provar o período de contribuição 
de 10 meses anterior ao parto.

Duração do benefício
Em relação à duração desse 

benefício, segundo o site INSS, é 
possível que ele seja acobertado 
pelos seguintes períodos:

120 dias no caso de parto;
120 dias no caso de adoção 

ou guarda judicial para fins de 
adoção, independentemente da 
idade do adotado, devendo ter 
no máximo 12 anos de idade;

120 dias, no caso de nati-
morto;

14 dias, no caso de aborto 
espontâneo ou previstos em lei 
(estupro ou risco de vida para a 
mãe), a critério médico.

Períodos de carência
Caso a sua inscrição como 

MEI ocorra após o parto, há 
possibilidade somar o período 
de carência para o recebimento 
do benefício, mas desde que haja 
comprovação de contribuição à 
previdência por cinco meses ou 
mais. Sendo assim, se você exer-
ceu alguma atividade com car-
teira assinada, mas pediu a con-
ta ou foi mandada embora e, por 
ventura, tenha iniciado as suas 
atividades como MEI, você terá 

direito a esse benefício, desde 
que a soma das contribuições 
totalizarem em 10 meses!

Documentos 
para avaliação
Depois de fazer o seu agen-

damento, seja pelo site do INSS, 
telefone ou, presencialmente, 
será necessário levar, na agência 
do INSS, os seguintes documen-
tos para o dia da avaliação:

Certidão da Nascimento da 
Criança ou atestado médico in-
dicando o período gestacional, se 
a MEI der entrada 28 dias antes 
do parto; Documento de identifi-
cação válido em bom estado, po-
dendo ser carteira de identidade, 
carteira de trabalho ou motoris-
ta e comprovante de Endereço.

Durante os 120 dias em que a MEI venha receber o seu salário maternida-
de, o valor a ser pago é de um salário mínimo de acordo a correção anual

Mudança na cobrança do IMCS 
terá grande impacto em empresas

de uma média. Dificilmente, o 
preço efetivo de venda é exata-
mente o valor usado para calcu-
lar o ICMS. 

Custos
O imposto pago será sobre o 

valor real de venda. Só que a al-
teração não agrada quem terá de 
pagar a mais. A Receita Estadu-
al gastará mais tempo e recursos 
para operacionalizar a cobran-
ça, a restituição e a fiscalização. 
Lembrando que o principal ob-
jetivo da substituição tributária 
é evitar a sonegação.

Postos de combustível
Um dos setores que mais 

sentirão a mudança é o de pos-
tos de combustível. Segundo a 
Receita Estadual, 30% dos pos-
tos de combustíveis terão direito 
à restituição e o restante terá de 
complementar o ICMS pago. 

A partir do primeiro dia do mês, será obrigatório pagar ao governo a di-
ferença do ICMS recolhido a menor no regime de substituição tributária
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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 20097: JOSUÉ CHARLES, solteiro, auxiliar administrativo, na-
tural de Roche-à-Bateau, República do Haiti, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ROSE BERRY COQUILLON, solteira, bancária, natural 
de Cayes, República do Haiti, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20099: DENIS MATHEUS MORENO GIOIA, solteiro, técnico em 
parquímetro, natural de Santana do Livramento-RS, residente e domicilia-
do em Bento Gonçalves e KATHLEEN LINHARES RODRIGUES, soltei-
ra, vendedora, natural de Sapucaia do Sul-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 20100: JESSÉ FERNANDES TICZ, solteiro, serralheiro, natural 
de Santana do Livramento-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e DANIELA ZICK, solteira, recepcionista, natural de Bento Gonçalves-
-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, 26 de fevereiro de  2019.

 
CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

Arlindo Ernesto Dorigon, agri-
cultor aposentado, filho de Pedro 
Dorigon e Carmelina Barro Dorigon, 
nascido em 20/01/1932, falecido em 
15/02/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Linha Verís-
simo de Matos, interior, Bento Gon-
çalves, Casado 

Anna Marchetto Fracalossi, 
do lar aposentada, filha de Antônio 
Marchetto e Josephina Trivilin, nas-
cida em 01/02/1926, falecida em 
18/02/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradora da Linha São 
Valentim, Bento Gonçalves, Viúva 

Nelson Strapazzon, marcenei-
ro aposentado, filho de Maria Strapa-
zzon, nascido em 17/09/1942, faleci-
do em 19/02/2019, natural de Nova 
Prata, RS, morador da Rua Miguel 
Ozelame, São Valentin, Bento Gon-
çalves, Casado 

Idir Heitor Dall Agnol, açou-
gueiro aposentado, filho de José Dall 
Agnol e Iria Josefina A. Dall Agnol, 
nascido em 26/07/1949, falecido em 
20/02/2019, natural de Paraí, RS, 
morador da Rua Eugênio Valduga, 
Bento Gonçalves, Casado 

Maria dos Prazeres Moraes Lo-
pes, doméstica aposentada, filha de 
Honorina Maria Moraes, nascida em 
28/10/1940, falecida em 19/02/2019, 
natural de Lages, SC, moradora da 
Rua Antonio Ducatti, Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Jalaína Fredo, servidora pú-
blica municipal aposentada, filha de 
Vasco Fredo e Lourdes Lopes Fredo, 
nascida em 09/08/1975, falecida em 
20/02/2019, natural de Roca Sales, 
RS, moradora da Rua Hilário Accorsi, 
Bento Gonçalves, Solteira 

Jair Cappelli, serviços ge-

rais aposentado, filho de Reinaldo 
Cappelli e Maria Bonatto Cappelli, 
nascido em 17/01/1950, falecido em 
20/02/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Oria 
Catharina Marcon Valduga, Bento 
Gonçalves, Divorciado 

Mario Broilo, agricultor apo-
sentado, filho de João Broilo e Joa-
na Obessi, nascido em 17/05/1938, 
falecido em 21/02/2019, natural de 
Barros Cassal, RS, morador da Rua 
Elias Tadeu Dall’Onder, Bento Gon-
çalves, Viúvo 

Natal Canossa, autônomo 
aposentado, filho de Pedro Canos-
sa e Antonia Fantin, nascido em 
01/12/1936, falecido em 22/02/2019, 
natural de Monte Belo do Sul, RS, 
morador da Rua Antonio Barbieri, 
Monte Belo do Sul, Casado 

Djanira de Fatima Barreto Go-
dinho, do lar, filha de Laurindo de 
Oliveira Barreto e Sueli Picoli Barre-
to, nascida em 02/05/1956, falecida 
em 22/02/2019, natural de Lagoa 
Vermelha, RS, moradora da Rua 
Carlos Gomes, Bento Gonçalves, 
Casada 

Salvador Paulo Barboza, 
agricultor aposentado, filho de Pe-
dro Paulo Barboza e Perpetua Me-
renciana dos Santos, nascido em 
02/02/1927, falecido em 23/02/2019, 
natural de Lagoa Vermelha, RS, mo-
rador da Rua Recife, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Milton de Toni Dill, mecânico, 
filho de Egon Dill e Carmelina Maria 
de Toni Dill, nascido em 07/01/1964, 
falecido em 23/02/2019, natural de 
São Sebastião do Caí, RS, morador 
da Rua Arthur Beltrame, Monte Belo 
do Sul, Casado 

ÓBITOS

Extravio
Celino Romio, da rua 

Natalina Sandrin Zanet-
ti, 506, Imigrante, Bento 
Gonçalves, informa que a 
vítima, que no mês de de-
zembro arrombaram um 
galpão da sua casa, que le-
varam um carrinho de mão, 
algumas ferramentas, bem 
como, um talão de produtor 
rural com inscrição esta-
dual NR 4121007963, ta-
lão NR 126985511 em seu 
nome. A vítima na data do 
fato não havia dado falta do 
talão, então não quis regis-
trar o fato, somente agora, 
percebeu que no furto foi le-
vado o talão. Faz o registro 
para fins de baixa do talão. 
Nada mais.

A fundação Lar do Ancião 
realizará na próxima quin-
ta-feira (28) um jantar soli-

Lar do Ancião realiza jantar 
solidário para conseguir quitar 
pagamento de funcionários

dário para angariar fundos 
para a instituição, que passa 
por dificuldades financeiras 

A população de Bento Gon-
çalves terá de tirar os agasalhos 

Frio chega a Bento nesta semana

do roupeiro nos próximos dias, 
apesar das chuvas dar um tempo 
para Bento Gonçalves a partir 
desta quarta-feira. Conforme 
o Somar Meteorologia, porém 
com a saída da instabilidade, 
uma frente fria se aloja no esta-
do, derrubando as temperatu-
ras. A mínima na quarta-feira 
(27) não deve chegar a 9° e a 
máxima na quinta-feira (28) não 
deve passar dos 23°.

e necessita arcar com a folha 
de pagamento dos funcioná-
rios. O jantar acontecerá na 
Pizzaria Sapori Di Fiorenza, 
na rua Herny Hugo Dreher, 
244, no bairro Planalto, em 
Bento Gonçalves

Para participar do jantar 
e mais informações, entrar 
em contato pelo fone (54) 
9.9981-6616, tratar com 
Lourdes.



Jornal Gazeta - 26 de fevereiro de 2019 9Jornal Gazeta - 26 de fevereiro de 2019 Geral

Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

MOÇÃO DE REPÚDIO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
SINDISERP – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE BENTO GONÇALVES

O SINDISERP vem pelo presente manifestar repúdio à proposta de 
reforma da previdência apresentada pelo Governo Federal.

A proposta fere princípios fundamentais do Estado Democrático de 
Direito, violenta garantias constitucionais e viola a dignidade de trabalha-
dores do setor público e privado de todo o país.

Diversos dispositivos da proposta de alteração da previdência 
afrontam, de forma clara, a Constituição Federal, que, em 1988, foi a 
depositária de direitos básicos do cidadão, assegurando aposentadoria 
digna após uma vida inteira de trabalho.

O aumento da idade mínima para a aposentadoria e o fim da apo-
sentadoria por tempo de contribuição importam em arrecadação indevi-
da e injustificada, com consequentes prejuízos aos trabalhadores. Na 
medida em que o trabalhador contribui durante anos para a previdência 
e, mesmo completando o tempo necessário para a aquisição de tal direi-
to, não o tem reconhecido, porque precisa alcançar um patamar etário, 
tem-se, inevitavelmente, uma arrecadação adicional injustificada.

Ainda, a majoração das alíquotas de contribuição não apresentam 
qualquer critério, nem consideração de cálculo autuarial ou estimativas 
de contribuição.

Mas o mais grave é a ausência de qualquer debate público prévio, 
o que traduz a total falta de diálogo do Governo com as entidades re-
presentativas e a sociedade como um todo, produzindo uma reforma 
de dentro para fora, negligenciando a sociedade, de forma autoritária e 
arbitrária. 

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Bento 
Gonçalves (Sindiserp) divulgou 
uma nota de repúdio à propos-
ta de reforma da Previdência. 
Entre os pontos abordados na 
nota é apontada uma afronta a 
Constituição de 88, o aumento 
da idade mínima para aposenta-
doria e a majoração de alíquotas 
de contribuição

Confira a nota na íntegra

As jovens que sonham em 
representar Bento Gonçalves em 
sua festa maior e, ainda, ostentar 
a coroa e o título de Imperatriz do 
vinho precisam ficar atentas aos 
prazos: o período de inscrições 
para a escolha da corte da 16ª 
Fenavinho encerra na próxima 
quinta-feira, dia 28. As postu-
lantes ao reinado terão a missão 
de divulgar o evento que ocorre 
concomitante à 29ª ExpoBento – 
entre 13 e 23 de junho, no Par-
que de Eventos do município.

Para participar do concur-
so, as candidatas devem prestar 
atenção nos pré-requisitos ne-
cessários: ter entre 18 e 28 anos, 
residir em Bento Gonçalves há 
pelo menos um ano, ser solteira 
e, principalmente, estar disposta 
a cumprir a agenda de atividades 
previstas para o reinado - ações 
antes, durante e após a festa, 
participar das atividades organi-
zadas pela Fenavinho e represen-
tar o município em eventos ofi-
ciais estão entre as atribuições. 
Para a escolha, serão realizadas 
entrevistas e, também, o tradi-
cional desfile – que levará em 
conta a desenvoltura pessoal das 

Numa parceria com o Sesi, 
o Sindmóveis Bento Gonçal-
ves promove um Programa de 
Formação de Líderes voltado à 
qualificação de gestores do se-
tor moveleiro e com encontros 
presenciais em datas alterna-
das, nos meses de março, abril e 
maio. Serão encontros vivenciais 
com objetivo de impulsionar e 
aperfeiçoar as habilidades do lí-
der no engajamento de equipes e 
fatores de proteção psicossocial.

Para o presidente do Sind-
móveis, Vinicius Benini, esse é 
um projeto oportunamente pro-

Dia 28  encerram as inscrições para 
concorrer à soberana da 16ª Fenavinho
Candidatas que desejam concorrer à soberana da Festa Nacional 
do Vinho têm até o próximo dia 28 para confirmar presença no 
concurso

participantes.
A festividade que escolhe-

rá o novo trio de soberanas será 
na noite de 06 de abril, em uma 
celebração temática, na Rua Co-
berta. Até lá, as candidatas ins-
critas passarão por um período 
preparatório. As inscrições po-
dem ser feitas pelo site bento.tur.
br/fenavinho/. Mais informações 
na fanpage do evento, www.face-
book.com/fenavinho.

  O concurso de escolha da 
corte da 16ª Festa Nacional do 
Vinho é uma realização da Pre-
feitura de Bento Gonçalves, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Turismo, e do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves, entidade pro-
motora da ExpoBento e da Fena-
vinho.

Serviço
O quê: inscrições para corte 

da 16ª Fenavinho
Quando: até 28 de fevereiro
Como: interessadas devem 

se inscrever pelo site bento.tur.
br/fenavinho/

Quanto: inscrição gratuitaSindmóveis forma líderes para o setor moveleiro
Programa de desenvolvimento com encontros presenciais tem vagas abertas com preço especial para 
empresas associadas

movido, num contexto em que as 
habilidades humanas são cada 
vez mais cruciais na tomada de 
decisões e resolução de crises. 
“De momento, os desafios da in-
dústria dizem respeito à sinergia 
entre as pontas da cadeia, o que 
só podemos construir com líde-
res vocacionados. Um dos papéis 
essenciais que o Sindmóveis vem 
exercendo em sua trajetória é, 
justamente, a formação de líde-
res”, pontua.

A instrutora será a psicólo-
ga Analista de Relações Huma-
nas no SESI Bento Gonçalves, 

Jéssica Brandt, que tem atuação 
no desenvolvimento interpessoal 
e de equipes com foco na lide-
rança. Ela é psicóloga com curso 
de Gestão de Estresse pela Es-
sex College, EUA.

Os encontros serão reali-
zados sempre no Centro Em-
presarial Bento Gonçalves e as 
inscrições estão abertas até o dia 
08 de março ou até que haja va-
gas. O preço é promocional para 
associados do Sindmóveis com a 
mensalidade em dia. Inscrições 
pelo link www.sindmoveis.com.
br/programa.

Programa de 
Formação de Líderes
Datas:   12 e 19 de março
02, 09, 16, 23 e 30 de abril
07 e 14 de maio
Horário: das 17h às 20h
Local: Centro Empresarial 

Bento Gonçalves –acesso pelo 
parque de enevtos na Rua Ave-
lino Luiz Zat, 95. Bairro Fenavi-
nho. Bento Gonçalves / RS

Investimento
Associados Sindmóveis – R$ 

500,00 (valor para os associados 
com mensalidade em dia). Não 
associados – R$ 700,00. Paga-
mento em até três parcelas

Sindiserp divulga nota de repúdio 
contra a reforma da Previdência

Entre os pontos abordados na nota 
é apontada uma afronta a Consti-
tuição de 88, o aumento da idade 
mínima para aposentadoria e a 
majoração de alíquotas de contri-
buição

Vinicius Benini,presidente do Sindmóveis 
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Neste ano, são obrigados a 
prestar contas os contribuintes 
que receberam a soma superior 
a R$ 28.559,70 em rendimentos 
tributáveis durante 2018. O va-
lor é o mesmo do ano passado. As 
regras e o prazo de entrega para 
a declaração do Imposto de Ren-
da de Pessoa Física foram divul-
gadas no final da última semana 
e deve ser apresentada de 7 de 
março até 30 de abril, pela inter-
net.

Aqueles que não a fizerem 
ou entregá-la fora do prazo se-
rão multados em, no mínimo, 
R$ 165,74. O valor máximo será 
correspondente a 20% do impos-
to devido.

No entanto, os contribuintes 
que enviarem a declaração logo 
no início do prazo, sem erros, 
omissões ou inconsistência, re-
ceberão a restituição mais cedo, 
se tiverem direito a ela. Idosos, 
portadores de doenças graves, 
deficientes físicos ou mentais têm 
prioridade.

As restituições começarão a 
ser pagas em junho, e seguem até 
dezembro.

Novas informações
Neste ano, serão exigidos 

CPFs para todos dependentes in-
cluídos na declaração. Em 2017, 
o documento passou a ser obri-
gatório para crianças a partir de 
12 anos e, em 2018, a partir de 
8 anos.

Ainda, para 2019 o Fisco 
também solicitará, obrigatoria-
mente, mais informações sobre 
os bens dos contribuintes na de-
claração do Imposto de Renda: 
endereço, número de matrícula, 
IPTU e data de aquisição de imó-

O programa para preenchi-
mento da declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) 
está disponível desde as 8h de 
segunda-feira (25), no site da 
Receita Federal. A declaração 
deve ser entregue entre as 8h do 
dia 7 de março e as 23h59 de 30 
de abril deste ano, pela Internet.

Declarações virtuais
Também a partir de segun-

da-feira, os contribuintes pode-
rão preencher a declaração por 
meio de tablets e smartphones, 
acessando o aplicativo Meu Im-
posto de Renda. O serviço estará 
ainda disponível no Centro Vir-
tual de Atendimento (e-CAC), 
na página da Receita Federal, 
com uso de certificado digital.

O serviço Meu Imposto de 
Renda não pode ser usado em 
tablets ou smartphones para 
quem tenha recebido rendimen-
tos superiores a R$ 5 milhões.

Arrecadação
A Receita espera receber 

neste ano 30,5 milhões de decla-
rações – no ano passado, foram 
entregues 29,27 milhões. Do 
total previsto para 2019, a ex-
pectativa é que entre 700 mil e 
800 mil declarações sejam feitas 
por tablets e smartphones. Em 
2018, 320 mil declarações foram 
feitas por meio de dispositivos 
móveis.

Novidade
Uma novidade é que, neste 

ano, o processamento da decla-
ração será mais rápido, e o con-
tribuinte poderá ter acesso ao 
status do processamento na noi-
te em que fizer a declaração, ou 
no dia seguinte. Assim, já será 
possível verificar pendências.

Entretanto, o supervisor na-
cional do Imposto de Renda da 
Receita Federal, Joaquim Adir, 
alertou que o contribuinte deve 
esperar “um pouco” para veri-
ficar se existe alguma inconsis-
tência, porque podem ocorrer 
casos em que a empresa em-

Imposto de Renda deste ano será 
diferente; entenda o que muda
A Secretaria da Receita Federal divulgou, na sexta-feira, 22, as regras e o prazo de entrega para a 
declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2019

veis, além do número do Renavam 
de veículos.

Deve declarar
Além dos contribuintes que 

receberam a soma superior a R$ 
28.559,70 em rendimentos tri-
butáveis durante 2018, também 
devem prestar contas quem:

recebeu rendimentos isentos, 
não-tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, cuja soma 
tenha sido superior a R$ 40 mil 
no ano passado;

obteve, em qualquer mês de 
2018, ganho de capital na aliena-
ção de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou reali-
zou operações em bolsas de valo-
res, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas;

teve, em 2018, receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 em atividade rural;

tinha, até 31 de dezembro de 
2018, a posse ou a propriedade de 
bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 
300 mil;

virou residente no Brasil em 
qualquer mês do ano passado e 
nessa condição encontrava-se em 
31 de dezembro de 2018;

optou pela isenção do impos-
to incidente em valor obtido na 
venda de imóveis residenciais cujo 
produto da venda seja aplicado na 
aquisição de imóveis residenciais 
localizados no país, no prazo de 
180 dias, contado da celebração 
do contrato de venda.

Não precisa declarar
Saldos em contas correntes 

abaixo de R$ 140, e os bens mó-
veis, exceto carros, embarcações 
e aeronaves, com valor abaixo de 

R$ 5 mil, estão isentos de decla-
ração.

Também não precisam ser 
informados os valores de ações, 
assim como ouro ou outro ativo 
financeiro, com valor abaixo de 
mil reais.

Ainda, estão de fora as dívi-
das dos contribuintes que sejam 
menores do que R$ 5 mil — em 
31 de dezembro de 2018.

Desconto simplificado
A declaração simplificada — 

que dá direito à dedução de 20% 
do valor dos rendimentos tribu-
táveis na declaração — será limi-
tado a R$ 16.754,34, igual ao ano 
passado. Quem optar por ela abre 
mão de todas as deduções admiti-
das na legislação tributária, como 
aquelas por gastos com educação 
e saúde.

Imposto a pagar
O contribuinte que tiver im-

posto a pagar poderá dividir o va-
lor em até oito cotas mensais, mas 
nenhuma delas pode ser inferior 
a R$ 50. O imposto de valor in-
ferior a R$ 100 deve ser pago em 
cota única.

Processo de entrega
A declaração e entrega do IR 

poderá ser feita, e entregue, de 
acordo com o Fisco, de forma on-
line, com certificado digital que 
estará disponível na página da 
Receita Federal; pelo computa-
dor, por meio do Programa Gera-
dor da declaração (PGD) relativo 
ao exercício de 2019, disponível 
no sítio da Receita Federal; e por 
meio do serviço “Meu Imposto de 
Renda”, disponível para tablets e 
smartphones.

Programa para receber 
declaração do IR está disponível

pregadora ou o plano de saúde 
atrase o envio de dados. “O que 
libera a declaração são os cru-
zamentos de dados. Espere um 
pouco mais”, disse Adir, dirigin-
do-se ao contribuinte.

Obrigatoriedade
Está obrigada a apresen-

tar a declaração a pessoa físi-
ca residente no Brasil que, no 
ano-calendário de 2018 tenha 
recebido rendimentos tributá-
veis, sujeitos ao ajuste na decla-
ração, cuja soma foi superior a 
R$ 28.559,70 ou tenha recebido 
rendimentos isentos, não tribu-
táveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40 mil.

Deve declarar ainda quem 
obteve, em qualquer mês, ganho 
de capital na alienação de bens 
ou direitos sujeito à incidência 
do imposto ou fez operações em 
bolsas de valores, de mercado-
rias, de futuros e assemelhadas; 
quem passou à condição de re-
sidente no Brasil em qualquer 
mês e, nessa condição, encon-
trava-se em 31 de dezembro ou 
quem optou pela isenção do Im-
posto sobre a Renda incidente 
sobre o ganho de capital auferi-
do na venda de imóveis residen-
ciais, cujo produto da venda seja 
aplicado na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no país, 
no prazo de 180 dias, contado 
da celebração do contrato de 
venda.

Atividade rural
No caso da atividade rural, 

deve declarar quem obteve re-
ceita bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 ou pretenda 
compensar, no ano-calendário 
de 2018 ou posteriores, prejuí-
zos de anos-calendário anterio-
res ou do próprio ano-calendário 
de 2018. Também deve declarar 
quem teve em teve, em 31 de de-
zembro, a posse ou a proprieda-
de de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil.

A declaração deve ser entregue entre as 8h do dia 7 de março e as 23h59 
de 30 de abril deste ano, pela Internet
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O projeto de lei que endure-
ce a cobrança da dívida ativa, um 
dos pilares da reforma da Previ-
dência,permitirá que o governo 
bloqueie bens de devedores con-
tumazes antes de encerrados to-
dos os recursos. A ideia é evitar 
manobras que escondem o patri-
mônio, tornando a recuperação 
do dinheiro mais difícil. A medi-
da é um dos pontos do texto que 
será apresentado ao Congresso.

Atualmente
Hoje, a Justiça costuma 

questionar o bloqueio de bens 
de devedores antes de todos os 
recursos encerrados, que podem 
chegar até o Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais 
(Carf). O problema é que, após 
a autuação, empresas podem, 
por exemplo, criar CNPJs para 

O contribuinte pagará cerca 
de 3,75% de Imposto de Renda 
a mais em 2019 do que desem-
bolsou em 2018, consideran-
do que seu salário tenha sido 
corrigido apenas pela inflação 
(medida pelo IPCA) acumulada 
no ano passado e que suas possi-
bilidades de dedução do impos-
to, como gastos com educação e 
saúde, também tenham aumen-
tado na mesma proporção.

Desatualização
Isso acontece porque o go-

verno não atualizou os principais 
descontos possíveis (educação, 
saúde e dependentes) nem corri-
giu a tabela de quem deve pagar 
imposto. “A não correção da ta-
bela do IR pelo índice de infla-
ção faz com que o contribuinte 
pague mais Imposto de Renda 
do que pagava no ano anterior”, 
informou o Sindifisco Nacional, 
sindicato dos auditores da Re-
ceita Federal.

Defasagem
A defasagem média acumu-

lada da tabela do IR desde 1996 
já chega a 95,46%, segundo os 

Proposta prevê bloqueio de 
bens de empresas devedoras

transferir o patrimônio que po-
deria ser usado para pagar o 
débito, explica o procurador-
-geral adjunto de gestão da Dí-
vida Ativa da União e do FGTS, 
Cristiano Neuenschwander. A 
legislação permitirá que órgãos 
fiscalizadores peçam o bloqueio 
de bens antes de esgotados os 
recursos.

Critérios
A medida só valerá para em-

presas e pessoas que se enqua-
drarem nesse critério após a en-
trada em vigor da nova lei. Por 
exemplo, uma empresa que deve 
mais de R$ 15 milhões há dez 
anos e se enquadra nos outros 
critérios terá que passar mais 
um ano nessa condição, após a 
lei, para ser acionada pelas re-
gras mais duras.

A ideia é evitar manobras que escondem o patrimônio, tornando a recupe-
ração do dinheiro mais difícil

Governo não atualiza tabela e 
contribuinte vai pagar 3,75% a 
mais  no imposto de renda 

cálculos do sindicato. Se a tabela 
tivesse sido corrigida integral-
mente pela inflação nos últimos 
22 anos, quem ganha menos de 
R$ 3.689,94 por mês estaria 
isento de Imposto de Renda. 
Hoje, somente quem recebe me-
nos de R$ 1.903,99 está isento.

Dever do Governo
“A correção da tabela pela 

inflação representa tão somen-
te uma obrigação do governo, 
no sentido de manter a mesma 
carga tributária de um exercí-
cio para outro. A não correção 
ou sua correção parcial aumenta 
a carga tributária e penaliza de 
maneira mais acentuada o con-
tribuinte de menor renda”, de-
clarou o sindicato dos auditores 
da Receita.

Isso acontece porque o governo não atualizou os principais descontos pos-
síveis

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou nesta sexta-feira que 
a bandeira tarifária em março 
permanecerá na cor verde. Com 
a decisão da Aneel, não haverá 
cobrança extra na conta de luz 
no próximo mês. Por conta do 
período de chuvas, desde dezem-
bro das tarifas de energia estão 
sem cobrança adicional.

Produção de energia
Mesmo com as chuvas abai-

Contas de luz permanecem com 
bandeira verde em março

xo do esperado em janeiro, se-
gundo a Aneel, o nível de pro-
dução da energia hidrelétrica no 
país ainda se mantém elevado. 
Como essa energia é mais ba-
rata, não será preciso mudar a 
cor das bandeiras para cobrir os 
custos extras com a geração de 
eletricidade por meio de usinas 
térmicas.

Bandeira verde
O sistema de bandeiras 

sinaliza o custo real da ener-

gia gerada. A cor da bandei-
ra é impressa na conta de luz 
(vermelha, amarela ou verde). 
Quando chove menos, por 
exemplo, os reservatórios das 
hidrelétricas ficam mais va-
zios e é preciso acionar mais 
termelétricas para garantir 
o suprimento de energia no 
país. Nesse caso, a bandeira 
fica amarela ou vermelha, de 
acordo com o custo de opera-
ção das termelétricas aciona-
das.

Por conta do período de chuvas, desde dezembro das tarifas de energia estão sem cobrança adicional
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Desde que a cantora Anitta 
apareceu em suas redes sociais 
sendo adepta do “bronzeamento 
natural”, muitas mulheres têm 
procurado as clínicas em busca 
do bronzeado perfeito.

Chegando ao estabeleci-
mento, a cliente tem um biquíni 
feito de fita isolante desenhado 
conforme as curvas de seu corpo 
e preferências da “marquinha”. 
Depois disso, um produto é apli-
cado em sua pele e ela é levada 
até uma área aberta, onde irá se 
expor ao sol em horários con-
siderados “adequados” para a 
prática – com baixa incidência 
de radiação. O que muita gen-
te não sabe é que esse procedi-
mento não é regulamentado pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Atualmente, o único bron-
zeamento legalizado pela Anvisa 
é o feito com spray, que despen-
sa a exposição aos raios solares. 
O feito por meio de câmaras foi 
proibido em 2009.

Alerto que, mesmo em lo-
cais especializados, esse tipo de 
procedimento não é recomenda-
do pelos médicos dermatologis-

No mundo inteiro, a maioria 
das pessoas tem a ideia de que 
estar acima do peso ou obeso é 
consequência de uma alimenta-
ção que inclui apenas lanches, 
bebidas com muito açúcar ou 
falta de exercícios físicos. 

As pessoas que geralmente 
têm problemas com a balança e 
veem sua saúde comprometida 
por isso se culpam por não con-
seguirem mudar seu comporta-
mento para se livrar do excesso 
de gordura. 

Não há dúvidas de que co-
mer muito açúcar e fazer pou-
co exercício são hábitos ruins. 
Entretanto, não são estas as 
únicas causas do ganho de peso 
e da obesidade. Na verdade, há 
outra razão pela qual podemos 
ganhar peso: os hormônios. 

A neurociência explica o 
impacto dos hormônios no cé-
rebro e na nossa saúde física e 
mental. De acordo com os es-
tudos da área, o equilíbrio hor-
monal é crucial para a saúde e o 
bem-estar gerais, e que um de-
sequilíbrio no nível de qualquer 
hormônio pode causar numero-
sos e sérios problemas de saúde. 

O Dicionário The Oxford 
Dictionary define “hormônio” 
como uma substância regula-
dora produzida pelo organis-
mo e transportada pelo san-
gue para estimular células e 
tecidos específicos a entrarem 
em ação. Em outras palavras, 
hormônios secretados pelo 

Primeiro, vale entender por 
que as madeixas perdem a cor. 
De acordo com a dermatologis-
ta e cirurgiã capilar Leila Blo-
ch, da clínica Bloch, na capital 
paulista, existem duas princi-
pais teorias para explicar esse 
fenômeno. Uma é a dos radicais 
livres, moléculas que prejudi-
cam nossas células.

“Com o tempo, nosso corpo 
perde a capacidade de comba-
tê-los. E eles levam ao enve-
lhecimento”, conta, lembrando 
que esse processo também re-
percute na pele.

A outra explicação tem a 
ver com a chamada exaustão 
folicular. Parece que, após dez 
ciclos de crescimento dos fios 
(cada um dura cerca de três 
anos e meio), os melanócitos, 
que produzem melanina, ou 
seja, o composto que dá cor 
ao cabelo, começam a cansar. 
“Com isso, eles param de pro-
duzir o pigmento”, conclui Lei-

Desde setembro de 2018, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
está atuando em uma das frentes 
de combate a problemas de saú-
de pública, e que afetam meninas 
em situação de vulnerabilidade, 
muitas vezes usuárias de drogas 
e álcool ou com transtornos men-
tais.

Números
Conforme levantamento do 

Setor de Saúde da Mulher, das 
48 jovens atendidas até o mo-
mento, 52% já tiveram ao menos 
uma gravidez e grande parte so-
fre de transtornos mentais ou é 
usuária de crack.

Gestações antes 
da maioridade 
Das meninas atendidas, de 

15 e 16 anos, todas já tiveram o 
primeiro filho e possivelmente 

O bronzeamento natural e 
seus riscos para a saúde

tas. Os bronzeadores utilizados 
nessa técnica têm produtos que 
promovem o aceleramento da 
produção de pigmento na pele, 
geralmente, a base de parafina, o 
que aumenta consideravelmente 
o risco de desenvolvercâncer de 
pele do tipo mais severo, o me-
lanoma.

Apesar de algumas clínicas 
utilizarem filtros solares com fa-
tor de proteção solar 30, o pro-
cedimento, ainda assim, pode 
proporcionar riscos.

Além dos perigos já citados, 
esse método também pode cau-
sar:

Insolação;
Desidratação;
Manchas solares;
Envelhecimento precoce;
Queimaduras solares;
Dermatite de contato;
Alergias;
Câncer de pele.
Cuide bem da sua pele, con-

verse com seu dermatologista 
antes de se expor a esse tipo de 
protocolo, e lembre-se: o bron-
zeamento correto com uso de fil-
tro solar adequado pode demo-
rar, porém, minimiza os riscos.

Programa Gravidez tem Hora atende 
jovens em vulnerabilidade

teriam a segunda gestação an-
tes mesmo de completar 18 anos. 
“Nosso objetivo é diminuir o nú-
mero de gravidez não planejada. 
Uma vez que o índice de recor-
rência em adolescentes fica em 
torno de 30%, aumentando tam-
bém a evasão escolar, salienta a 
coordenadora da Saúde da Mu-
lher, enfermeira Evelise Bender.

Implante 
O implante é um contracep-

tivo subdérmico de longa dura-
ção, com tempo de uso de três 
anos, e taxa de eficácia de 99%. 
Representa o método de mais 
alta eficácia contraceptiva dispo-
nível (índice de Pearl de 0,05%). 
Além disso, é fácil de usar (inde-
pende da ação do médico ou usu-
ária para manter sua eficácia) e é 
reversível, podendo ser removido 
a qualquer momento.

Hormônios impactam a saúde 
do cérebro, do corpo e da mente
A neurociência explica que o consumo de açúcar e a falta de exercícios não são as únicas causas do 
sobrepeso. Leptina, cortisol e estrogênio estão entre os vilões da obesidade

cérebro carregam mensagens 
reguladoras para o restante do 
corpo. 

Será que estes hormônios 
podem influenciar no nosso 
peso? Sim: o desequilíbrio hor-
monal ou uma má interpreta-
ção dos sinais que os hormô-
nios enviam ao corpo têm um 
grande impacto na nossa saúde 
e regulação de peso. Os estu-
dos da neurociência mostram 
que há vários hormônios envol-
vidos em problemas de contro-
le de peso e obesidade. 

Um deles é a leptina, res-
ponsável por regular o apetite, 
o metabolismo, a pressão san-
guínea, a frequência cardíaca e 

outras funções do corpo, por-
que reduzem a fome agindo no 
hipotálamo. As células de gor-
dura do nosso corpo liberam 
leptina, que avisa o cérebro de 
que já comemos o suficiente. 

A leptina é sensível ao açú-
car. Quando comemos açúcar 
em excesso, nosso organismo 
não consegue processar tudo e 
o açúcar extra é transformado 
em gordura. Ao mesmo tempo, 
muita gordura estimula a pro-
dução de mais leptina, e o cé-
rebro se torna resistente a este 
hormônio. Assim, paramos de 
receber mensagem de que es-
tamos saciados e comemos de-
mais.

Cabelos brancos necessitam de cuidados especiais
la.

A pesquisadora Cibele 
Lima, doutora em ciências far-
macêuticas na área de cabelos 
pela Universidade de São Paulo 
(USP), comenta que, embora os 
fios brancos apareçam, em ge-
ral, entre os 34 e 44 anos, em 
alguns indivíduos eles podem 
dar o ar da graça mais cedo, 
lá pelos 20. “Em grande parte, 
isso é devido à genética da pes-
soa”, esclarece. “Alguns estudos 
também associam a outros fa-
tores, como tabagismo e certas 
doenças”, completa.

As particularidades
dos fios brancos
A aparência platinada traz 

consigo algumas mudanças que 
merecem atenção. A derma-
tologista e tricologista Mabe 
Gouveia, da clínica Valéria 
Marcondes, em São Paulo, con-
ta que a melanina, além de dar 

cor aos fios, é superimportante 
para a proteção direta e indire-
ta das proteínas capilares.

Para ter ideia, os locais an-
tes preenchidos pela melanina 
passam a ser compostos por ar. 
“Isso deixa os fios mais leves e 
arrepiados, isto é, com frizz”, 
raciocina Cibele.

Xampu
A sugestão é levar para casa 

xampus e condicionadores de 
cor cinza ou roxa. Cibele revela 
que a pigmentação desses pro-
dutos neutraliza o tom amare-
lado que o cabelo branco tende 
a ganhar, devolvendo um prate-
ado natural aos fios.

“Esses produtos devem pos-
suir uma formulação com alto 
poder hidratante para compen-
sar o ressecamento provocado 
pela perda de melanina e outros 
fatores intrínsecos ao envelhe-
cimento, como produção dimi-
nuída de sebo”, afirma.
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Somos capazes de criar no-
vos neurônios, inclusive na idade 
adulta. A descoberta é relativa-
mente nova, porque se pensava 
que nascíamos com um deter-
minado “banco de neurônios” 
que ia diminuindo com o passar 
do tempo e que não éramos ca-
pazes de aumentar. No entan-
to, as últimas descobertas da 
neurociência derrubaram essa 
crença. Nosso cérebro é plás-
tico: podemos criar conexões 
diferentes e inclusive, em algu-
mas áreas, como o hipocampo, 
podemos fazer com que novos 
neurônios nasçam, como explica 
o professor Terry Sejnowski, do 
The Salk Institute for Biological 
Studies. Assim, temos margem 
de manobra, independentemen-
te da idade. Uma boa notícia!

O hipocampo tem a forma 
de cavalo-marinho e é um dos 
responsáveis por nossa memó-
ria e nossa capacidade espacial. 
As pesquisas sobre o hipocampo 
começaram com roedores. Vá-
rias imagens foram mostradas 
aos ratos, que tinham que dife-
renciá-las. Quando os roedores 
aprenderam a distingui-las de-
pois da prática, observou-se que 
novos neurônios haviam sido ge-
rados em seu hipocampo. Curio-
samente, se o animal parasse de 
fazer esse exercício, os neurô-
nios jovens desapareciam. E se 
retomasse a atividade, voltavam 
a aparecer. Assim, já temos uma 
pista importante: a prática repe-
tida ajuda a gerar novos neurô-
nios em nosso hipocampo. Mas 
se tivéssemos de decidir qual 
atividade nos permite realmente 
manter nosso cérebro jovem, Se-
jnowski não hesita: o esporte é 
o melhor presente que podemos 
nos dar, é o melhor medicamen-
to antienvelhecimento para nos-
sa massa cinzenta.

É difícil saber o que acon-
tece com nosso corpo enquan-
to estamos dormindo. Por isso, 
muitas pessoas não sabem que 
sofrem de bruxismo noturno.

Trata-se de um hábito invo-
luntário que faz com que os pa-
cientes pressionem fortemente 
a mandíbula - alguns também 
rangem os dentes sem nenhum 
objetivo funcional.

O bruxismo mais brando é 
mais comum do que se imagina 
e afeta tanto crianças quanto 
adultos. Na população mundial, 
cerca de 30% das pessoas têm 
essa condição, segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS). No Brasil, dados oficiais 
apontam que o problema atinge 
40% da população.

As causas mais comuns são 
estresse, ansiedade e tensão. 
Ainda que o bruxismo não seja 
um transtorno perigoso, pode 
causar lesões dentárias perma-
nentes se não for tratado.Ran-
ger os dentes é cerca de 40 vezes 
mais potente do que mastigar.

Nem sempre 
existem sintomas
A maioria das pessoas que 

contrai a mandíbula e que range 
os dentes não sabe que tem esse 
hábito involuntário. Quem nor-
malmente descobre mais facil-
mente são as pessoas que acor-
dam seus maridos ou esposas 
com o barullho.

Com frequência, a pressão 
sobre a mandíbula e os dentes 
acontece quando as pessoas es-
tão dormindo, concentradas em 
fazer algo ou estressadas.

O curioso é que o bruxismo 
nem sempre gera sintomas, ain-
da que alguma pessoas sintam 
dores faciais, dores de ouvido ou 
de cabeça quando acordam.

Outras pessoas percebem, 
com o tempo, a erosão dos den-
tes - mas, em geral, costumam 
descobrir isso apenas quando 
visitam o dentista. Na maio-
ria dos casos, os pacientes com 
bruxismo acabam tendo regiões 
planas e cantos desgastados em 
seus dentes.

O bruxismo também pode 
ser causado por transtornos do 
sono, como apneia e roncos, e 
contribuir para a interrupção do 
sono.

O bruxismo está ligado ao seu estado mental

Saúde mental
Ainda que a causa específi-

ca do bruxismo não esteja cla-
ra, especialistas normalmente 
vinculam o problema a estresse, 
ansiedade e problemas do sono - 
fatores que, no mínimo, agravam 
o problema.

Em alguns países, acredita-
-se que os casos de bruxismo es-
tejam aumentando - talvez rela-
cionados a um contexto de estilo 
de vida cada vez mais atribulado.

No caso dos adolescentes, 
um estudo recente realizado 
no Brasil sugere que o bruxis-
mo pode se manifestar quando 
crianças sofrem perseguição dos 
colegas escolar.

Segundo os resultados da 
pesquisa, publicada na revista 
especializada Oral Rehabilita-
cion, as crianças de 13 a 15 anos 
vítimas de abuso verbal na esco-
la têm probabilidade de sofrer 
bruxismo noturno quatro vezes 
maior do que outros adolescen-
tes.

O problema apareceu em 
65% dos estudantes pesquisados 
que sofriam bullying - enquan-
to só 17% dos outros estudantes 
apresentaram a condição.

Segundo a Fundação Bri-
tânica de Saúde Oral, tanto os 
pais quanto as escolas deveriam 
ser mais conscientes a respeito 
do problema, que também afeta 
adultos estressados e ansiosos.

Conselhos 
para prevenir
Os tratamentos servem para 

reduzir a dor (se ela existir), 
prevenir o dano dental perma-
nente e diminuir a fricção den-
tal.

Para proteger os dentes de 
maneira permanente, recomen-
da-se o uso de protetores bucais 
ou aparelhos feitos sob medida.

Mas muitos especialistas 
também sugerem mudanças no 
estilo de vida para lidar melhor 
com o estresse diário - e alivi-
á-lo.

“Se seu bruxismo estiver 
relacionado ao estresse, é im-
portante que você tente relaxar 
mais e dormir bem”, recomenda 
o NHS. Para isso, a sugestão é 
a prática de ioga, usar técnicas 
de relaxamento para respiração, 
recorrer a massagens e escutar 
música antes de dormir, por 
exemplo.

Se não funcionar, há alguns 
tratamentos psicológicos que 
podem ajudar, como as terapias 
congnitivas ou comportamen-
tais, que trabalham a ligação 
entre o pensamento e o compor-
tamento.

De acordo com o NHS, re-
duzir o consumo de álcool e pa-
rar de fumar pode ajudar a pre-
venir o bruxismo. O consumo de 
drogas recreativas, como êxtase 
ou a cocaína, também pode pio-
rar o problema.

Em algumas ocasiões, o 
bruxismo pode ser um efeito co-
lateral de algumas medicações 
antidepressivas, mas qualquer 
mudança de medicação deve ser 
consultada com um médico.

Como criar novos neurônios 
em qualquer idade?
Calce os tênis, seu cérebro agradecerá

Sabíamos que praticar es-
portes é uma maneira de cui-
dar do nosso corpo e reduzir 
o estresse, graças às danças 
hormonais desencadeadas pela 
dopamina, serotonina e nora-
drenalina. Mas pesquisas mais 
recentes mostram que o exercí-
cio também melhora a secreção 
do fator neurotrófico cerebral 
(o que influencia positivamente 
na memória e em um estado de 
ânimo mais positivo) e permite 
que novos neurônios nasçam em 
nosso hipocampo. No entanto, 
apesar de suas vantagens, não 
parece haver muita sensibilidade 
na relação entre aprendizagem e 
esporte. De fato, o exercício físi-
co nas escolas é frequentemente 
visto como uma disciplina fácil 
de aprovar e sem muito valor. 
Mas estávamos errados. Educar 
crianças nos esportes não apenas 
ajuda nosso corpo a estar melhor 
e mais saudável como também 
ajuda nosso cérebro a permane-
cer mais jovem e com capacida-
de de gerar novos neurônios. E, 
como Sejnowski resume, “a aca-
demia e a recreação são as partes 
mais importantes do currículo”.

Então, se nosso cérebro é 
capaz de gerar novos neurônios 
com esporte, o que precisamos 
fazer para que isso aconteça? 
Bem, mais uma vez, frequência. 
Como os especialistas sugerem, 
precisamos praticar exercícios 
três vezes por semana, com du-
ração mínima de 30 minutos. 
Portanto, pense em você. Qual 
a sua relação com o esporte? 
Se não é exatamente um amor 
constante, vale a pena lembrar 
as vantagens físicas e neuronais, 
buscar um exercício bom para 
você, com um grupo de amigos 
se você tem dificuldade para se 
motivar sozinho e calçar os tê-
nis. Seu hipocampo agradecerá.
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Esporte

Esporte

Os atletas Anderson Bund-
chen Santos, Arthur Henrique 
Alves de Oliveira e Bruno Ranzi 
de Paris, da base do Bento Vôlei, 
foram convocados para a Seleção 
Gaúcha de Vôlei para participar 
da seletiva da temporada 2019, 
que ocorre neste domingo, dia 
24, em Nova Petrópolis. Os três 
jogadores são oriundos dos nú-
cleos sociais do Projeto do Ben-
to Vôlei que atende centenas de 
crianças no município de Bento 
Gonçalves. 

Trabalho
Apesar das dificuldades en-

frentadas no ano passado com 
a perda de atletas na base do 
clube devido ao atraso do início 
dos trabalhos, o Bento Vôlei se-
gue desempenhando um papel 
fundamental na revelação de 
atletas. Nos últimos anos, dois 
atletas revelados pela base do 
clube, Welinton Oppenkoski e O Esportivo conheceu sua 

primeira derrota na Divisão de 
Acesso no último domingo (24). 
Jogando em Vacaria, a equipe de 
Carlos Moraes foi derrotada por 
3 a 1 para o Glória, no Estádio 
Altos da Glória. Os gols foram 
marcados por Thiago Machado, 
Jean Carlo e Flávio Torres para 
o Glória e Cleiton descontou 
para o Esportivo. A equipe de 
Bento ocupa a terceira posição 
no grupo B da Divisão de Aces-
so.

Primeiro tempo
De baixo de uma torrencial 

chuva, o jogo foi equilibrado até 
que o Glória abriu o placar aos 

O Farrapos conquistou o seu 
terceiro título da III Taça Lu-
cas Mariuzza de Rugby, evento 
realizado na tarde deste sábado, 
dia 23, no Estádio da Montanha, 
que homenageou o ex-jogador 
da equipe Alviverde. Em partida 
de três tempos, o Farrapos supe-
rou o rival Serra Gaúcha Rugby, 
de Caxias do Sul, por 106 a 3 e 
levantou a taça.

No clássico serrano, o técni-
co do Farrapos, Javier Cardozo, 
aproveitou a ocasião para colo-
car em campo todo o seu elenco 
dentro das quatro linhas, visan-
do avaliar as peças disponíveis 
para o início do campeonato es-
tadual. 

O jogo
Nos três tempos de jogo, o 

Farrapos teve ampla superio-
ridade no confronto. Apesar 
dos inúmeros penais e erros de 
passe de ambos os lados, o jogo 
foi bastante movimentado e, 

Farrapos é tricampeão da III Taça Lucas Mariuzza

sobretudo, muito disputado. 
Nos primeiros minutos, o Serra 
Gaúcha conseguiu fazer frente 
ao poderio ofensivo dos bento-

-gonçalvenses, mas aos poucos 
a superioridade dos donos da 
casa foi crescendo consideravel-
mente. Na etapa final, os ânimos 

se exaltaram dentro de campo, 
com dois amarelos e um verme-
lho aplicados sobre a equipe do 
Farrapos. 

Mesmo com a desvanta-
gem numérica, o Serra Gaúcha 
conseguiu diminuir a vantagem 
apenas com um penal converti-
do. O domínio das ações da par-
tida por parte da equipe Alvi-
verde seguiu no terceiro tempo 
de jogo, aumentando ainda mais 
o placar e terminando o jogo 
com placar elástico de 106 a 3, 
ficando com o título da Taça Lu-
cas Mariuzza.

Campeonato Gaúcho
A estreia do Farrapos no 

Campeonato Gaúcho ocorre no 
dia 16 de março, em casa, con-
tra a equipe do Guaíba, no Es-
tádio da Montanha. Já o Serra 
Gaúcha Rugby recebe a equipe 
do Brummers em seus domínios 
na mesma data. Os vencedores 
dos jogos preliminares avançam 
para a Taça Ouro, enquanto que 
os perdedores disputam a Taça 
Prata durante a competição es-
tadual.

Equipe de Bento derrotou adversário por 106 a 3

Atletas da base do Bento Vôlei são 
convocados para Seleção Gaúcha

Os três jogadores são oriundos dos núcleos sociais do Projeto do Bento 
Vôlei

Matías Provensi, foram convo-
cados para as seleções brasilei-
ras de base, conquistando títu-
los importantes representando 
o Brasil. Ambos passaram pela 
Seleção Gaúcha, primeiro passo 
para conquistar uma vaga na se-
leção principal do Brasil.

Destaque
Anderson, Arthur e Bruno 

se destacaram nos últimos anos 
na base do clube, garantindo 
presença na Seleção Gaúcha 
para dar o primeiro passo rumo 
ao sonho de vestir as cores ver-
de e amarela. “Isso é resultado 
da semente plantada no social e 
que começa a brotar nas catego-
rias de base. Resultado de muito 
trabalho e empenho de todos os 
envolvidos e claro, dos atletas. 
É um grande estímulo e motivo 
de orgulho para todos”, afirmou 
Carão Mantovanelli, técnico da 
equipe.

De baixo de muita chuva, Esportivo 
perde para o Glória em Vacaria

33, numa bela linha de passe, 
onde Thiago Machado recebeu 
na intermediária e acertou um 
petardo no ângulo do goleiro Jô-
natas.

Segundo tempo
Na etapa complementar, o 

Esportivo equilibrou as ações, 
mas sem criar chances reais de 
gol, e sofreu o castigo do Glória, 
que voltou a marcar, novamente 
aos 33 minutos. Jean Carlo mar-
car um belo gol limpando a zaga 
do Esportivo. Aos 42 Jean Car-
lo perdeu a chance de colocar o 
placar em goleada ao escorregar 
na hora de bater um pênalti e 
mandar por cima. O Alviazul foi 

para cima, e conseguiu descon-
tar com Cleiton, um minuto de-
pois. Na saída de bola, o Glória 
matou o jogo com Flávio Torres, 
dando números finais ao jogo.

Escalações
O Esportivo iniciou o jogo 

com Jonatas; Rodolfo, Cleiton, 
Gullithi e Xaro; Renan, Robert, 
Athos, Nunes; Nena e Toni Jú-
nior; do técnico Carlos Moraes.

O Glória teve Vandré; Thia-
go Machado, Sergipano, Alisson 
e Ednei; Thiago Costa, Théo, 
Edu Amparo e Pablo; Jean Car-
los e Erick; do técnico Júlio Cé-
sar Nunes.

Os gols foram marcados por Thiago Machado, Jean Carlo e Flávio Torres para o Glória e Cleiton descontou para 
o Esportivo
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Após denúncia de agressão 
a mulher no bairro Vila Nova, a 
Brigada Militar se deslocou até 
o endereço para averiguar a si-
tuação. Após prestar assistência 
a vítima, a BM avistou o suspeito 
no interior da casa.

Após revista na residência, 
a polícia encontrou um revólver 
calibre 38, municiado com cinco 
munições, sendo duas delas de-

Na noite da última quin-
ta-feira (21) um Jeep e um 
Onix se envolveram em um 
acidente no cruzamento das 
ruas Ramiro Barcelos com a 
Júlio de Castilhos. No veículo 
Onix, os quatro passageiros 
tiveram de ser atendidos pelo 
Samu, no Jeep somente a ca-
roneira teve de ser socorrida.

A Brigada Militar tratou 
a ocorrência e o Departa-
mento Municipal de Trânsito 
(DMT) auxiliou na demanda 
do fluxo de veículos. Os veí-
culos foram removidos para 
depósito credenciado do De-
tran.

Ao tentar vender um 
som automotivo pelas re-
des sociais, um jovem de 23 
anos foi vítima do falso de-
pósito em Bento. Conforme 
Boletim de Ocorrência a ví-
tima anunciou no grupo o 
equipamento e um homem 
se mostrou interessado. Os 
dois negociaram o produ-
to pelo valor de R$ 3 mil, 
sendo que o estelionatário 
enviou até a casa da vítima 
um motorista de aplicativo, 
que lhe entregou um com-
provante de depósito falso. 
Mediante o comprovante a 
vítima entregou o equipa-
mento.

No dia seguinte ao per-
ceber que o dinheiro não 
havia entrado na conta o ho-
mem fez contato com o su-
posto motorista, que negou 
ser o mesmo que havia bus-
cado o equipamento. Com o 
golpista a vítima não conse-
guiu mais contato.

Uma farmácia foi assalta-
da no último dia 15, no bairro 
Planalto, porém o proprietário 
registrou a ocorrência somente 
na última quinta-feira (21) a 
noite.

Segundo o B.O, dois bandi-
dos usando capacetes e fazendo 
menção de estarem armados, 
entraram em uma farmácia lo-
calizada na Rua Herny Hugo 
Dreher e anunciaram o assalto. 
Do local foi levado o dinheiro 
do caixa, um relógio e um ce-
lular.

Ao comparecer a Deam 
(Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher) de 
Bento Gonçalves para solici-
tar uma certidão de antece-
dentes criminais, um homem 
de 56 anos foi preso. Após 
consultar o nome do indiví-
duo, foi constatado que se 

Após receber denúncia de 
um uma tentativa de homicí-
dio a Brigada Militar se deslo-
cou até o bairro Municipal, na 
rua Lajeadense, e identificou 
um homem ferido com balas de 
arma de fogo nos braços, cos-
tas e abdome, no último sábado 

Em operação contra o tráfi-
co de drogas, a Brigada Militar 
efetuou a prisão de um indivíduo 
que estava comercializando pro-
dutos ilícitos no bairro Eucalip-
tos. O traficante, identificado 
como Jackson Romário Candido 
Kaipper, de 24 anos, tem ante-

Jovem fica em estado 
grave após ser atingido por 
disparos por arma de fogo

(23).
A vítima, identificada como 

Anderson Noviski, de 20 anos, 
foi socorrida pelo SAMU e en-
caminhada ao Hospital Tacchi-
ni em estado grave. A motivação 
e autoria do crime serão ainda 
são desconhecidas.

Dois veículos, um Gol, de 
Garibaldi e um Santana, de 
Nova Prata, se envolveram em 
um acidente na noite do últi-
mo domingo (24), na Serra das 
Antas, em Bento Gonçalves. No 
acidente quatro pessoas ficaram 
feridas.

No veículo Gol, três mulhe-
res, de 59, 47 e 22 anos, sofre-

Quatro pessoas ficam feridas em acidente
ram ferimentos. No Santana, 
uma mulher de 44 anos, ficou 
ferida. O motorista de 45 anos, 
saiu ileso. As quatro pessoas 
feridas foram socorridas por 
ambulâncias do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência) e do Corpo de Bombei-
ros, sendo encaminhadas para o 
Hospital.

Foragido é preso ao tentar conseguir 
certidão de antecedentes criminais

tratava de um foragido da jus-
tiça, com mandado de prisão 
pela Vara de Tapejara em seu 
desfavor.

Diante dos fatos, o crimi-
noso foi detido e encaminha-
do até a Delegacia de Pronto 
Atendimento ficando à dispo-
sição do Poder Judiciário.

Traficante é preso com 65 pedras de crack
cedentes por tráfico, receptação 
de produtos roubados e estupro.

Com o meliante foram en-
contradas 65 pedras de crack, 
além de R$ 332,00 em dinheiro. 
O acusado foi apresentado no 
plantão da Polícia Civil em Ben-
to Gonçalves.

Estelionatário 
aplica golpe do 
falso depósito

Bandidos assaltam 
farmacia no bairro 
Planalto

Cinco pessoas ficam 
feridas em acidente

Um jovem acionou a Brigada 
Militar na madrugada do últi-
mo domingo (24) após ter tido 
seu telefone celular furtado em 
frente a uma casa noturna no 
bairro Planalto e passou carac-
terísticas de um suspeito.

Ao realizar abordagem de 
três indivíduos na rua Xingu, 
próximo a eles foi encontrado 
um telefone celular do mesmo 

modelo que havia sido furtado 
da vítima, que acabou reconhe-
cendo o aparelho encontrado, 
como também reconheceu um 
dos indivíduos como sendo o au-
tor do furto. Diante do fato, as 
partes foram conduzidas a dele-
gacia onde foi realizado apenas o 
registro da ocorrência e o indi-
víduo qualificado como suspeito 
do furto e liberado.  

Homem é preso por furto 
de celular no Planalto

A polícia Civil vinha moni-
torando a movimentação de um 
indivíduo no bairro Ouro Verde 
com suspeita de envolvimento 
com tráfico de drogas. Durante 
a investigação a polícia seguiu 
o carro do suspeito até o bair-
ro Maria Goretti, quando fez a 
abordagem na noite de quinta-

-feira (21).
No porta luvas do carro, que 

estava sendo dirigido por um 
comparsa, foram encontrados 
20 comprimidos de ecstasy e 15 
porções de maconha. Os dois 
presos de 18 anos foram enca-
minhados à DPPA e estão à dis-
posição da Justiça.

Dois presos por tráfico no Maria Goretti

Acusado de bater na mulher
é preso com drogas e arma 
no  bairro Vila Nova

flagradas, além de um tijolo de 
maconha pesando 280 gramas, e 
uma porção de crack pesando 38 
gramas e dinheiro.

O acusado, identificado 
como Eliseu Teles dos Santos, 
de 35 anos, com antecedentes 
por furto, tentativa de homicí-
dio e receptação, foi encaminha-
do ao Presídio estadual de Bento 
Gonçalves.
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Federal -  extração 05365

Lotomania -  extração 1946

01  07  28  30  44  46

00677
04343
00014
08103 
14707

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
26/02

Qua
27/02

Qui
28/02

↑ 22°C
↓ 15°C

↑ 21°C
↓   9°C

↑ 23°C
↓ 11°C

Chuvoso 
durante o 
dia e à noite

Sol com nuvens.
Noite com 
muitas nuvens

Sol com nuvens.
Noite com 
muitas nuvens

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

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)

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


