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Um dos setores que mais abriram vagas foram o da indústria de Transfor-
mação, com 151 novas ofertas

Pelo segundo mês conse-
cutivo em 2019, Bento Gon-
çalves se destaca com saldo po-
sitivo na geração de empregos. 
Os números do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) aponta que o 
ano começa com uma retoma-
da de novas oportunidades no 
mercado de trabalho.

Em fevereiro, foram aber-
tos 356 vagas de trabalho em 
Bento Gonçalves, o que cor-
responde a um acréscimo de 
0,89% sobre o total de empre-
gos formais. Nesse período, 
os setores que mais abriram 
vagas foram o da indústria de 
Transformação, com 151 no-
vas ofertas, seguido pelos de 
Serviços, com 135 novas opor-
tunidades.

 Nenhum setor fechou pos-
tos de trabalho neste mesmo 
período. O saldo acumulado 
no ano é de 1.019 novas vagas. 
Nos últimos 12 meses foram 
abertos 857 vagas de trabalho 
na cidade, ou seja, um acrés-
cimo de 2,17%. Os setores 
que mais criaram postos neste 
período, foram os de Serviço, 
com 297 novas vagas, segui-
do pela Construção Civil, com 
274 novos vínculos. Os únicos 
setores que fecharam postos de 

Bento Gonçalves fecha segundo mês 
com saldo positivo de empregos

trabalho foram o da Extrativa 
Mineral e o da Agropecuária, 
com 15 e 5 vínculos encerra-
dos, respectivamente. O setor 

que obteve maior crescimento 
relativo nestes dois meses, foi 
o da Construção Civil, com um 
acréscimo de 12,93%.

Foi nomeado nesta terça-
-feira (26), o professor ben-
to-gonçalvense, Clemente 
Mieznikowski, como novo co-
ordenador geral de Lazer e 
Inclusão Social da Secretaria 
Especial de Esporte. Clemen-
te aceitou o convite feito pelo 
ministro da Cidadania, e tem 
como meta, levara para todos os 
cantos do país, ideia semelhan-
te ao projeto Sacada Solidária, 
idealizado por ele, há mais de 
duas décadas em Bento Gon-
çalves.

O professor não se mani-
festou sobre a nomeação, mas 
confirmou que irá para Brasília 
para trabalhar formas criativas 

O professor aceitou o convite feito pelo ministro da Cidadania para integrar 
a Secretaria Especial de Esporte

Bento-gonçalvense compõe 
Ministério da Cidadania
O projeto de sucesso, Sacada Solidária, desenvolvido em Bento 
Gonçalves, foi um dos motivos pelo qual professor recebeu o con-
vite

de desenvolver e ajudar crianças 
carentes em todo o país. Ele irá 
atuar no Departamento de De-
senvolvimento e Acompanha-
mento de Políticas e Programas 
Intersetoriais de Educação, Es-
porte, Lazer e Inclusão Social.

Este projeto realizado com 
muito sacrifício em Bento Gon-
çalves junto ao Bento Vôlei, ga-
nhará dimensões gigantes, com 
o apoio do Governo Federal. 
Clemente contará uma equi-
pe organizada  e recursos para 
desenvolver seu projeto de vida: 
a inclusão social e formação de 
cidadãos melhores. Ele deve as-
sumir o cargo em Brasília nos 
próximos dias.
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Os reajustes da Petrobras 
no preço da gasolina, que acu-
mulam 24,2% desde o dia 2 de 
fevereiro, já levam o litro a ser 
vendido acima de R$ 5 no Rio 
Grande do Sul. A mais recente 
pesquisa da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), finalizada no 
último dia 23, encontrou com-
bustível a R$ 5,049, em um pos-
to de Bagé, maior valor encon-
trado neste levantamento.

Em média, o litro custava 
R$ 4,453 no Estado na semana 
passada, seis centavos acima da 
semana anterior. Esta média é a 
mais alta em 2019, conforme a 
ANP. Em Porto Alegre, também 
houve aumento. O litro da gaso-
lina comum passou de R$ 4,377 
para a R$ 4,503 nas últimas 

O principal sinalizador do preço nas bombas continua sendo a cotação do petróleo, que oscila bastante
Último relatório Focus projeta que o dólar ficará em R$ 3,70 no final do 
ano de 2019

A crise política instaurada 
no país após os desentendimen-
tos entre o presidente,  e o pre-
sidente da Câmara dos Deputa-
dos, fez com que o dólar subisse 
mais de 5% em uma semana.

A moeda americana passou 
de R$ 3,75 e alcançou a máxima 
de R$ 3,95 na manhã de quar-
ta-feira. E o cenário não é nada 
otimista. A perspectiva é que o 
dólar ultrapasse os R$ 4 reais se 
o governo não voltar seus esfor-
ços para a aprovação da reforma 
da Previdência.

Na última terça-feira, a 
Câmara dos Deputados votou a 
PEC do Orçamento que obriga 
o governo federal a executar to-
dos os investimentos previstos 
no orçamento. A medida reduz a 
margem de manobra do governo 
e aumenta os gastos obrigató-
rios, o que vai na contramão do 
ajuste fiscal tão esperado pelo 
mercado financeiro.

“O amadorismo do gover-
no está surpreendendo todos. 
O mercado está alarmado e 
em compasso de espera. O in-
vestidor está pronto para tirar 
dinheiro do país”, afirma Fer-
nando Bergallo, economista e 
diretor de Câmbio da FB Capi-
tal.

Ele acrescenta ainda que já 

Governo amador fará dólar 
ultrapassar os R$ 4, diz economista
Desentendimento entre governo e Câmara dos Deputados pode 
agravar a situação

houve uma redução de 90% nas 
operações relacionadas ao câm-
bio na consultoria. “Todo mun-
do colocou o pé no freio.” Para 
o economista, a preocupação dos 
investidores com governo come-
çou logo no início do governo, 
com a saída de Gustavo Bebiano, 
um dos principais articuladores 
do governo no Congresso. “Foi 
ali que acendeu o sinal amarelo. 
” O cenário só se agravou após 
as declarações do Rodrigo Maia 
dando a entender que sairia da 
articulação da reforma da Pre-
vidência. “A gota d’água foi o 
presidente dizer que ao entre-
gar a reforma já tinha feito a 
parte dele. Para mim, a reforma 
subiu no telhado. ”

No início do ano, a FB Ca-
pital projetava que o dólar fi-
caria abaixo de R$ 3,50, com a 
aprovação da Reforma da Previ-
dência. A estimativa estava bem 
abaixo das projeções do banco 
de alguns bancos que apontam 
que a moeda deve encerrar o ano 
entre R$ 3,80 e R$ 4.

Já o último relatório Focus 
projeta que o dólar ficará em R$ 
3,70 no final do ano de 2019. 
O relatório do Banco Central 
foi divulgado na última segun-
da-feira (25), antes da crise do 
governo se agravar.

Gasolina passa dos R$ 5 no      Estado e em Bento Gonçalves aproxima- se deste valor
Preço médio estava em  R$ 4,453 no Estado na  última semana, mas já foram encontrados                       valores de até R$ 5,049 

duas semanas, alta de quase 3%. 
Em relação ao início de feverei-
ro, o salto é de 7,5%.

O principal sinalizador do 
preço nas bombas continua sen-
do a cotação do petróleo, que os-

cila bastante. “O consumidor vai 
ter que se acostumar com esta 
variação” afirma o presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista 
de Combustíveis e Lu-brifican-
tes no Rio Grande do Sul (Sul-
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Direitos Humanos

Gasolina passa dos R$ 5 no      Estado e em Bento Gonçalves aproxima- se deste valor
Preço médio estava em  R$ 4,453 no Estado na  última semana, mas já foram encontrados                       valores de até R$ 5,049 

petro), João Carlos Dal'Aqua. 
Até o início da sequência de 

elevações, a pesquisa da ANP 
tinha registrado 19 semanas de 
queda de preço. O pico foi em 
outubro do ano passado, com a 
gasolina custando em média R$ 
4,953 no Rio Grande do Sul. 
Depois, a queda na cotação do 
barril provocou redução na re-
finaria, na distribuidora e nos 
postos. Na pesquisa da ANP re-
alizada entre 3 e 9 de fevereiro, 
o litro médio custava R$ 4,27 no 
Estado e R$ 4,188 na Capital. 
Quando a substância passou a 
subir no mercado internacional, 
a partir da diminuição da produ-
ção, a alta passou a irradiar em 
toda cadeia dos combustíveis.

 Segundo o Procon de Ben-
to Gonçalves, a entidade adotou 
a prática de divulgação de uma 
pesquisa semanal, a qual não 
tem conseguido acompanhar 
as alterações nos valore, pois, a 
pesquisa foi divulgada na última 
quarta-feira (27) e, na quin-ta-
-feira (28), alguns postos já ha-
viam subido os preços.

 

Bento Gonçalves: 
R$ R$ 4,484
Caxias do Sul: R$ 4,677
Gravataí (menor do 
Estado): R$ 4,219
Canoas: R$ 4,318
Santa Maria: R$ 4,496
Porto Alegre: R$ 4,503
Pelotas: R$ 4,637

PREÇO MÉDIO DO 
COMBUSTÍVEL EM 
ALGUMAS CIDADES 
NO PERÍODO DE 17 
A 28 DE MARÇO

Conforme a Coordenadora do Pro-
con, Karen Bataglia, a pesquisa 
foi disponibilizada na quarta-feira 
(27), e na manhã de quinta-feira 
(28), ao abastecer seu veículo, ela 
mesma surpreendeu-se com um 
novo aumento.
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Conhecer o funcionamento 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) é o primeiro 
passo antes mesmo de separar 
o material para os estudos. Sa-
ber sobre a prova ajuda bastante 
para o período de preparação. 
Esta pode ser sua porta de en-
trada para o ensino superior, e 
não custa detalhar, afinal ape-
sar de conhecida nem todos sa-
bem sobre as formas de acesso 
à graduação com o resultado do 
Enem, não é mesmo? Então va-
mos lá!

 
Para que serve o Enem?
Com o resultado do Enem, 

os participantes podem concor-
rer a uma vaga na faculdade de 
diversas formas, as principais 
são por meio dos programas do 
governo federal. O Sistema de 
Seleção Unificado (Sisu) para 
universidades públicas, o Pro-
grama Universidade para Todos 
(Prouni) que concede bolsas de 
estudo e os de financiamento da 
graduação que são o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
e Programa de Financiamento 
Estudantil (P-Fies).

Como funciona a 
prova do Enem
A prova acontece anualmen-

te em dois domingos consecuti-
vos e conta com 180 questões e 
uma redação. No primeiro dia 
são aplicadas questões de Ci-
ências Humanas e Suas Tecno-
logias, Linguagens, Códigos e 
Suas Tecnologias e o texto. Já 
no segundo dia de prova Enem, 
é a vez de Matemática, Códigos 
e Suas Tecnologias, e Ciências 
da Natureza e Suas Tecnologias. 
Cada disciplina possui 45 ques-
tões.

 
O Enem é pago?
Sim. o Enem é uma prova 

paga e a taxa de inscrição varia 
a cada ano. Na última edição do 
exame, em 2018, o boleto do 
Enem foi de R$ 82 reais. Já é sa-
bido que para 2019, a inscrição 
para a prova teve um acréscimo 

Esclareça todas as dúvidas antes 
de se inscrever para o Enem

de R$3 reais. No entanto, algu-
mas pessoas estão isentas de pa-
gar o GRU, como os que estão no 
terceiro ano do ensino médio de 
escola pública e estudantes que 
integrem famílias com renda 
por pessoa igual ou menor que 
um salário mínimo. Saiba mais 
sobre a isenção em https://ves-
tibular.brasilescola.uol.com.br/
enem/como-conseguir-isencao-
-taxa-inscricao-enem.htm

Como é feita a 
correção do Enem?
A prova objetiva é corrigi-

da por meio do método Teoria 
de Respostas ao ítem- TRI, em 
que o valor de cada questão va-
ria de acordo com o percentual 
de acertos e erros do candidato. 
Atualmente, o Enem é consti-
tuído basicamente, por 25% de 
perguntas fáceis, 50% interme-
diárias e 25% difíceis, sendo que 
cada questão é considerada um 
item e o valor de cada uma é ba-
seado nesses graus de dificulda-
de. Sendo assim, dois candidatos 
que acertarem o mesmo número 
de questões não necessariamen-
te terão a mesma nota.

Enem em Portugal
Além dos programas do go-

verno, estudar em Portugal tam-
bém é uma opção a ser levada em 
consideração com o resultado do 
Enem. São mais de 30 univer-
sidades envolvidas e, diferente 
do Fies e Prouni, o convênio do 
Brasil com instituições portu-
guesas não envolve financiamen-
to, bolsas de estudo ou qualquer 

outro tipo de benefício financei-
ro. Ou seja, o Enem é apenas a 
substituição do vestibular em 
uma universidade de Portugal.

Como funcionam 
os processos seletivos 
do Fies, Prouni e Sisu
Cada programa possui cri-

térios específicos de participa-
ção dos alunos:

Sisu
Podem participar do Sisu 

estudantes que fizeram o Enem 
mais atual e não tenham zerado 
a redação. Candidatos que par-
ticiparam do Sisu em edições 
anteriores e tenham sido sele-
cionados, mas não estejam cur-
sando nenhuma graduação no 
momento, também podem con-
correr novamente. Saiba mais 
em http://www.sisu.mec.gov.br/
inicial

Prouni
 O Prouni é destinado para 

brasileiros que fizeram o Enem 
mais atual e tenham obtido mé-
dia igual ou superior a 450 pon-
tos nas provas objetivas e maior 
que zero na redação. Além disso, 
para ter acesso a uma bolsa in-
tegral ou parcial do Prouni tem 
que atender a outros critérios 
como renda familiar per capita 
mensal máxima de três salários 
mínimos e ter estudado o ensino 
médio em escola pública ou par-
ticular na condição de bolsista 
integral da instituição. Saiba 
mais em http://prouniportal.
mec.gov.br/

Fies e P-Fies
 Os financiamentos do Fies e 

P-Fies é para quem fez qualquer 
edição do Enem a partir de 2010 
e obteve média igual ou superior 
a 450 pontos e mais que zero na 
redação. Também é levado em 
consideração o critério de renda 
familiar que não pode ser maior 
que três salários mínimos para 
modalidade Fies e nem maior 
que cinco salários mínimos para 
o P-Fies. Saiba mais em http://
sisfiesportal.mec.gov.br/

Com o resultado do Enem, os participantes podem concorrer a uma vaga 
na faculdade de diversas formas

ENEM

Uma das novidades do edital 
do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) deste ano é que, qual-
quer tipo de som emitido por apa-
relho eletrônico durante a prova 
levará à eliminação do candidato 
automaticamente. Publicado em 
edital essa semana pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), o pro-
tocolo exige que antes de entrar 
na sala de provas, o participante 
desligue e guarde, em envelope 
porta-objetos, o telefone celular 
e quaisquer outros equipamentos 
eletrônicos, além de outros per-
tences não permitidos.

Esta é uma das novidades do 
edital do exame deste ano, publi-
cado nesta semana pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep).  

Qual quer dispositivos ele-
trônicos como wearable tech, 
máquinas calculadoras, agendas 
eletrônicas ou similares, telefones 
celulares, smartphones, tablets, 
ipods, gravadores, pen drive, mp3 
ou similar, relógio, alarmes, chaves 
com alarme ou com qualquer ou-
tro componente eletrônico, fones 
de ouvido ou qualquer transmis-
sor, gravador ou receptor de da-
dos, imagens, vídeos e mensagens 
devem permanecer desligados no 
envelope porta-objetos, que será 
mantido lacrado debaixo da car-
teira, desde o ingresso na sala de 
provas até a saída definitiva da 
sala.

 O candidato também não 
pode portar fora do envelope por-
ta-objetos, ao ingressar na sala de 
provas, lápis, caneta de material 
não transparente, lapiseira, bor-
rachas, réguas, corretivos, livros, 
manuais, impressos e anotações.

Os candidatos ainda podem 
ser desclassificados pelos seguin-
tes motivos:

Apresentar-se no local de pro-
vas sem documento de identifica-
ção oficial com foto.

Levar para a sala de realização 
da prova: lápis; caneta de material 
não transparente; lapiseira; borra-
chas; corretivos, livros, manuais, 
impressos e anotações; quaisquer 
dispositivos eletrônicos, como wea-
rable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas ou similares; 
telefones celulares (conforme as 
orientações apresentadas no tópi-
co "Obrigações do participantes"); 
smartphones; tablets; ipods ®; 
gravadores; pen drive; mp3 ou si-
milar; relógio; alarmes de qualquer 
espécie; chaves; fones de ouvido ou 
qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados imagens, vídeos 
e mensagens.

Efeitos sonoros de qualquer 
aparelho levarão à exclusão 
automática do candidato

Usar óculos escuros e artigos 
de chapelaria (boné, chapéu, vi-
seira, gorro ou qualquer acessório 
que cubra os cabelos ou as orelhas).

Portar armas de qualquer es-
pécie. Caso o participante apre-
sente autorização para o porte de 
armas, deverá realizar o Exame em 
sala especial.

Não aguardar em sala de pro-
vas das 13h às 13h30 (Horário de 
Brasília - DF).

Iniciar as provas antes das 
13h30 (Horário de Brasília - DF).

Não permitir que os artigos 
religiosos, como burca e quipá, se-
jam revistados pelo aplicador.

Perturbar, de qualquer modo, 
a ordem no local de aplicação das 
provas.

Comunicar-se verbalmente, 
por escrito ou por qualquer outra 
forma com qualquer pessoa que 
não seja o aplicador ou fiscal, a 
partir das 13h.

Portar, após entrar na sala de 
provas, qualquer tipo de equipa-
mento eletrônico e de comunica-
ção.

Utilizar livros, notas ou im-
pressos durante a aplicação do 
Exame.

Ausentar-se da sala de provas, 
a partir das 13h, sem o acompa-
nhamento de um aplicador ou fis-
cal.

Deixar o local de prova antes 
das duas horas iniciais.

Não entregar ao aplicador o 
cartão-resposta, a folha de reda-
ção, a ficha para coleta de dado 
biométrico e a folha de rascunho 
ao terminar as provas.

Não entregar ao aplicador o 
cartão-resposta e a folha de reda-
ção após o horário limite das pro-
vas.

Realizar qualquer espécie de 
consulta ou diálogo com qualquer 
pessoa, exceto o fiscal de sala, a 
partir das 13h.

Sair da sala de prova com o 
caderno de questões antes de com-
pletar 30 minutos para o final do 
Exame.

Descumprir as orientações da 
equipe de aplicação durante a rea-
lização do Exame.

O acompanhante, no caso de 
participante lactante, ingressar na 
sala de provas.

Não manter o envelope porta-
-objetos lacrado e identificado até 
a saída definitiva do local de pro-
vas.

Realizar anotações em qual-
quer documento que não seja o 
cartão-resposta, o caderno de 
questões, a folha de redação e a fo-
lha de rascunho; ou qualquer outro 
objeto. Em caso de dúvida consulte 
o fiscal de sala.
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A turma 311, da Escola 
municipal Alfredo Aveline se 
utilizaram de reportagem do 
Jornal do Vale dos Vinhedos, 
encartado na Gazeta de ter-
ça-feira (25), para desenvolver 
os conteúdos "O espaço Mun-
dial no início do século XXI"; 
"O Espaço Agrário Mundial: 
Transgênicos, agrotóxicos" 
"A agricultura mundial"; "O 
Mundo Globalizado".

Dentro destes componen-
tes curriculares e sempre atu-
alizando com conjuntura foi 
utilizado o Jornal Gazeta com 
a reportagem que tratava da 
Decisão judicial americana de 
correlacionar o uso do Glifosa-
to com a incidência do câncer.

Este conteúdo, sempre 
reforçado em todas as publi-
cações dos jornais rurais da 
Gazeta é de extrema impor-
tância, e sempre volta à pau-
ta, incluindo a discussão da 
grande mortandade de abelhas 
polinizadoras (edição de 12 de 
março do jornal de Tuiuty), 
quando se destaca os mais de 

GAZETA NA SALA DE AULA

Alunos do Alfredo Aveline  se utlizam de reportagem da 
Gazeta para discutir sobre o excesso do uso de agroquímicos

Aluna Renata Barp, avaliando a reportagem da Gazeta em sala de aula

400 milhões de abelhas mortas 
o por agrotóxicos somente de 
dezembro a fevereiro no Rio 
Grande do Sul. 

Assustadoramente o Rio 
Grande do Sul é campeão em 
mortandade de abelhas dispa-
rando na frente de  Santa Ca-
tarina ( que registrou a morte 
de 50 milhões de abelhas no 
mesmo período) , Mato Gros-
so do Sul , com 45 milhões de 
abelhar mortas, apesar de ser 
o maior plantador de soja do 
pais.

Com a morte das abelhas 
em ritmo acelerado as asso-
ciações de apicultores do pais 
esta lançado alerta que, neste 
ritmo não haverá alimentos no 
mundo em cinco anos.  " vamos 
todos ter que comprar semen-
tes transgênicas da Monsanto, 
que, não coincidentemente, é a 
maior produtora de agroquí-
micos do mundo", destacam.

Segundo a professora Elia-
na Passarin, a utilização de re-
portagens de jornal  na sala de 
aula tem o objetivo de "buscar 

com que o conteúdo se torne 
vivo e presente ao máximo, 
com o objetivo de que os alunos 
estejam conectados com a atu-
alidade e possam refletir e pro-
vocar desde pequenas mudan-
ças em seus hábitos, bem como 
interagir de forma propositiva 
no meio em que vivem."

A professora Eliana re-
velou também, que na se-
mana anterior, trabalhou , 
juntamente com os alunos, a 
reportagem de capa do cader-
no Beats, que  discutia, em tom 
descomplicado  a realidade pa-
ralela " O futuro já aconteceu e 
o livre arbítrio não existe".

Na reportagem do caderno 
Trends, os alunos discutiram 
as três  teorias cientificas da 
existência da realidade parale-
la: do ponto de vista matemáti-
co,  do ponto de vista filosófico 
e do ponto de vista da física

 "Utilizei a matéria sobre 
Einstein estava ótima", falou 
Passarin. 

Nós é que agradecemos, 
professora!

Educação
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O pedido para que os cida-
dãos bento-gonçalvense contri-
buíssem de forma espontânea 
com as causas da segurança da 
cidade resultou em R$ 28,6 mil 
extras a conta do Consepro. 
Resultado da campanha que a 
entidade realizou nos primeiros 
meses de 2019, enviando bole-
tos de contribuição espontânea 
à população, junto à cobrança 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU). Foram 72 
mil carnês emitidos pela prefei-
tura, parceira do Consepro na 
iniciativa, com valor unitário de 
R$ 15.

Os recursos serão desti-
nados às forças policiais para 
atender demandas e financiar o 
trabalho dos órgãos, conforme 
as necessidades mais urgentes. 
“Sem dúvida esse valor arre-

Os recursos serão destinados às forças policiais para atender demandas e 
financiar o trabalho dos órgãos, conforme as necessidades mais urgentes

Nesta sexta-feira, 29, o 
CRAS III, localizado no Vila 
Nova II, recebeu o grupo da Co-
ordenadoria da Mulher e Centro 
Revivi que realizou uma palestra 
para a comunidade sobre a vio-
lência contra a mulher.

Na ocasião, os órgãos apre-

IPTU

Doações espontâneas geram 
R$28 mil para Consepro

cadado será importante para 
auxiliar nas operações diárias, 
é uma contribuição que vem 
a ajudar. Claro que esperáva-
mos mais engajamento e par-
ticipação da comunidade, mas 
o fundamental é começarmos 
a criar no bento-gonçalvense 
a consciência de que ele pode 
ser parte da solução dos pro-
blemas, inclusive no que diz 
respeito à segurança. Continu-
aremos trabalhando no desafio 
de mobilizar a comunidade a 
participar da construção de um 
lugar mais seguro para todos”, 
diz José Carlos Zortea, presi-
dente do Consepro. Em 2017 
o Consepro já havia realizado 
essa mesma ação em busca da 
arrecadação de contribuições – 
e, na oportunidade, coletou R$ 
32.925,00.

Vila Nova II recebe hoje palestra 
sobre violência contra a mulher

sentaram o que caracteriza a 
violência contra a mulher, tipos 
de medidas, dados e formas so-
bre a violência, como ajudar, en-
tre outros assuntos sobre o tema. 
A ação teve o apoio do CRAS III, 
da ESF Vila Nova II e faz parte 
do projeto Sou+Bento.

Palestra tende a explicar todos os tipos de violência contra as mulheres

Desde esta quarta-feira, 
27, a Praça Centenário está 
recebendo um mutirão de ma-
nutenção e melhorias. O local 
já recebeu limpeza, roçadas, 
recolhimento de galhos e entu-
lhos, e pintura das escadarias 
e corrimões. Na manhã desta 
quinta-feira, 28, as equipes tra-
balharam na desobstrução de 
bocas-de-lobo, na manutenção 
das calçadas do entorno e da 
academia ao ar livre. O espaço 
ainda irá receber melhorias na 
iluminação pública e instalação 
de novos refletores.

A ação está sendo realizada 
de forma conjunta pelas secre-
tarias de Meio Ambiente, Mobi-
lidade Urbana e Viação e Obras 
Públicas. Em parceria com a 
Brigada Militar, também foi efe-
tuada a lavagem do Módulo do 
Policiamento Comunitário da 
Praça.

Praça Centenário 
é revitalizada 

A praça já recebeu limpeza, roça-
das, recolhimento de galhos e en-
tulhos, e pintura das escadarias e 
corrimões

A Câmara dos Deputados 
aprovou na última quarta-feira, 
dia (27), um projeto de lei que 
permite à vítima de violência do-
méstica solicitar ao juiz a decre-
tação imediata do divórcio ou do 
rompimento da união estável. A 
matéria segue para apreciação do 
Senado.

 O texto aprovado prevê a 
necessidade de a vítima ser in-
formada sobre o direito de pe-
dir imediatamente o divórcio e a 
possibilidade de o juizado decidir 
sobre esse divórcio sem tratar da 
partilha de bens, que poderá ser 
feita posteriormente.

A relatora do texto aprovado, 
deputada Erika Kokay (PT-DF), 
destacou que atualmente a lei já 
permite o divórcio ou a dissolu-
ção da união estável em qualquer 
hipótese, sem a necessidade de 
que a vítima comprove violência 
doméstica para que o vínculo seja 
rompido.

A lei que permite à vítima de violência doméstica solicitar ao juiz a decretação imediata do divórcio ou do rompi-
mento da união estável

Aprovado divórcio imediato em caso 
de violência doméstica pela Câmara

"Mesmo assim, o projeto tem 
grandes méritos. O primeiro é 
chamar atenção para o fato de 
que, entre as vítimas de violên-
cia doméstica e familiar, ainda 
há grande desinformação sobre a 
possibilidade de ajuizamento ime-
diato da ação de divórcio, sendo 
útil colocar na lei a necessidade 
de orientar as vítimas sobre essa 
alternativa", afirmou a deputada.

Licença-maternidade
Em outra votação, parlamen-

tares aprovaram a proposta que 
prorroga o início da licença-ma-
ternidade a mulher ou o seu filho 
permanecerem em internação 
hospitalar por mais de três dias. 
O projeto também segue para 
análise do Senado.

 Segundo o texto, a licença 
poderá ser suspensa, a critério 
exclusivo da trabalhadora, se o 
recém-nascido permanecer inter-
nado. A suspensão deverá ocorrer 

depois de transcorridos pelo me-
nos 15 dias de seu gozo. A licença 
interrompida é retomada assim 
que houver alta hospitalar do re-
cém-nascido.

Da mesma forma, o paga-
mento do salário-maternidade 
acompanhará a suspensão da li-
cença e será retomado quando a 
criança sair do hospital e a licença 
voltar a ser usufruída.
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A água é um recurso 
finito e não tão abundante 
quanto pode parecer; por 
isso deve ser economiza-

Ao escovar os dentes e se barbear, manter a torneira fechada

Foi aprovado na última ter-
ça-feira, (26), em Plenário, pro-
jeto para garantir o direito dos 
usuários de TV por assinatura 
de cancelar os contratos por 
telefone ou via internet. O Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) 
131/2015, não sofreu mudan-
ças no Senado e segue para a 
sanção presidencial.

O texto, altera a Lei da 
Comunicação Audiovisual 
de Acesso Condicionado (Lei 
12.485, de 2011). Atualmente, 
essa possibilidade de cancela-
mento já está prevista em nor-
mas infralegais. O que o projeto 
faz é assegurar esse direito em 
lei, permitindo maior seguran-
ça jurídica aos consumidores 
usuários de serviços de TV por 
assinatura.

A resolução da Anatel es-
tabelece que as requisições pela 
internet e pelo centro de aten-
dimento telefônico, inclusive 
de cancelamento, devem ser 
processadas automaticamente 
e ter efeito após dois dias úteis. 
O cancelamento imediato por 
meio de atendimento telefônico 

Para o senado, o projeto pode colocar fim a atos de desrespeito com o 
consumidor

Água - pequenas economias somadas podem gerar grande resultado

Senado aprova medida para 
facilitar concelamento de tv a cabo

também é garantido por decre-
to que regulamenta o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).

Para o senado, o projeto 
pode colocar fim a atos de des-
respeito com o consumidor, que 
chega a ficar mais de uma hora 
falando ao telefone na tentativa 
de fazer o cancelamento.

Dados da Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel) 
apontam que, em dezembro de 
2018, o Brasil tinha 17,5 mi-
lhões de contratos ativos. Os 
maiores mercados de TV por 
assinatura no país são os esta-
dos de São Paulo (6,4 milhões 
de contratos), Rio de Janeiro 
(2,3 milhões) e Minas Gerais 
(1,5 milhão).

Pequenas mudanças na estrutura da casa e ações pessoais podem evitar o consumo desnecessário do recurso

da. Essa é uma noção que 
só começou a ser difundida 
nos últimos anos, à medida 
que os racionamentos se 

 

Ao escovar os dentes e se barbear, manter a torneira fecha-
da;
Fechar a torneira enquanto ensaboar as louças e talheres;
Usar a máquina de lavar roupas na capacidade máxima;
Na hora do banho, procurar se ensaboar com o chuveiro des-
ligado e procurar tomar banho rápido;
Não jogar óleo de fritura pelo ralo da pia. Além de correr o 
risco de entupir o encanamento da residência, esta prática 
polui os rios e dificulta o tratamento da água;
Não deixar que ocorram vazamentos em encanamentos den-
tro da residência;
Entrar em contato com a companhia de água ao verificar va-
zamentos de água na rede externa;
Usar a descarga no vaso sanitário apenas o necessário. Man-
ter a válvula sempre regulada;
Reutilizar a água sempre que possível; 
Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas;
Usar vassoura para varrer o chão e não a água da mangueira;
Lavar o carro com balde ao invés de mangueira;
Captar a água da chuva com baldes. Esta água pode ser usa-
da para lavar carros, quintais e regar plantas;
Tratar a água de piscinas para não precisar trocar com frequ-
ência. Outra dica é cobrir a piscina com lona, enquanto não 
ocorre o uso, para evitar a evaporação;
Colocar sistemas de controle de fluxo de água (aeradores, 
redutores de pressão) nas torneiras.

DICAS DE COMO ECONOMIZAR ÁGUA 
(CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA)

 

Varrer a calçada, ao invés de lavá-la com o uso de manguei-
ra, pode resultar numa economia de até 250 litros de água.
Deixar o chuveiro desligado enquanto o corpo é ensaboado 
pode resultar numa economia de até 100 litros de água (por 
banho).
Uma torneira que fica gotejando pode gerar um desperdício 
de até 1300 litros de água por mês.
Deixar a torneira fechada enquanto ensaboamos a louça 
pode gerar uma economia de até 95 litros de água.
Usar balde para lavar o carro, ao invés do esguicho da man-
gueira, pode resultar numa economia de até 180 litros de 
água por lavagem.
Uma máquina de lavar roupas pode gastar até 160 litros de 
água numa lavagem. Armazenar esta água (em recipiente fe-
chado), para lavar o quintal posteriormente, pode gerar uma 
boa economia.

ALGUMAS CURIOSIDADES 
À RESPEITO DESTA ECONOMIA

tornaram mais urgentes e 
necessários, até mesmo no 
Brasil, que é um dos países 
com maior quantidade de 
reservas hídricas — cerca 
de 15% do total da água 
doce do planeta. Não é por 
acaso que cada vez mais 
pessoas e organizações es-
tão se unindo em defesa de 
seu uso racional. Segundo 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU), no século 
20 o uso da água cresceu 
duas vezes mais que a po-
pulação. A situação é tão 
preocupante que existe 
quem preveja uma guerra 
mundial originada por dis-
putas em torno do precioso 
líquido. 

Em visita ao Presidente da 
Câmara Rafael Pasqualotto, o 
novo Delegado do CRECI  Fran-
cisco de Lucena, acompanhado 
pelos Delegados Raquel Vieira, 
Lucimara Nunes, Ramon Morbini 

Creci renova parceria 
com poder Legislativo

e Vinícius Saturnino discutiram 
as novas demandas da entidade.

Na oportunidade Pasqualotto 
renovou a parceria com a entida-
de  que havia sido interrompido 
na última gestão legislativa.

Presidente do Legislativo recebe comitiva do Creci

Legislativo renova parceria com a entidade



Jornal Gazeta - 29 de março de 201910
Esporte

Esporte

A 2ª rodada do Campeona-
to Gaúcho de Rugby XV 2019 
promete grandes emoções pelos 
gramados do Rio Grande do Sul 
no final de semana, nos dias 30 e 
31 de março. Na elite do rugby 
gaúcho, as Taças Ouro e Prata 
vão contar com confrontos entre 
líderes valendo a ponta da tabela 
de cada chave da competição es-
tadual. Além disso, a Taça Ouro 
terá dois clássicos regionais 
movimentando os gramados de 
Porto Alegre e de Caxias do Sul. 
Na 2ª Divisão, Pampas e URTC 
finalizam a 2ª rodada do campe-
onato.

1ª divisão
Na elite do rugby gaúcho, 

pela Taça Ouro, o Serra Gaúcha 
Rugby recebe em seus domínios 
o Farrapos no clássico serrano 
valendo a liderança da chave. 
Ambos estrearam com vitória 
na 1ª rodada da taça ao derrotar 
os porto-alegrenses. Já em Por-
to Alegre, San Diego e Charrua 
entram em campo para o tradi-
cional clássico "SanCha". Am-
bos os confrontos serão realiza-
dos no sábado, dia 30 de março.

Na Taça Prata, o Universitá-
rio de Santa Maria (URSM), que 
estreou com vitória fora de casa, 
faz sua primeira partida em seus 
domínios, recebendo a equipe do 

O Alviazul anunciou na tar-
de da última quinta-feira, dia 
28, a chegada do lateral-direito 
Vinícius Bovi, de 37 anos, para 
reforçar a equipe comandada 
por Carlos Moraes para o res-
tante da Divisão de Acesso de 
2019. O experiente atleta atuou 
nas últimas três temporadas no 
Veranópolis atuando na elite do 
futebol gaúcho. 

O lateral Vinícius Bovi pos-
sui uma expressiva bagagem 
pelo futebol brasileiro, com pas-
sagens por clubes como XV de 
Piracicaba, Mogi Mirim, Avaí, 
Rio Claro, Independente de Li-
meira e Veranópolis. Neste ano, 
Bovi fez parte do elenco do VEC, 
que terminou na última coloca-
ção do Campeonato Gaúcho. 

Além de Bovi, na semana 
passada o meia Eduardinho, que 
já estava acertado com o Espor-
tivo ainda no início do Gauchão, 

Esportivo anuncia lateral Vinícius Bovi

Diversos amistosos foram 
realizados durante o último final 
de semana, dias 23 e 24 de mar-
ço.  As equipes do sub-15 e sub-
17 do clube, que vão disputar o 
Campeonato Gaúcho em suas 
respectivas categorias, enfren-
taram o Juventude em amistoso 
que ocorreu no sábado dia 23, 
em Caxias do Sul. Em ambos os 
testes, a equipe Alviverde levou a 
melhor pelo placar de 3x1.

No domingo, dia 24, as cate-
gorias sub-11, sub-13 e sub-15 
disputaram amistosos contra o 
grêmio Tamandaré, de Garibal-
di, escola conveniada ao tricolor. 

Nesta próxima semana, é prevista a realização de novos amistosos para 
as categorias de base

No domingo dia 24 de mar-
ço de 2019 ocorreu no centro de 
Bento Gonçalves a 4ª Corrida 
Corrida de Carrinhos de Lomba 
e Corrida Maluca da Vindima, 
mantendo a tradição e a diver-
são, o evento foi um sucesso, dia 
ensolarado, um grande público 
prestigiando e competidores ta-
lentosos.

A 4ª edição da Corrida de 
Carrinho de Lomba e Corrida 
Maluca da Vindima aconte-

ceu na manhã do domingo, 24, 
na rua Estefânia Pasquali, em 
Bento Gonçalves. Mantendo 
a tradição da diversão, com a 
colaboração do dia ensolarado, 
o grande público prestigiou os 
competidores talentosos, trans-
formando o evento num suces-
so.

A categoria Corrida Maluca 
teve carrinho e piloto caracte-
rizados,que cumpriram trajeto 
com obstáculos.

Corrida de carrinho de lomba celebra 
os bons momentos de diversão

chegou ao Estádio Montanha 
dos Vinhedos. O experiente 
meia, de 35 anos, que também 
estava no Veranópolis, já iniciou 
os trabalhos dentro de campo 
com o grupo de atletas do Es-
portivo e poderá atuar no con-
fronto contra o Tupi de Crissiu-
mal. Eduardinho já havia atuado 
pelo Esportivo no segundo turno 
em diante da Divisão de Acesso 
do ano passado. 

Na próxima rodada, o Es-
portivo, líder da competição 
com quatro pontos de vantagem 
em relação ao vice-líder Glória, 
visita o Tupi de Crissiumal, no 
domingo, dia 31, às 16h, no Es-
tádio Rubro-Negro, em Crissiu-
mal. Para o confronto, Carlos 
Moraes deverá colocar nova-
mente uma equipe alternativa, 
visando poupar os titular para 
os próximos dois confrontos em 
casa. 

Lateral Vinícius Bovi é a nova 
contratação do Esportivo

Nas categorias sub-13 e sub-15, 
o Esportivo venceu com supe-
rioridade os donos da casa pelo 
placar de 3x0 e 6x0, respecti-
vamente. O único revés é foi da 
categoria sub-11, que amargou 
uma derrota pelo placar de 11x0.

Nesta semana, é prevista a 
realização de novos amistosos 
para as categorias sub-15 e sub-
17. O Alviazul deverá marcar 
mais um teste contra uma equipe 
caxiense, desta vez, o Torino, em 
amistosos que deverão ocorrer 
em Bento Gonçalves, com data e 
local a serem definidos pelo clu-
be.

Categorias de base do 
Esportivo realizam amistoso

Confrontos valendo a liderança das 
taças ouro e prata prometem grandes 
embates pelo campeonato gaúcho

Planalto, que também iniciou o 
campeonato com um resultado 
positivo. O confronto vale a li-
derança da chave. No outro jogo, 
Brummers de Novo Hamburgo 
e Guaíba entram em campo em 
Dois Irmãos em busca da pri-
meira vitória na Taça Prata.

2ª divisão:

Na 2ª divisão do rugby gaú-
cho, o confronto entre Pampas e 
União Rugby Tauras e Caran-
cho (URTC), que ocorre no do-
mingo, dia 31, em Esteio, fecha 
a segunda rodada da competi-
ção estadual. Os donos da casa 
entram em campo em busca da 
primeira vitória, enquanto que 
o URTC luta para se manter in-
victo e terminar a rodada na li-
derança isolada. No último final 
de semana, em confronto válido 
pela segunda rodada, o Centau-
ros derrotou em casa o Antiqua/
UFPEL pelo placar de 60 a 19 
e conquistou seu primeiro resul-
tado positivo no campeonato. A 
equipe do Guasca folga na roda-
da.

 

30/03
Serra Gaúcha Rugby x 
Farrapos 
Horário: 15h
Local: Campo do Ser-
ra Gaúcha Rugby – Ana 
Rech – Comunidade de 
Santo Anselmo – Av. Rio 
Branco, 2465 – Caxias do 
Sul/RS

San Diego x Charrua
Horário: 15h
Local: Parque Getúlio 
Vargas (Capão do Corvo), 
Rua Dona Rafaela, 700 – 
Canoas

2ª RODADA – TAÇA 
OURO DO CGR XV 2019

 

30/03
URSM x Planalto
Horário: 15h
Local: Av. Roraima, 1000 
Centro de Eventos da 
UFSM, Santa Maria

Brummers x Guaíba
Horário: 15h
Local: Centro Esportivo Mu-
nicipal de Dois Irmãos, R. 
Alberto Rubenich, 11 – Vila 
Rosa, Dois Irmãos/RS

2ª RODADA – TAÇA 
PRATA DO CGR XV 2019

 

Centauros 60 x 19 Anti-
qua/UFPEL
Pampas x URTC – 31/03
Horário: 15h
Local: Campo Olaria, Av. 
Luiz Pasteur, s/n (em fren-
te ao nº8251), Bairro Par-
que Primavera, Esteio

2ª RODADA – 2ª DIVISÃO 
DO CGR XV 2019

Rugby promete grandes emoções 
para o final de semana
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Os 30 novos soldados da 
Brigada Militar que estão rea-
lizando o curso de formação em 
Bento Gonçalves, desde novem-
bro de 2018,  nas dependências 
do 3º Batalhão de Policiamento 
de Áreas Turísticas (BPAT), ini-
ciaram na noite da última ter-
ça-feira  (26) mais uma fase do 
processo de formação: O estágio 
operacional supervisionado nas 
ruas da nossa cidade.

Na primeira fase do trei-
namento, diversas disciplinas 
fundamentais, como o uso e em-
prego de arma de fogo, defesa 
pessoal e noções de policiamento 
ostensivo fizeram parte das ativi-
dades diárias dos novos policiais. 
Agora, os novos soldados iniciam 
a parte prática da atividade po-
licial, sempre acompanhados e 
supervisionados por um Policial 
Militar antigo e com experiên-
cia. Os alunos, distribuídos em 
duplas, estão sendo empregados 
em locais de grande circulação 
e concentração de pedestres e 
estabelecimentos comerciais, re-

Durante patrulhamento na 
Avenida Planalto, na noite desta 
quarta-feira (27/03), dois alunos 
soldados em estágio operacional, 
(etapa esta que faz parte do Cur-
so de formação Policial Militar), 

Suspeito já havia arrombado o carro pela ventarola mas nada foi furtado 
do interior

Um automóvel Ford/Pampa 
incendiou na Saldanha Mari-
nho, na manhã da última quar-
ta-feira (27), no centro de Bento 
Gonçalves. Segundo informa-
ções dos bombeiros, o proprie-

As causas que provocaram o incêndio não foram informadas

Um detento do Presídio Es-
tadual de Bento Gonçalves foi 
flagrado na manhã da última 
terça-feira (26), utilizando um 
celular dentro da cela onde cum-
pre pena. Investigada a ocorrên-
cia, foi constatado que o apena-
do havia postado fotos em redes 
sociais e utilizado o aparelho 
para fazer chamadas de vídeos.

Interrogado, o acusado con-
fessou que utilizava o aparelho 
indevidamente. O objeto foi 
apreendido e o detento cumprirá 
medidas disciplinares. Detendo postava fotos em rede social e fazia chamadas de vídeo

Na última segunda-feira 
(25), um funcionário de uma 
empresa localizada na Rua Ar-
lindo Baccin, no bairro São João, 
registrou uma ocorrência de 
furto, que teria acontecido ainda 
no dia 11 de março.

Conforme boletim de ocor-
rência, o funcionário guardava 
dinheiro em uma caixa, dentro 
de um armário no vestiário da 
empresa. Nesta caixa, estava 
guardada a quantia de R$41 mil. 
A caixa foi descartada em uma 
das lixeiras dentro do próprio 
vestiário. Ainda conforme o bo-
letim, um colega de trabalho fla-
grou o acontecido e denunciou o 
suspeito. A polícia trabalha na 
investigação da ocorrência.

Soldados iniciam estágio 
operacional nas ruas de Bento

forçando o trabalho da Brigada 
Militar no combate a criminali-
dade e na prevenção, principal-
mente, de furtos e roubos, e as-
sim aprendendo na prática sobre 
a atividade ostensiva.

Com este reforço no policia-
mento de Bento, 02 indivíduos 
foram flagrados com drogas du-
rante as abordagens dos novos 
soldados. Os acusados estavam 
em atitude suspeita pela região 
do bairro Planalto e ao serem 
abordados e submetidos à revista 
pessoal, foi localizadas com eles 
porções de maconha. Os indiví-
duos, de 19 e 20 anos, com ante-
cedentes por roubo a estabeleci-
mento comercial, porte ilegal de 
arma de fogo e posse de drogas, 
foram presos e liberados após o 
registro da ocorrência.

Além do emprego no policia-
mento ostensivo, os alunos tam-
bém estão atuando na feira que 
ocorre nos pavilhões da Fenavi-
nho, reforçando o policiamen-
to nas imediações do parque de 
eventos onde a feira é realizada.

Veículo pega fogo na Saldanha Marinho
tário do veículo conteve as cha-
mas, e logo após, uma guarnição 
auxiliou no resfriamento do 
veículo. Ninguém ficou ferido e 
as causas do incêndio não foram 
informadas.

Detento é flagrado postando 
fotos em rede social

Homem rouba 
R$41 mil em 
vestiário de empresa

Alunos soldados prendem criminoso após 
tentativa de furto em veículo

efetuaram a prisão de um cri-
minoso que tentavam furtar um 
veículo.  A ação ocorreu quando 
os policiais militares realizavam 
patrulhamento a pé. Na esqui-
na com a rua Borges do Canto, 
os policiais suspeitaram de um 
home com atitudes suspeitas 
próximo a um veículo estacio-
nado.  Quando se aproximaram 
para fazer a abordagem, o sus-
peito fugiu se desfazendo de 
uma chave de fenda. O indivíduo 
foi perseguido e capturado pelos 

soldados em treinamento.  Ao 
se aproximar do veículo, os po-
liciais perceberam que o mesmo 
já estava com a ventarola danifi-
cada, mas nada havia sido rou-
bado ainda. Diante do ocorrido, 
Áureo Antônio de Oliveira, 47 
anos que possuía antecedentes 
criminais (cinco vezes por fur-
to qualificado, tráfico de drogas 
três vezes, posse de drogas e fo-
ragido da polícia, duas vezes), foi 
autuado em flagrante por tenta-
tiva de furto qualificado.
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CINEMA
Validade da programação: 28/03/2019 a 03/04/2019 
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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05  16  18  19  21
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49  57  71  91  96

2°
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Megasena -  concurso 2137

Federal -  extração 05374

Lotomania -  extração 1955

01  02  11  12  34  49

34992
89210
05325
58129 
75338

Shopping Bento

Dumbo
13:40h - Dublado 3D 
16:30h - Dublado 3D
18:40h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 3D

1919, Joplin, Estados 
Unidos. Holt Farrier (Co-
lin Farrell) é uma ex-estre-
la de circo que, ao retornar 
da Primeira Guerra Mun-
dial, encontra seu mundo 
virado de cabeça para baixo. 
Além de perder um braço 
no front, sua esposa faleceu 
enquanto estava fora e ele 
agora precisa criar os dois 
filhos. Soma-se a isso o fato 
de ter perdido seu antigo 
posto no circo, sendo agora 
o encarregado em cuidar de 
uma elefanta que está pres-
tes a parir. Quando o bebê 
nasce, todos ficam surpresos 
com o tamanho de suas ore-
lhas, o que faz com que de 
início seja desprezado. Cabe 
então aos filhos de Holt a ta-
refa de cuidar do pequenino, 
até que eles descobrem que 
as imensas orelhas permi-
tem que Dumbo voe.

Chorar de Rir
13:40h - Nacional 2D 
18:40h - Nacional 2D

“Estrela do programa 
de TV Chorar de Rir” , Nilo 
Perequê (Leandro Hassum) 
é um grande nome da comé-
dia no país. Quando ganha 
o prêmio de melhor come-
diante do ano, o humorista 
decide mudar radicalmente 
sua carreira e se dedicar to-
talmente ao drama, deixan-
do sua família e seu empre-
sário desesperados.

Capitã Marvel
16:00h - Dublado 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.

L’américa Shopping

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

A Caminho 
de Casa
16:20h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Bella é uma cadelinha 
especial que vive com Lu-
cas, um estudante de medi-
cina veterinária que traba-
lha como voluntário em um 
hospital local. Um dia ela é 
encontrada pelo Controle de 
Animais na rua e acaba sen-
do levada para um abrigo a 
400 milhas de distância de 
seu dono. No entanto, Bella, 
uma cachorra extremamen-
te leal e corajosa, decide 
iniciar sozinha uma longa 
jornada de volta para a casa, 
emocionando a todos que 
cruzam o seu caminho.

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

A jovem otimista e so-
nhadora June encontra es-
condido na floresta um par-
que de diversões chamado 
Wonderland, que é cheio 
de passeios e animais que 
falam. O único problema é 
que o parque está confuso 
e desorganizado. June logo 
descobre que o parque veio 
de sua imaginação e que ela 
é a única que pode deixar o 
lugar mágico de novo.

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
29/03

Sáb
30/03

Dom
31/03

Seg
01/04

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

Pancadas de 
chuva

Pancadas de 
chuva

↑ 26°C
↓ 14°C

↑ 26°C
↓ 15°C

↑ 24°C
↓ 15°C

↑ 24°C
↓ 15°C


