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Duas irmãs de Bento Gon-
çalves tentaram realizar um 
procedimento de fertilização, 
uma doando os óvulos a outra, 
mas foram impedidas em razão 
de uma normativa do Conselho 
Federal de Medicina, que prevê 
que doação de gametas e em-
briões deve ser anônima.  Para 
conseguir esta autorização in-
gressaram com ação em novem-
bro de 2018 contra o Conselho 
Regional de Medicina do RS- 
Cremers.

As irmãs alegaram  que uma 
delas já tentou realizar todos os 
procedimentos existentes em 
relação à fertilização, mas  ne-
nhum deles trouxe resultado. A 
irmã que será a receptora da do-
ação foi diagnosticada com in-
fertilidade sem causa apontada, 
o diagnóstico lhe fez buscar  a 
opção alvo da discussão do pro-
cesso. 

O Cremers alegou como tese 
defensiva, que no Brasil não há 
legislação reguladora acerca 
da reprodução assistida e para 
preencher essa brecha na le-
gislação, o Conselho Federal de 

Mulher conquista o direito de receber óvulos doados pela irmã 
Medicina instituiu norma tendo 
como norte os princípios éticos e 
bioéticos. Sendo determinado o 
anonimato dos receptores e do-
adores de gametas ou embriões.

De acordo com o Cremeres, 
a normativa busca a segurança 
dos pacientes acerca de possíveis 
questionamentos biológicos de 
parentalidade. Sustentam ainda 
que se o procedimento deixar 
de ser anônimo poderá acarre-
tar em transtornos psicológicos 
emocionais e até jurídicos entre 
os envolvidos.

Decisão da 1° 
Vara Federal de 
Bento Gonçalves
A demanda foi analisada 

pelo Juiz Federal Substituto 
Eduardo Kahler Ribeiro, pon-
tou  que baseando-se na argu-
mentação apresentada por par-
te contrária, a normativa que 
prevê o anonimato, busca evitar 
conflitos futuros que venham a 
discutir a filiação biológica ou 
afetiva gerada pelo procedi-
mento. Não havendo nenhum 
impeditivo ligado a saúde para 

nenhum dos envolvidos.
O Juiz pontua em sentença, 

que a norma abarca questões de 
relações sociais e culturais que 
se referem ao conceito de famí-
lia utilizando laços biológicos, o 
que possibilita o questionamen-
to dos parâmetros quanto a sua 
atualidade, já que o anonimato 
vem sendo flexibilizado em di-
versos países, para que garanta 
o bem estar físico das crianças 
frutos dos procedimentos, para 
que possam conhecer a sua ori-
gem genética.

O magistrado ainda destaca 
que o casal deve ter autonomia 
para escolha das técnicas de 
reprodução assistida que irão 
utilizar que faz parte do plane-
jamento familiar, pontuou ainda 
que a autora já foi submetida a 
diversos tratamentos para ten-
tar engravidar, mas que não 
conseguiu, pois foi diagnosti-
cada com infertilidade, pontua 
ainda que não há banco cen-
tralizado de óvulos na cidade, o 
que dificulta encontrar outras 
doadoras para preservar o ano-
nimato.

Em entrevista exclusiva à 
Gazeta, o Juiz Eduardo Ribeiro 
esclareceu quando questionado 
se a normativa do CFM era in-
constitucional: “Na sentença foi 
feito um juízo da inconstitucio-
nalidade da norma a partir do 
caso concreto, tendo por base as 
provas dos autos. Considerou-se 
que o direito ao planejamento 
familiar do casal, previsto no 
art. 226 da CF,  estava sendo 
limitado de forma despropor-
cional, porque a razão de ser da 
regra do anonimato (impedir a 
futura discussão acerca da filia-
ção) podia ser afastada diante 
das especificidades do caso. Não 
houve um juízo de inconstitu-
cionalidade de toda a resolução 
do CFM e tampouco dessa regra 
em relação a todos os demais ca-
sos”.

O Juiz informou que: “a re-
vogação da norma do CFM de-
pende ou da iniciativa do pró-
prio Conselho, editando outra 
resolução, ou da iniciativa do 
Poder Legislativo, regulamen-
tando por lei a feritilização in 
vitro heteróloga. A sentença 

não impede a eficácia da reso-
lução do CFM para disciplinar 
a reprodução assistida, apenas  
afastando a regra do anonimato 
no caso concreto.”.

A sentença do juiz declarou 
procedente a ação conceden-
do ás autoras o direito a reali-
zação da fertilização in vitro 
heteróloga, sem a aplicação da 
cláusula proibitória prevista na 
resolução do CFM. Ao Cremers 
é imposta a obrigação de não 
realizar nenhuma providência 
que impeça o procedimento. Foi 
concedida a tutela de urgência 
que tornam os efeitos da decisão 
imediatos. 

Para que a decisão transfor-
me-se em precedente, é neces-
sária: “a confirmação da senten-
ça pelo TRF da 4ª Região, em 
Porto Alegre, e, a partir daí, da 
possibilidade das razões de de-
cidir consideradas serem repli-
cadas em outros casos.”.

De acordo com o Juiz, “Na 
situação, considerou-se um jul-
gado do TRF da 3ª Região, em 
São Paulo, no qual se decidiu no 
mesmo sentido”.
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Os senadores vão votar 
no Plenário um projeto (PSL 
359/2015) que busca a alteração 
da Lei do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990).

O objeto da alteração é a re-
dução do prazo da movimenta-
ção de conta vinculada ao FGTS 
para fins de pagamento de finan-

Senado delibera sobre a redução do prazo de utilização de saldo de FGTS

Na última semana o Pre-
sidente Jair Bolsonoro san-
cionou uma medida provisória 
que altera legislações sobre 
negócios de baixo risco e star-
tups. A MP entra em vigor 
após a publicação no "Diário 
Oficial da União" tendo o Con-
gresso Nacional até 120 dias 
para a aprovação do texto.  

 No Governo a medida é 
chamada de liberdade econô-
mica, pois liberará as empresas 
de baixo risco e startups de al-
varás de funcionamento para o 
teste de novos produtos e ser-
viços.

A MP prevê algumas res-
salvas, a emissão do alvará só 
não será obrigatória nos ca-
sos em que não afete a saúde, 
segurança pública, sanitária 
e quando não houver o uso de 
materiais restritos.

O secretário de Desburo-
cratização, Gestão e Governo 
Digital, Paulo Uebel, afirma a 
respeito da aplicação da medi-
da:

"A questão principal é se 
a atividade gera risco ou não, 
não o tamanho da empresa. 
Você pode ter empresa pe-
quena e que gere risco. Se não 
oferece risco para a sociedade, 
o Estado não precisa intervir. 
Vou dar um exemplo: atividade 
de corte e costura, de sapatei-
ro, loja de roupas, não oferece 
risco à sociedade. Vamos dei-
xar de exigir dessas atividades 
que tenham alvará, autoriza-
ção, licenciamento, para que o 
Estado possa focar sua energia 
nas atividades de médio e alto 
risco, que realmente oferecem 
risco para a sociedade".  

Há na medida uma série 
de orientações referentes a 
licenças, alvarás e demais au-
torizações e registros exigidos 
pelos entes públicos para o 
exercício de atividades econô-
micas. A medida beneficiará 
pessoas físicas ou jurídicas que 
desenvolvam negócios que se 
encaixem nos padrões de baixo 
risco.  

Vale salientar que cada 
Município tem competência 
para fazer o seu próprio  rol 
de regras em relação aos riscos 
das atividades, somente nos 
casos em que não houver regra 
específica feita pelo ente fede-
rativo referente ao local do ne-
gocio, que a regra válida será a 
do governo, que ainda não foi 
divulgada.

Na quarta-feira(8), a Re-
ceita Federal liberou a consulta 
no site ou pelo Receitafone 146,  
dos nomes que possuíam decla-
rações de 2008 a 2018 na malha 
fina e que regularizaram sua si-
tuação com o Leão.

As restituições serão feitas 
aos contribuintes com correção 
monetária, utilizando a taxa 
Selic, os juros serão aplicados 
levando em conta a data da en-
trega da atualização até o mês de 
maio 2019. Serão corrigidas em 
7,16%  as declarações entregues 

Empresas de baixo risco e startups 
serão liberados de alvarás para teste 
de novos produtos e serviços

Desburocratização: retira a obrigatoriedade de empresas 
de baixo risco emitir junto ao Município, alvará de funciona-
mento, ambiental, sanitário e demais documentos exigidos.   

Liberdade de trabalho e produção: a medida limita as op-
ções pelas quais o poder público e os sindicatos podem res-
tringir horários de funcionamento dos estabelecimentos. Pre-
vendo que o horário de funcionamento só será limitado "se 
for para observar o sossego" ou as regras de condomínios;

Livre definição de preços: de acordo com o Ministério da 
Economia, o texto impede que leis sejam manipuladas com 
o objetivo de reduzir a competição e surgimento de novos 
modelos de negócios;

Liberdade de arbitrariedade: o texto trás impedimentos 
quanto ao tratamento dos fiscais com os cidadãos, não po-
derão tratar de maneira distinta aqueles que se encontra em 
situações parecidas;

Presunção da boa fé: qualquer dúvida na interpretação 
do direito deve ser aplicada no sentido que mais respeite 
contratos e atos privados;

Modernização: a medida busca o afastamento dos efei-
tos das normas regulatórias desatualizadas, que tenham res-
trições que possam prejudicar os cidadãos;

Inovação: o texto da medida garante que nenhuma licen-
ça poderá ser exigida enquanto a empresa estiver testando, 
desenvolvendo ou implementando um produto ou serviço 
que não tenham riscos elevados;

Livre pactuação: os contratos empresariais não poderão 
ter alteração judicial, incluindo sobre normas de ordem pú-
blica, se entre as partes tiverem sido livremente pactuadas;

Aprovação pelo silêncio: os pedidos de licença ou alva-
rás terão que ter um tempo máximo para aprovação ou não, 
mas que, quando esgotado, se não houver retorno significará 
aprovação pelo silêncio. O texto ainda não apresenta que li-
mite é este;

Digitalização: com a medida, todos os papéis poderão 
ser digitalizados e não precisarão mais ficar guardados de 
forma física;

Crescimento: a medida prevê que a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) poderá retirar requerimentos que simplifi-
quem a carga de burocracias em relação as sociedades anô-
nimas e o acessoa ao mercado de capitais;

Liberdade de empreender: as decisões judiciais não po-
derão mais desconsiderar a personalidade jurídica sem ter 
demonstrado a presença de má fé do empresário, a juris-
prudência do STJ deve ser aplicada para todos, até mesmo 
aqueles que não tem condições de recorrer aos tribunais su-
periores, poderão ter garantida a aplicação da interpretação 
já consolidada;  

Contratos com padrão internacional: as decisões judi-
ciais não poderão fazer revisões de contrato salvo em casos 
estritos e necessários;

Prevenção de abusos: foi criada a previsão que coíbe a 
chamada de abuso regulatório, caracterizada quando o regu-
lador passa dos limites permitidos pela lei para prejudicar o 
cidadão, gerando indevidas distorções econômicas;

Regulação econômica: o texto garante que nenhuma 
nova regulação com grande impacto sobre a economia pode-
rá ser editada sem análise de impacto regulatório;

Regulação societária: as sociedades limitadas unipesso-
ais passarão a ser regularizadas de fato na forma da lei;

Previsão de riscos contratuais: o texto permite a licitude 
do pacto entre as partes para alocação de riscos em decor-
rência de revisão contratual.

PONTOS QUE MEDIDA 
PROVISÓRIA PREVÊ EM SEU TEXTO

Flexibilização do uso do FGTS 
poderá ser usado para pagar imóvel

ciamento habitacional concedido 
no âmbito do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH). A redução 
beneficiará aqueles que querem 
utilizar o saldo para aquisição 
de moradia própria, amortiza-
ção e pagamento de prestações 
de financiamentos habitacionais, 
além de lote urbanizado de inte-
resse social não construído.

Receita Federal divulga lista de lote 
da malha fina de 2008 a 2018

em 2018 e a taxa mais alta será 
aplicada ás restituições de 2018, 
que chega aos 109,28%.

As restituições serão de-
positadas nas contas que cons-
tam nas declarações, no dia 15 
de maio.  Os contribuintes que 
identificaram seus nomes na lis-
ta e não receberem a restituição, 
deverão procurar a agência do 
Banco do Brasil para ter aces-
so ao pagamento ou ligar para 
os números: 0800-729-0001 e 
0800-729-0088 (exclusivo para 
deficientes auditivos).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

PARA ACORDO COM O SINDICATO

A Associação dos Corretores de Imóveis e Imobiliá-
rias da Região Nordeste – ASCORI, através da sua dire-
to-ria executiva, devidamente representada por seu Presi-
dente; Sr. Francisco Campos de Lucena, no uso de suas 
atri-buições do Estatuto Social da Entidade, convoca os 
Corretores de Imóveis para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 16 de maio do ano de 2019, às 
17H30 em primeira convocação ou às 18h00 em segunda 
e últi-ma convocação, com qualquer número de presentes.           

Local: Auditório da UCS, Bloco A, sito á Alameda João 
Dal Sasso, 800 – Bairro: Universitário, Bento Gonçalves 
RS. Para deliberar sobre a seguinte pauta:     
A) Debater, aprovar e elaborar reivindicação de um acordo 
coletivo a ser realizado com o Sindicato dos Corretores de 
Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul – SINDIMÓVEIS.
B) Ações Gerais realizadas durante o ano de 2018, e pre-
vistas para 2019;

Bento Gonçalves, 06 de maio de 2019

Francisco Campos de Lucena
Presidente

CNPJ: 07 600 904/001-05
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A Vinícola Aurora, maior e 
mais premiada vinícola do Bra-
sil, apresenta três importantes 
lançamentos na APAS Show 
2019, que segue até dia 9 de 
maio no ExpoCenter Norte, em 
São Paulo. Os novos produtos 
chegarão ao mercado brasileiro 
a partir de junho. São eles: Au-
rora 0,0% Álcool, o novo sabor 
Açaí + Hibisco do icônico Keep 
Cooler e o espumante Moscatel 
na linha Saint Germain, a me-
lhor relação qualidade-preço do 
mercado.

Além dos novos produtos, a 
vinícola mostra na feira a nova 
linguagem visual impressa em 
sua linha Aurora Espumantes, 
com rótulos mais elegantes, e 
na linha de vinhos e espumantes 
Saint Germain.

Com essas novidades, a em-
presa líder no mercado brasi-
leiro nos segmentos de vinhos 
finos, sucos de uva integral e co-
olers reforça seu portfólio, com-
posto de mais de 200 itens de 13 
marcas: Aurora vinhos, Aurora 
espumantes, Aurora Proce-
dências espumantes, Pequenas 
Partilhas, Marcus James, Saint 
Germain entre outras.

Bebida inovadora
A nova bebida Aurora 0,0% 

Álcool é elaborada com suco de 
uva branca, levemente gaseifi-
cado, com destaque para a cor 
dourada, perfeita para quem 
quer comemorar, porém com 
uma bebida sem álcool.  Aurora 
0,0% Álcool é apresentado em 
uma elegante garrafa de vidro 

Vinícola Aurora apresenta três 
lançamentos na APAS Show 2019
Aurora 0,0% Álcool, Keep Cooler com novo sabor Hibisco + Açaí e Espumante Saint Germain Moscatel 
são os novos produtos que a maior vinícola do Brasil mostra na feira, além da mudança de rótulos de 
suas linhas Aurora Espumantes e Saint Germain vinhos e espumantes

transparente, de 750ml, a mes-
ma dos espumantes Aurora. Seu 
rótulo é claro, evidenciando a 
informação de que a bebida não 
contém álcool de maneira mui-
to nítida, tem detalhe em azul e 
cápsula em tom dourado.

Keep Cooler em novo 
sabor Hibisco e Açaí
O emblemático Keep Coo-

ler, produto líder absoluto em 
seu segmento, há 32 anos no 
mercado, chega em um novo sa-
bor: Hibisco + Açaí. "Há mais 
de 3 décadas no mercado, Keep 
Cooler é sempre contemporâ-
neo, pois caminha no ritmo das 
novas tendências de consumo, 
mantendo sua qualidade e as 
características que o fazem uma 
bebida ímpar no segmento", 
afirma Hermínio Ficagna, dire-
tor superintendente da Vinícola 
Aurora.

O novo sabor de Keep Coo-
ler soma-se aos atuais que com-
põem a linha: Uva, Morango, 
Citrus e Pêssego. Keep Cooler 
é uma bebida gaseificada a base 
de vinho branco, suco de frutas, 
com aroma natural e baixo teor 
alcoólico (5,2%).

Espumante Saint 
Germain Moscatel
A Vinícola Aurora amplia as 

opções de rótulos de sua linha 
de espumantes Saint Germain, 
de imbatível relação qualidade 
x preço no mercado. Na APAS 
Show 2019 será apresentado o 
novo Saint Germain Moscatel, 
espumante de leve dulçor e teor 
alcoólico reduzido, muito fruta-
do e excelente para acompanhar 
pratos com toques adocicados 
e sobremesas em geral, ou ser 
consumido como aperitivo. A 
Vinícola Aurora leva para essa 
linha de entrada a mesma quali-
dade que emprega em seu consa-
grado Aurora Moscatel, um dos 
vinhos mais premiados do país 
em concursos internacionais e 
exportado para vários países. 
Os espumantes Saint Germain 

podem ser encontrados também 
nas versões Brut e Demi-Sec, 
consagradas no grande varejo.

Novos rótulos 
nas gôndolas
Espumantes Aurora 
com novos rótulos
A mesma linguagem clean 

e contemporânea que marca o 
visual do novo produto Aurora 
0,0% Álcool está na nova rotula-
gem da linha Aurora espuman-
tes. O toque de sofisticação é im-
presso nos tons metalizados nos 
rótulos e cápsulas, que se dife-
renciam pelas cores, facilitando 
a identificação dos tipos de pro-
duto pelo perfil dos shoppers. 
São rótulos mais modernos, com 
um acabamento impecável", ex-
plica Rodrigo Valerio, gerente 
de Marketing da Vinícola Au-
rora e responsável pela alteração 
visual da linha.

Vinhos Saint Germain 
com novos rótulos
Os vinhos da marca Saint 

Germain também começam a 
chegar ao mercado com novo vi-
sual.  Coloridos, com destaque 
para a marca, os novos rótulos 
facilitam a localização nas gôn-
dolas. Desde o ano passado, toda 
a linha de espumantes e vinhos 
frisantes da linha Saint Germain 
passou por mudanças que pro-
moveram um importante ganho 
visual para esses produtos, con-
sagrados no varejo brasileiro.

Desde que apareceu no País 
e até mesmo no Mundo os aplica-
tivos de transporte como o Uber, 
são alvo de muitos ataques e dis-
cussões.  O Supremo Tribunal 
Federal na quarta-feira(8), deci-
diu que proibir os motoristas de 
aplicativos de desempenharem 
ás funções é inconstitucional ba-
seando-se , no princípio da livre 
concorrência.

A decisão garante que os 
Municípios podem fiscalizar o 

Proibição de aplicativos de 
transporte é inconstitucional

serviço, entretanto não possuem 
prerrogativa para proibir os mo-
toristas de exercer as suas fun-
ções junto aos aplicativos.

Em Bento Gonçalves a re-
gulamentação dos serviços de 
transporte remunerado indivi-
dual por meio de aplicativos foi 
aprovado pelos vereadores em 
setembro de 2017. Bento foi a 
primeira cidade a aprovar uma 
regulamentação para este tipo 
de serviço na serra gaúcha

Em Bento Gonçalves a regulamentação dos aplicativos de transporte já 
existe desde 2017
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A Escola Estadual Mestre 
Santa Bárbara proporcionou 
aos seus alunos do 1° ano do 
Ensino Médio dos turnos tarde 
e noite, uma atividade diferen-
te das que costumam fazer. O 
grafiteiro profissional Igor da 
Silva, também aluno da insti-
tuição, apresentou aos colegas 
técnicas de grafite. Os alunos 
puderam colocar em prática a 

Alunos da Escola Mestre Santa Bárbara em aula de grafite

O grafiteiro profissional e aluno  Igor da Silva

Alunos do Mestre têm aula de arte de rua com grafite
apresentação fazendo algumas 
tags e desenhos.

A organização da atividade 
foi realizada pela professora de 
artes do Ensino Médio da esco-
la, Mônica Blume, atendendo a 
uma ideia do próprio aluno. A 
aula de grafite teve como ob-
jetivo introduzir o Projeto de 
Arte Contemporânea que a 
professora irá realizar com os 

alunos nos dois primei-
ros trimestres do ano.

O dia foi muito esti-
mulante aos alunos que 
participaram ativamen-
te do projeto, que ainda 
contou com o sorteio de 
camisetas, bandanas, bo-
tons e adesivos.  A próxi-
ma atividade do projeto 
será um bate papo sobre 
arte urbana entre o gra-
fiteiro e os alunos.
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Quem comanda um negó-
cio certamente já se deparou 
pensando na seguinte ques-
tão: que desafios o futuro re-
serva para os empreendedores 
e como se preparar adequa-
damente para eles? Em bus-
ca de reflexões e respostas, 
José Salibi Neto vem a Bento 
Gonçalves, pela primeira vez, 
trazendo a palestra "Gestão 
do Amanhã: tudo o que você 
precisa saber sobre inovação, 
gestão e liderança para vencer 
na 4ª revolução industrial".

Baseado nas experiências 
adquiridas enquanto cofunda-
dor da HSM, empresa líder em 
Educação Executiva, Salibi 
abordará uma das caracterís-
ticas mais marcantes da socie-
dade atual: a imprevisibilida-
de. A união da tecnologia com 
a conectividade impactou os 
pilares sociais – que estão se 
movendo, segundo Salibi, tal 

Jose Salibi Neto, cofundador da HSM, empresa líder em Educação Execu-
tiva

José Salibi Neto palestra sobre gestão, 
inovação e liderança na 4ª revolução industrial
Encontro será dia 06 de junho, no Centro Empresarial

qual 'placas tectônicas'. Nesse 
contexto, o palestrante trata 

a incerteza do futuro como 
uma excelente oportunidade 

de explorar novas possibili-
dades no meio corporativo, de 
forma especial. Para ilustrar 
essa perspectiva serão apre-
sentadas referências de orga-
nizações líderes da nova eco-
nomia, bem como uma visão 
tangível dos elementos que 
devem ser geridos nesse con-
texto por qualquer empresa 
ou empreendedor – visando 
uma integração adequada a 
esse cenário. No encontro, 
Salibi também expõe panora-
ma completo dos modelos de 
gestão ao decorrer da história 
e qual deve ser o adotado no 
novo momento.

Os ingressos para asso-
ciados às entidades custam 
R$ 90 (ou R$ 350 para lo-
tes de 05 unidades). Para 
não associados, o valor é R$ 
120 (ou R$ 500 para lotes 
de 05). Aquisições e reservas 
com a CDL-BG, fone (54) 

3455.0555 ou CIC-BG, fone 
(54) 2105.1999.

Sobre o palestrante
José Salibi Neto é cofun-

dador da HSM, empresa líder 
em Educação Executiva. Seu 
nome é associado à introdu-
ção no Brasil dos principais 
conceitos da Gestão Con-
temporânea nos últimos 25 
anos. Conviveu e trabalhou 
por mais de duas décadas com 
os principais pensadores da 
gestão, como Peter Drucker, 
Jack Welch, Michael Porter e 
Philip Kotler, e líderes mun-
diais como Bill Clinton, Tony 
Blair, Al Gore e Rudolph Giu-
liani. Salibi é coautor do livro 
Gestão do Amanhã, obra que 
alcançou o primeiro lugar na 
lista dos mais vendidos da Fo-
lha de São Paulo, e também 
do best-seller Movidos por 
Ideias.
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O Trânsito é um dos grandes 
problemas da segurança pública 
e deve ter a atenção necessária da 
gestão dos Estados e Municípios.  
No Rio Grande do Sul, no ano de 
2018, foram registradas 1.670 
vítimas fatais.

Campanha 
Maio Amarelo
Neste sentido, são realiza-

dos todos os anos campanhas de 
conscientização, sendo uma das 
maiores o Maio Amarelo que é 
um movimento internacional que 
busca chamar atenção da popu-
lação aos números alarmantes de 
mortes em decorrência do trân-
sito.

Maio é o mês oficial da cam-
panha, pois em 11 de maio de 
2011 a ONU deu início a Déca-
da de Ação para Segurança no 
Trânsito e é representado pela 
cor amarela por significar aten-
ção e advertência nos sinais de 
trânsito, trazendo esta necessi-
dade para a sociedade.

O movimento tem como 
maior objetivo articular as ações 
entre o Poder Público e a socie-
dade, tendo como foco tornar a 
segurança nas vias como uma 
questão de todos, mobilizando os 
segmentos da sociedade para que 
o tema seja abordado, discutido 
e que provoque o efetivo engaja-
mento de todos.

Motivos pelos quais 
os jovens lideram o 
índice de fatalidades
Em análise aos números, 

Claudia Moraes, especialista em 
educação digital e diretora da 
Procondutor, desenvolvedora de 
conteúdo voltado à educação di-
gital de condutores opina afirma 
que o comportamento dos jovens 

Bento Gonçalves registra redução de 
38,46% de vítimas fatais no trânsito 

Análises do Detran-RS são realizadas anualmente de 
forma que mapeiam e traçam perfis dos acidentados, os 
números fornecidos podem ser observados:

0 a 10 anos: 36 vítimas (2,2%); 11 a 14 anos: 14 víti-
mas (0,8%); 15 a 17 anos: 43 vítimas (2,6%); 18 a 20 anos: 
100 vítimas (6%); **21 a 24 anos: 172 vítimas (10,3%); 
**25 a 29 anos: 161 vítimas (9,6%); 30 a 34 anos: 139 
vítimas (8,3%); 35 a 39 anos: 121 vítimas (7,2%); 40 a 
44 anos: 127 vítimas (7,6%); 45 a 49 anos: 118 vítimas 
(7,1%); 50 a 54 anos: 153 vítimas (9,2%); 55 a 59 anos: 
103 vítimas (6,2%); 60 a 64 anos: 97 vítimas (5,8%); 65 a 
74 anos: 152 vítimas (9,1%); Acima de 75 anos: 122 víti-
mas (7,2%); Não informado: 12 vítimas (0,7%).

O número de jovens entre 21 e 29 anos são os que 
mais se envolvem em acidentes fatais, representando um 
percentual de quase 20% das mortes.

Motociclistas
21 a 24 anos: 61 mortes; 25 a 29 anos: 61 mortes; 30 

a 34 anos: 49 mortes;

Condutores 
21 a 24 anos: 55 mortes; 25 a 29 anos: 50 mortes; 30 

a 34 anos: 49 mortes;

Pedestres
Acima de 75 anos: 62 mortes; 65 a 74 anos: 47 mortes; 

50 a 54 anos: 42 mortes;

Passageiros
21 a 24 anos: 36 anos; 65 a 74 anos: 35 mortes; 25 a 

29 anos: 30 mortes; acima de75 anos: 30 mortes;

Bento Gonçalves
Acidentes fatais em 2017: 12 (3 em vias estaduais, 3 

em vias federais e 3 em vias municipais)
Vítimas fatais em 2017: 13 (4 em vias estaduais, 6 em 

vias federais e 3 em vias municipais)
Acidentes fatais em 2018: 8 (2 em vias estaduais, 2 

em vias federais e 4 em vias municipais)
Vítimas fatais em 2018: 8 (2 em vias estaduais, 2 em 

vias federais e 4 em vias municipais)

Monte Belo do Sul
0 acidentes fatais em 2017 e em 2018.

Pinto Bandeira
Acidentes fatais em 2017: 1 em via estadual
Vítimas fatais em 2017: 1 em via estadual
Acidentes fatais em 2018: 1 em via estadual
Vítimas fatais em 2018: 1 em via estadual

aliados a algumas combinações 
contribuem muito com este índi-
ce. Se considerarmos as infrações 
por desrespeito às leis, o grande 
exemplo é o excesso de velocida-
de. Geralmente, a desculpa mais 
comum é que o motorista "não 
percebeu que estava acima do li-
mite". Outro argumento bastan-
te usado é que o limite estabeleci-
do pelas leis é considerado baixo. 
Entre os flagrantes ocasionados 
pela desatenção, o uso do celular 
ao volante lidera. Entre os jo-
vens, algumas justificativas como 
"o recebimento de chamadas ur-
gentes ou importantes" e "estava 
ajustando o Waze" surgem como 
as mais comuns.

De que forma promover 
a conscientização sobre 
os perigos do trânsito
A educação é o melhor ca-

minho para a diminuição dos 

acidentes. No entanto, paralela-
mente a ela, é fundamental que 
haja um calendário de campa-
nhas e ações efetivas em relação 
a esses temas, além do aumento 
da fiscalização e da aplicação de 
multas.

Nesse contexto, é preciso 
estudar uma forma de enviar, 
juntamente com a multa, infor-
mações quanto às consequências 
que a infração cometida pode 
causar. Em vez do condutor rece-
ber somente a foto do veículo que 
o radar detectou em alta veloci-
dade, por exemplo, também ter 
acesso a dados estatísticos sobre 
o número de mortos e feridos em 
razão daquele comportamento.

Contribuição da 
tecnologia para 
redução dos índices
De acordo com Sheila Bor-

ges, especialista em simuladores 
de direção e diretora de produtos 
da ProSimulador, empresa espe-
cializada em desenvolvimento de 
simuladores de direção. A tecno-
logia ao longo dos últimos anos 
tem se mostrado eficaz de diver-
sas formas.

Existem várias ferramen-
tas pedagógicas que auxiliam os 
professores na formação dos con-
dutores novatos e daqueles que 
precisam de atualização, como 
softwares de apoio pedagógico na 
sala de aula, ferramentas de rea-
lidade virtual que podem levar o 
aluno para dentro do motor de 
um carro para que ele compreen-
da a importância da manutenção 
preventiva e os simuladores de 
direção, que possibilitam a con-
dução reproduzindo a sensação 
de conduzir um veículo, porém, 
com a vantagem de se ter o con-
trola das variáveis do estudo sem 

AS FAIXAS ETÁRIAS CLASSIFICADAS POR 
TIPO DE ENVOLVIDOS EM ACIDENTES

COMPARATIVO 2017 X 2018

colocar os usuários em risco.
O instrutor, por exemplo, 

pode reproduzir um período 
chuvoso, com neblina, com ex-
cesso de veículos ou pedestres, 

dentre outros. São fatores que 
ajudam a dar mais segurança, 
além de conscientizar os futuros 
motoristas.

Já nas ruas, a fiscalização 
eletrônica tem demonstrado efi-
cácia e temos como exemplo os 
radares eletrônicos, que inibem 
os motoristas que tendem a an-
dar acima da velocidade permi-
tida.

Sheila aponta que da mes-
ma forma que a tecnologia e o 
investimento em campanhas 
educativas permanentes são im-
portantes, a imprensa também é 
fundamental para propagar no-
tícias com viés de conscientiza-
ção para os motoristas.

Com a redução dos núme-
ros de mortes em decorrência 
do trânsito em Bento Gonçalves 
é possível perceber que as ações 
preventivas e de conscientização 
estão surtindo efeito. É muito 
importante que continuem e se 
intensifiquem para quem sabe os 
números de acidentes fatais pos-
sam ser  erradicados da região.

PERFIS DOS ACIDENTADOS 
DE ACORDO COM O DETRAN RS

Maior número de acidentes é com motociclistas
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Em 2019, Bento Gonçalves 
(RS) estreia no maior Festival 
mundial de divulgação científica, 
o Pint of Science (https://pinto-
fscience.com.br/). Nas noites dos 
dias 20, 21 e 22 de maio, assim 
como em outros 24 países, a noite 
será dedicada para falar de ciên-
cia, de uma forma descomplicada 
nos ambientes descontraídos de 
bares. O evento é promovido pela 
Embrapa Uva e Vinho (https://
www.embrapa.br/en/uva-e-vi-
nho) e pelo Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (IFRS) (ht-
tps://ifrs.edu.br/bento/). 

E como não podia ser dife-
rente, a programação na Capi-
tal Nacional do Vinho orbita em 
torno do inebriante mundo do vi-
nho. No dia 20 de maio, o Boteco 
Sports (Rua Silva Paes, 60 - Ci-
dade Alta) receberá o tema "Uvas 
e vinhos: frutos da natureza e 
tecnologia" (https://pintofscien-
ce.com.br/event/vidavinho),  em 
uma noite dedicada a compre-
ender o vinho como um dos mais 
nobres produtos do processo de 
fotossíntese. Para isso, enquanto 
o professor do Instituto Federal, 
Rodrigo Otávio Câmara Montei-
ro, fala sobre "A precisão que vem 
do céu", abordando a viticultura 
de precisão, o pesquisador Henri-
que Pessoa dos Santos (Embrapa 
Uva e Vinho) e o professor Leo-
nardo Cury (IFRS) apresentam 
"A vida e o vinho a partir do sol!".  

 "Entre leveduras e formigas: 
segredos da ciência" (https://pin-
tofscience.com.br/event/levedu-
rasformigas) será o tema da ter-
ça-feira, dia 21, no Botequim São 
Bento (Rua Henry Hugo Dreher, 
273 – Planalto). Nesta noite a 
professora Aline Nondillo (IFRS) 
irá revelar alguns detalhes inte-
ressantes sobre "A vida secreta 

Maior Festival de Ciência do mundo chega a Bento

da formigas", e a cientista Bruna 
Carla Agustini (Embrapa Uva e 
Vinho) falará sobre "As pequenas 
notáveis: um brinde às levedu-
ras".

 "O sabor do vinho brasilei-
ro" (https://pintofscience.com.
br/event/vinhobrasileiro) foi o 
tema escolhido para o encerra-
mento da edição de 2019, no dia 
22 de maio, no MR Red (R. Her-
ny Hugo Dreher, 330-370 – Pla-
nalto). Os pesquisadores Mauro 
Zanus e Jorge Tonietto, da Em-
brapa Uva e Vinho, falarão sobre 
"Carvalho: aromas e sabores do 
vinho" e "O gosto do terroir", 
respectivamente. Neste dia a pro-
gramação é reservada para pesso-
as acima dos 18 anos, pois haverá 
degustação de bebidas.

Além das apresentações, 
durante os encontros, o público 

participante também poderá fa-
zer perguntas e conversar com 
os pesquisadores sobre o tema da 
noite e outras dúvidas que surgi-
rem. "A ideia de trazer o Festival 
para Bento foi abrir esse novo 
canal direto entre os cientistas e 

 

Pint of Science Bento 2019
Horário: a partir das 19h
20 de maio de 2019 - "Uvas e vinhos: frutos da natureza 
e tecnologia"
"A vida e o vinho a partir do sol!", com Henrique Pessoa 
dos Santos (Embrapa Uva e Vinho) e Leonardo Cury (IFRS)  
- "A precisão que vem do céu: uma nova Viticultura", com 
Rodrigo Monteiro (IFRS)
Local: Boteco Sports
 
21 de maio de 2019 - "Entre leveduras e formigas: segre-
dos da ciência"
- "A vida secreta das formigas", com Aline Nondillo (IFRS)  
- "Pequenas notáveis: uma brinde às leveduras", com Bru-
na Carla Agustini (Embrapa Uva e Vinho)
Local: Botequim São Bento
 
22 de maio de 2019 - "O sabor do vinho brasileiro"
- "Carvalho: sabores e aromas do vinho", com Mauro Celso 
Zanus  (Embrapa Uva e Vinho)
- "O gosto do Terroir", com Jorge Tonietto (Embrapa Uva e 
Vinho)
Local: MR Red

SERVIÇO

o público geral e apresentar as-
suntos interessantes de uma for-
ma leve", destaca Marcos Botton, 
chefe adjunto de Transferência 
e Tecnologia da Embrapa Uva 
e Vinho e coordenador do even-
to em Bento Gonçalves. "Vamos 

provar que na taça do vinho tam-
bém tem muita ciência", brinca 
ele ao fazer uma alusão ao nome 
do Festival, pois o Pint  (pronun-
cia-se paint) nada mais é do que 
um tradicional copo de cerveja 
muito comum em países Euro-
peus e nos Estados Unidos.

 A edição de 2019 do Pint 
of Science Bento Gonçalves tem 
o patrocínio da Vinícola Salton 
e da Basf. Também conta com o 
apoio da  Afavin, Aprovale, Apro-
belo, Apromontes, Asprovinho, 
Fenavinho, Ibravin,  Prefeitura 
Municipal de Bento Gonçalves, 
Sicredi Serrana, MR Red, Boteco 
Sports e Botequim São Bento.

 
Como participar
O Pint of Science é um even-

to informal, sem inscrição prévia, 
sem o pagamento de nenhuma 
taxa e com vagas limitadas. O 
único custo é a consumação in-
dividual. Todos os bate-papos 
começam às 19h30, mas se reco-
menda chegar mais cedo, já que 
não há reserva de lugar.

A programação completa 
pode ser conferida em: http://
pintofscience.com.br/events/
bentogoncalves.

Além das apresentações, durante os encontros, o público participante também poderá fazer perguntas e conver-
sar com os pesquisadores sobre o tema da noite e outras dúvidas que surgirem

O Pint of Science é um evento informal, sem inscrição prévia, sem o pagamento de nenhuma taxa e com vagas 
limitadas
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O clube Esportivo de-
senvolveu linha de uniformes 
comemorativos aos seus 100 
anos de história, celebrado no 
mês de agosto, os torcedores 
poderão escolher entre dois 
formatos de tiragem limitada, 
com cem unidades cada.

As camisas fazem alusão ao 
primeiro uniforme oficial do 
clube, utilizado no ano de sua 
fundação, 1919, os torcedores 
poderão carregar no peito o 
orgulho da história centenária 
do clube.

O diretor de marketing do 
clube, Leocir Glowacki pontua 
que “Resgatar uma das mais 
icônicas peças que compuse-
ram o nosso uniforme, há 100 
anos, é uma forma de voltar 
às origens para lembrarmos 
e reconhecermos como tudo 
começou e nos fez chegar ao 
centenário. Por isso, convida-
mos a comunidade para que 
se engaje nesse momento tão 
importante para a trajetória 

As camisas replicam o  primeiro uniforme oficial do clube, utilizado em 
1919

Clube Esportivo cria linha 
especial vintage de uniformes

alviazul".
Os modelos são ambos de 

manga longa, gola v com corda 
e o antigo brasão do clube bor-
dado no peito do lado esquer-
do. Um deles é de malha bran-
ca e azul claro nas pontas das 
mangas e gola, o outro modelo 
é de malha listrada em branco 
e azul mais escuro.

As primeiras camisas fo-
ram projetadas na gestão de 
Gastão de Oliveira Santos, pri-
meiro presidente da história. 
Os exemplares repaginados 
estão sendo vendidos na secre-
taria do Clube Esportivo que 
funciona de segunda a sexta-
-feira, em horário comercial. 
As peças possuem tiragem li-
mitada e custam R$ 250.

Camisas retro 
do Clube Esportivo
Quanto: R$ 250
Onde comprar: secretaria 

do Clube Esportivo, pelo tele-
fone (54) 3452.2165

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) retorna a onde conquis-
tou os seus principais feitos 
nos seus 10 anos de história. A 
equipe  de Vaner Flores  estreia 
na Série Ouro de 2019 neste 
domingo, dia 12, contra o Real 
Street, de Não-Me-Toque, às 
18h30, no Ginásio de Esportes.

 Na última rodada, o BGF  
jogou fora de casa contra o SER 
Alvorada em sua estreia pela 
competição, mas foi derrota-
do por 4 a 3. O Real Street já 
tem dois jogos pela competição, 
perdendo em sua estreia para o 
Gramado Futsal por 3 a 1 e con-
quistando uma vitória em casa 
contra o Fontoura Xavier pelo 
placar de 4 a 3. 

BGF  estreia em casa na Série Ouro
 A equipe precisa se recu-

perar da derrota na estreia para 
somar os seus primeiros pontos 
na Série Ouro. Os ingressos 
para acompanhar a estreia do 
BGF na Série Ouro de Futsal de 
2019 custam R$ 10 e podem ser 
adquiridos na entrada do giná-
sio. 

 

 BGF x Real Street 
(Não-Me-Toque) - 3ª 
rodada da Série Ouro
Data e horário: 
12/05 - 18h30
Local: Ginásio 
Municipal de Esportes
Ingressos: R$ 10

Entre os dias 21 e 25 de 
maio, a Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal (ACBF) partici-
pará da Copa Mundo do Futsal 
Sub-20, em Foz do Iguaçu-PR. 
O torneio contará com oito 
equipes de cinco países e nesta 

Acbf estreia contra Barcelona na 
copa do mundo do futsal sub-20

quarta-feira aconteceu o sorteio 
dos grupos.

A ACBF ficou no Grupo A, 
ao lado do Barcelona-ESP, Co-
rinthians-BRA e Boca Junior-
-ARG. O Grupo B será formado 
por Foz Cataratas-BRA, Cerro 

Porteño-PAR, Peñarol-URU e 
River Plate-ARG. As equipes se 
enfrentam dentro do grupo e os 
dois primeiros colocados avan-
çam para as semifinais. A deci-
são será transmitida ao vivo pelo 
Sportv.

Será a primeira vez que uma 
equipe das categorias de base da 
ACBF participa de uma compe-
tição internacional. E a estreia 
será justamente contra o Barce-
lona, no dia 21, às 20h30.

Grupo A
ACBF
Barcelona (ESPANHA)
Corinthians (BRASIL)
Boca Juniors (ARGENTINA)

Grupo B
Foz Cataratas (BRASIL)
Cerro Porteño (PARAGUAI)
Peñarol (URUGUAI)
River Plate (ARGENTINA)A ACBF participár de uma competição internacional de base pela primeira 

vez
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Na noite de terça-feira (7), 
Alex de Souza Reis, de 22 anos, foi 
morto por arma de fogo em uma 
lavagem localizada na Rua An-
tônio Michelon, no bairro Santa 
Rita.

O crime ocorreu por volta 
das 19h30min, sendo os disparos 
realizados por dois homens que 
chegaram ao local de moto,um dos 
disparos atingiu o rosto da vítima 

Na terça-feira (7), uma mu-
lher de 39 anos e um homem de 
22, foram abordados pela Briga-
da Militar que identificaram ne-
les características semelhantes 
ás informadas para a guarnição 
sobre um casal suspeito de pra-
ticar furtos á estabelecimentos 
comerciais do Centro.  

Ás 16h da tarde da terça-feira 
(7), a Brigada Militar realizou pa-
trulhamento ostensivo no Bairro 
Nossa Senhora da Saúde, quan-
do percebeu que um adolescente 
correu ao avistar a viatura, os po-
liciais o abordaram e  revistaram.

No Bairro Santa Rita, por 
volta de 23h de segunda-feira, 
a Brigada Militar foi aciona-
da, para ocorrência em esta-
belecimento comercial. Um 
homem que tentava furtar o 
local foi detido pela vítima até 

Furto de motocicleta é re-
gistrado na terça-feira (7), na 
Rua Ernesto Lorenzoni, no 
bairro Universitário. A moto 
estava estacionada na frente da 
casa da vítima, que informou 

Uma mulher de 21 anos 
foi alvo de roubo na manhã de 
segunda-feira (6), na rua Júlio 
de Castilhos. O fato ocorreu no 
momento que a vítima estava 
descendo do ônibus na parada 
em frente a um estabelecimen-
to comercial, neste momento 

No início da manhã de ter-
ça-feira (7), no bairro Ouro Ver-
de, uma mulher de 30 anos e sua 

Por volta das 6h45min de 
quarta-feira (8), uma mulher de 
28 anos foi abordada por dois 
homens com uma faca, eles rou-
baram a bolsa da vítima, que ti-
nha dentro: carteira, documen-
tos, cartões e óculos de sol. O 
assalto ocorreu na Rua Júlio de 
Castilhos, na localidade próxima 
da Praça Vico Barbieri. A vítima 
posteriormente registrou ocor-
rência na Delegacia de Polícia.

A Brigada Militar recebeu 
na quarta-feira (8), uma de-
núncia de veículo suspeito na 
Rua Arthur Ziegler, no bairro 
Licorsul. A Brigada abordou 
um veículo Dodge, que tinham 
dois passageiros mais o condu-
tor, que era um adolescente de 
17 anos. Foi identificado além 

No final da tarde de quar-
ta-feira (8), ocorreu um tom-
bamento com um caminhão 
de frango, na BR 470, quilô-
metro 194, próximo a Ponte 
Ernesto Dorneles, zona li-
mítrofe entre Veranópolis e 
Bento Gonçalves.  

O veículo tem placa de 

Casal identificado como 
suspeitos de furtos ao comércio

A polícia solicitou que se 
identificassem, ordem não aten-
dida por eles. Foi dada voz de 
prisão aos dois por desobediên-
cia.  O homem fez menção que 
iria quebrar a viatura. O casal 
foi levado a Delegacia e ficou á 
disposição da justiça para proce-
dimentos cabíveis.

Jovem de 15 anos 
tem maconha apreendida

Foi encontrado com o adoles-
cente uma porção de maconha, o 
entorpecente foi apreendido e o 
jovem levado a Delegacia de Po-
lícia, no local acionaram um res-
ponsável  do menor para retira-lo 
do local.

Tentativa de furto em 
estabelecimento comercial

a chegada da polícia, o acusa-
do de 31 anos estava tentando 
levar uma trena, parafusadei-
ra e um ventilador. O homem 
disse que estava desemprega-
do e havia ingerido bebida al-
coólica.

Jovem de 17 anos é flagrado 
dirigindo sem habilitação e 
com cocaína no veículo

do condutor sem habilitação, 
que o veículo estava com o li-
cenciamento vencido e cocaína 
embaixo do tapete. O veículo e 
o entorpecente foram apreen-
didos. As ocorrências foram re-
gistradas em face do adolescente 
infrator e do maior de idade que 
estava no veículo.

Homicídio em uma lavagem no Santa Rita
que morreu no local, segundo o 
Samu.

O Instituto Geral de Perícias e 
a Brigada Militar foram acionados 
para os procedimentos necessários 

O suspeito do crime é um 
homem de 36 anos, que foi preso 
durante as buscas realizadas pela 
Brigada Militar no bairro Pomo-
rosa. O homem tem registro de 
antecedentes de roubos e homicí-

dio.
Foram encontradas em sua 

residência munições de calibre 12 
e 9 mm. O homem foi conduzido 
até a Delegacia de Pronto Aten-
dimento e indiciado pelo flagran-
te por posse irregular de arma de 
fogo. O homem foi liberado após o 
pagamento de fiança. As investi-
gações serão conduzidas pela Po-
lícia Civil.

Mulher é presa após agir com violência contra policial
filha menor de idade, fizeram 
uma refeição em um estabele-
cimento comercial localizado na 

Rua Isidoro Cavedon.
Antes que saíssem do local, 

o proprietário a informou que 
ela tinha esquecido o celular, 
neste momento a mulher ficou 
bastante alterada dizendo que 
havia sido furtado dela um valor 
em dinheiro no estabelecimento.

A mulher continuou exalta-
da e a Brigada Militar foi acio-
nada com o objetivo de contê-la, 
a Brigada levou a mulher para a 
Delegacia de Polícia. No local, a 
mulher agrediu um policial mi-
litar e foi encaminhada ao Presí-
dio Estadual da cidade pelo fato 
ocorrido, a sua filha foi entregue 
ao Conselho Tutelar.

Mulher é 
assaltada antes 
das 7h da manhã

Furto de motocicleta no Universitário
ainda ter visto o homem reali-
zando outro furto, que tentou 
alcança-lo, mas não conseguiu. 
A ocorrência foi registrada na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento. 

Jovem roubada ao descer do ônibus
um homem passou correndo 
e levou a sacola que ela tinha 
na mão, em seu interior tinha 
um celular, uma carteira, do-
cumentos e dinheiro. A vítima 
registrou o furto na Delegacia 
de Polícia de Bento Gonçalves.

Caminhão com frangos 
tomba e interdita BR 470

Araranguá-SC, e o condutor 
um homem de 59 anos que 
sofreu ferimentos leves.  A 
Polícia Rodoviária Federal 
monitorou o trânsito que re-
cebeu bloqueio parcial e total 
por alguns minutos, para la-
vagem da via em decorrência 
do fato.
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CINEMA
Validade da programação: 09/05/2019 a 15/05/2019 
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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03  06  12  15  25
26  27  28  47  50
56  69  71  85  87
89  90  93  95  97

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2149

Federal -  extração 05375

Lotomania -  extração 1967

21  23  37  44  46  48

16255
36813
45724
65903
69453

Shopping Bento

Vingadores: 
Ultimato
16:00h - Dublado 3D
20:00h - Dublado 2D 

Após Thanos eliminar 
metade das criaturas vivas, 
os Vingadores precisam lidar 
com a dor da perda de amigos e 
seus entes queridos. Com Tony 
Stark (Robert Downey Jr.) va-
gando perdido no espaço sem 
água nem comida, Steve Ro-
gers (Chris Evans) e Natasha 
Romanov (Scarlett Johansson) 
precisam liderar a resistência 
contra o titã louco.

De Pernas pro Ar 3
13:40h - Nacional 2D

O sucesso da franquia Sex 
Delícia faz com que Alice (In-
grid Guimarães) rode o mun-
do, visitando os mais diversos 
países em uma correria inter-
minável. Sem tempo para se 
dedicar à família, quem assu-
me a casa é seu marido João 
(Bruno Garcia), que cuida 
dos filhos Paulinho (Eduar-
do Mello) e Clarinha (Duda 
Batista), de apenas seis anos. 
Cansada de tanta agitação, 
Alice decide se aposentar e 
entregar o comando dos negó-
cios à sua mãe, Marion (Denise 
Weinberg). 

Cemitério Maldito
14:00h - Dublado 2D

16:20h - Legendado 2D
18:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

L’américa Shopping

Pokémon: 
Detetive Pikachu
13:40h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 3D
18:20h - Dublado 3D
19:00h - Legendado 2D

Vingadores: 
Ultimato
15:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D
20:45h - Dublado 2D

A Cinco 
Passos de Você
13:40h - Dublado 2D 

Aos dezesseis anos de ida-
de, Stella Grant (Haley Lu Ri-
chardson) é diferente da maior 
parte dos adolescentes: devido 
a uma fibrose cística, ela passa 
muito tempo no hospital, entre 
tratamentos e acompanhamen-
to médico. Um dia, conhece 
Will Newman (Cole Sprouse), 
garoto que sofre da mesma do-
ença que ela. A atração é ime-
diata, porém os dois são obri-
gados a manter distância um 
do outro por questões de saú-
de. Enquanto Stella pensa em 
quebrar as regras e se aproxi-
mar do garoto da sua vida, Will 
começa a se rebelar contra o 
sistema e recusar o rigoroso 
tratamento.

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
10/05

Sáb
11/05

Dom
12/05

Seg
13/05

Pancadas de 
chuva à tarde 
e à noite

Nublado com 
chuva forte 
durante o dia

Sol, com chuva 
de manhã

Chuva durante 
o dia e à noite

↑ 22°C
↓ 16°C

↑ 21°C
↓ 14°C

↑ 17°C
↓   8°C

↑ 19°C
↓ 11°C


