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Alvarás 

A medida beneficiará pessoas físicas ou jurídicas que desen-
volvam negócios que se encaixem nos padrões de baixo risco 
como cabeleireiros, manicures, costureiras. 

Fenavinho e Expobento
com dez dias de festa

Com uma programação de mais de 100 atrações artítiscas, gastronomia farta, desfiles e  muitas opor-
tunidades de compras, abriu hoje a Expobento e Fenavinho, nos pavilhões da Fundaparque. Página 05

Mulher cai em golpe 
e perde R$ 1,5 mil

pág 03

287 tipos de empresas 
serão liberadas de licenças

Festa de Santo Antônio 
reúne milhares de fiéis

Com uma programação extensa, aconteceu neste dia 13 a Fes-
ta de Santo Antônio, que iniciou com a alvorada festiva com o 
repicar dos sinos, missas, ditribuição de pães bentos, bênçãos 
da saúde e  procissão. Página05
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Negócios considerados de 
baixo risco  podem ser dispensa-
dos de alvarás e licenças prévias 
para operar Manicures, cabe-
lereiros, bares e pequenos co-
merciantes estão entre os bene-
ficiados pela  MP da Liberdade 
Econômica

O anúncio foi feito nesta 
quarta-feira, 11, pelo secretário 
de Desburocratização , Gestão e 
Governo Digital do Ministério 
da Economia, Paulo Uebel, que 
argumenta que objetivo é "re-
tirar um pouco o peso da buro-
cracia e o excesso de regulamen-
tação para pequenos e médios 
empreendedores".

Hoje o Brasil ocupa 109ª 
posição no ranking Doing Busi-
ness (melhores países para fazer 
negócios), e o grande avanço da 
MP é tirar o foco do Estado das 
atividades que não oferecem ris-
co e canalizar a força regulató-
ria para atividades de alto risco 
– disse ele.

A mudança definida pelo 
Ministério da Economia esta-
belece uma nova matriz de risco 
para as atividades econômicas 
em geral. Até então, elas esta-

287 tipos de empresas serão dispensadas de alvarás de funcionamento

vam classificadas entre alto ou 
baixo risco. Neste segundo caso, 
vistorias e fiscalizações eram 
feitas depois da abertura do ne-
gócio – mas ainda era necessário 
requisitar junto ao governo alva-

rás prévios, geralmente relativos 
a prevenção de incêndio, regras 
sanitárias e controle ambiental. 
Agora, o governo divide o risco 
em três categorias (alto, médio e 
baixo), e 287 tipos de negócios, 

entre cabeleireiros, bares e bor-
racharias, não vão mais precisar 
pedir essas licenças antes de co-
meçar a funcionar.

O diretor do departamento 
de registro empresarial da se-

cretaria de Desburocratização, 
André Ramos, enfatizou que a 
facilitação não anula a necessi-
dade de cadastros tributários, 
como CNPJs e inscrições esta-
duais e municipais das empre-
sas. Ele disse ainda que a fisca-
lização continua:

A mudança não torna as 
empresas imunes à fiscalização. 
O que não pode acontecer é essa 
fiscalização ser condição para 
ela exercer sua atividade. Mas 
isso não significa que será pos-
sível abrir negócios em qualquer 
lugar, em local público, ou que 
haverá dispensa de registro para 
atividades regulamentadas por 
lei, como é o caso de contadores 
e advogados.

Segundo o Ministério da 
Economia, a mudança tem efei-
tos imediatos e vale como dire-
triz para estados e municípios. 
Os governos regionais, no en-
tanto, continuam tendo a prer-
rogativa de estabelecer regras 
mais restritas ou mais amplas 
que as definidas pela MP.

 Enquanto o município não 
fizer, valerá resolução publicada 
hoje – afirma Ramos.

A mudança não torna as empresas imunes à fiscalização



Jornal Gazeta - 14 de junho de 20194 Feira

Mais de 15 tipos de vinhos 
e espumantes, azeite Pequenas 
Partilhas, suco de uva integral 
Aurora e Keep Cooler de vários 
sabores estarão à disposição do 
público no estande da Vinícola 
Aurora durante os 10 dias de re-
alização da 16ª. Fenavinho (Festa 
Nacional do Vinho), que aconte-
ce simultaneamente à 29ª. Ex-
poBento, em Bento Gonçalves, 
a partir desta quinta-feira (13). 
São rótulos consagrados - vários 
premiados - e todos serão vendi-
dos em doses, para consumo no 
local, ou em garrafas fechadas, 
para levar para casa. 

A maior e mais premiada vi-
nícola do Brasil prestigia a volta 
da Fenavinho, que ficou alguns 
anos sem se realizar mas que faz 
parte da história de crescimento 
da Região Uva e Vinho do Bra-
sil. Até o dia 23 de junho, mui-
tas atrações musicais terão ali se 
apresentado às milhares de pes-

Vinícola Aurora brinda o 
retorno da Fenavinho com 
seus vinhos e espumantes 
premiados internacionalmente
Pioneira no enoturismo organizado da Serra Gaúcha, a Aurora abriu 
suas portas à visitação em 1967, quando da primeira realização 
da Festa Nacional do Vinho, que volta agora depois de alguns anos

soas que poderão apreciar o me-
lhor da gastronomia local no Es-
paço Gastronômico e vivenciar a 
herança cultural dos italianos na 
Vila do Imigrante, entre outras 
atrações.

A Aurora esteve presente 
nesse evento emblemático des-
de sua primeira realização, em 
1967, ocasião em que a vinícola 
abriu suas portas às visitações, 
dando assim origem ao enoturis-
mo organizado da Serra Gaúcha, 
pioneirismo do qual a vinícola 
muito se orgulha. Esse recepti-
vo foi se aprimorando ao longo 
dos anos e hoje, mais de 180 mil 
visitantes ao ano passam pelas 
instalações da Vinícola Aurora, 
em Bento Gonçalves.

A Fenavinho acontece para-
lelamente a ExpoBento. De se-
gunda a sexta, das 18h às 22h30, 
aos sábados e feriados das 10h às 
22h30 e aos domingos, das 10h 
às 21h.

A 29ª ExpoBento e a 16ª Fe-
navinho, iniciaram nesta quin-
ta-feira ás 10h, horário que o 
público pôde acompanhar o de-
senlace da faixa de abertura da 
Feira e Festa tão aguardas pelos 
bento-gonçalvenses. Estiveram 
presentes na cerimônia toda a 
equipe envolvida na organiza-
ção dos eventos, o presidente 
do Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços – CIC BG, Élton 
Gialdi, o Comitê da Fenavinho 
coordenado por Diego Bertolini, 
as Soberanas, que representam 
a Festa perante à comunidade , 
membros do Poder Legislativo, 
além da secretária de Relações 
Federativas e Internacionais do 

100 atrações artísticas se apresentarão 
no palco da ExpoBento e Fenavinho

governo do Estado Ana Amélia 
Lemos.

A Feira este ano terá 470 
expositores, organizados em 
áreas temáticas, 28 opções gas-
tronômicas e mais de 100 atra-
ções artísticas se apresentando 
nos palcos, com opções para 
todos os gostos, e uma infinida-
de de atrações preparadas para 
receber os mais de 200 mil vi-
sitantes esperados para a feira 
desde ano.

Até o próximo dia 23, fei-
ra e festa prometem encantar o 
público pela combinação entre 
boas oportunidades de compras, 
lazer e entretenimento.

O horário de funcionamen-

to varia de acordo com os dias 
da semana, de segunda a sexta 
das 18h às 22h30, e aos sába-
dos, domingos e feriados, das 
10h às 22h, os visitantes podem 
conferir diversas novidades nos 
segmentos da indústria, comér-
cio e serviço, moda, imobiliário, 
agronegócio, automotivo e gas-
tronômico – além do espaço da 
16ª Fenavinho, que contará com 
uma grande vila típica composta 
por mais de 20 vinícolas e res-
taurantes.

Ocorrerão ao longo dos 
dias, dezenas de apresentações 
artísticas que contemplam to-
dos os gostos – sertanejo, pop, 
rock nacional e internacional, 
música nativista e folclórica, 
teatro e muito mais. Outras 
atrações, como a 'ExpoPet', 
'ExpoBento Na Mesa', desfiles 
de moda e degustações temá-
ticas de vinhos também fazem 
parte do line-up proposto nessa 
edição. A programação de hora 
em hora permeia os palcos Fe-
navinho, Variedades e da Praça 
Gastronômica – e pode ser aces-
sada com o mesmo ingresso ad-
quirido para a feira: de segunda 
à sexta por R$ 5 e aos sábados, 
domingos e feriados por R$ 12.

A promoção da 29ª Ex-
poBento e da 16ª Fenavinho é 
do Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços de Bento Gonçal-
ves. As datas e horários de todas 
as atrações – bem como mais 
informações sobre o acesso ao 
Parque de Eventos do municí-
pio – podem ser obtidas no site 
www.expobento.com.br.

Confira a programação 
completa desta sexta-feira, sá-
bado e domingo:

Dia 14 de junho
10h: Abertura oficial (Pavilhão 
E)
19h às 21h: ExpoBento na Mesa 
(Oficina Senac)
19h: Degustação (Espaço Fena-
vinho)

19h: Jovem Ainda (Praça Gas-
tronômica)
20h: Guilherme Mecca (Palco 
Fenavinho)
20h: Desfile de moda (Praça 
Gastronômica)
20h: Alexandre Lucietto Praça 
Gastronômica)
21h: Lowlife (Praça Gastronô-
mica)
22h: Vocal Allegro (Palco Fena-
vinho)

Dia 15 de junho
12h: Leandro Scottá (Praça 
Gastronômica)
13h às 15h: ExpoBento na Mesa 
(Oficina Senac)
13h: Joce Sampaio (Praça Va-
riedades)
13h: Léo Oliveira (Palco Fena-
vinho)
14h: Teatro - O Maravilhoso 
Show da Família Gentil (Praça 
Gastronômica)
15h: Desfile de moda (Praça 
Gastronômica)
15h: Degustação (Espaço Fena-
vinho)
15h: Daniel Lima (Praça Varie-
dades)
16h: Coral Maturidade Ativa 
(Palco Fenavinho)
17h: Banda Trebbiano (Praça 
Gastronômica)
18h: Jean Paul Deitos (Palco Fe-
navinho)
18h: Desfile de moda (Praça 

Gastronômica)
19h às 21h: ExpoBento na Mesa 
(Oficina Senac)
19h: Degustação (Espaço Fena-
vinho)
19h: Teatro - O Maravilhoso 
Show da Família Gentil (Praça 
Gastronômica)
20h: Clave Acústica (Palco Fe-
navinho)
20h: Cave (Praça Variedades)
20h30: For Sea (Praça Gastro-
nômica)
22h: Vitor Kley (Praça Gastro-
nômica)

Dia 16 de junho
12h: Grupo Mania do Pagode 
(Praça Gastronômica)
12h: Willian Hamon (Palco Fe-
navinho)
13h às 15h: ExpoBento na Mesa 
(Oficina Senac)
13h: Double Dec (Palco Varie-
dades)
14h: Juliano Furlanetto (Praça 
Gastronômica)
15h: Degustação (Espaço Fena-
vinho)
15h: Wladi Costa (Palco Varie-
dades)
15h: Desfile de moda (Praça 
Gastronômica)
16h: Teatro Abre a Boca e Fe-
cha os Olhos (Palco Fenavinho)
17h às 22h: Mateada (Praça 
Gastronômica)
17h: Dança Folclórica - Os Gau-
dérios (Praça Gastronômica)
18h: Dança Folclórica - CTG 
Paisanos da Tradição (Praça 
Gastronômica)
18h: Creedenceados (Palco Fe-
navinho)
19h às 21h: ExpoBento na Mesa 
(Oficina Senac)
19h: Degustação (Espaço Fena-
vinho)
19h: João Luiz Corrêa (Praça 
Gastronômica)
20h: Timeline (Praça Varieda-
des)
20h: Wladi Costa (Palco Fena-
vinho)
21h: César Oliveira e Rogério 
Melo (Praça Gastronômica)
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Ocorreu nesta quinta-feira 
uma das maiores e mais antigas 
festas religiosas da região, a 141 
ª Festa de Santo Antônio que 
mobilizou cerca de 15 mil devo-
tos e teve como tema “Mostra-
-me, Senhor, os teus caminhos” 
(Sl 25,4), em um apelo retirado 
dos Salmos que tenta traduzir 
um pedido em redimensionar os 
sentidos da vida em uma épo-
ca de tantos dilemas, dúvidas e 
até faltas de significados para a 
existência de todos, é na fé que é 
possível conhecer mais de si mes-
mo e encontrar motivação para 
driblar os problemas e desafios 
cotidianos.

O dia festivo iniciou com 
a Alvorada Festiva ás 06h, que 
foi quando os sinos do Santuá-
rio de Santo Antônio e de todas 
as igrejas da cidade repicaram, 

141ª Festa de Santo Antônio reuniu milhares de fiéis
ás 07h ocorreu a primeira mis-
sa do dia que foi celebrada pelo 
Padre Gilnei Antonio Fronza, 
Reitor do Santuário Diocesa-
no de N. Sra. de Caravaggio, e 
contou com a participação de 
inúmeros devotos, já a segunda 
missa, que ocorreu ás 08h30min 
foi presidida pelo Padre Izidoro 
Bigolin, pároco da Paróquia Pio 
X de Caxias do Sul e ás 10h foi 
celebrada a última missa da ma-
nhã festiva que encerrou com a 
frase “Vamos nos revestir com 
amor", ditas por Dom Paulo 
Antônio de Conto, bispo emé-
rito da Diocese de Montenegro. 
Ao meio dia ocorreu o almoço 
festivo no salão paroquial que 
reuniu aproximadamente 600 
pessoas, dentre eles os casais fes-
teiros, festeiros jovens, membros 
da comunidade, da paróquia. 

Dois momentos muito im-
portantes e aguardados pelos 
devotos antonianos ocorreram 
a tarde, as bençãos dadas pelos 
freis franciscanos e a distribuição 
dos pãezinhos bentos, que possi-
bilitam aos fiéis nutrir corpo e es-
pírito, foram distribuídas 85 mil 
unidades dos pãezinhos de Santo 

Antônio, doados por padarias e 
supermercados da cidade. é o da 
benção dada pelos freis franciscos  
Às 15h ocorreu a Missa Solene 
Campal que reuniu padres e o bis-
po auxiliar de Porto Alegre, Dom 
Leomar Antônio Brustolin, após 
a principal missa do dia, os fiéis 
seguiram pelas ruas do centro em 

procissão levando balões brancos 
em símbolo de paz e a imagem 
do padroeiro de Bento Gonçalves  
A última celebração do dia fes-
tivo foi ás 18h, quando ocorreu 
a Missa de Ação de Graças, que 
também foi o momento que os 
casais festeiros da próxima festa 
foram revelados. 
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Cássius Andrei Camatti

Homenagem e convite para missa 
de trigésimo dia de falecimento de

 Amar alguém não é simplesmente estar por perto… 
o amor deve ser sincero, mesmo que distante. 
Almejamos a cada segundo para que você 
esteja bem, em paz e na alegria que tanto 

transmitiu a todos.  
Amaremos você eternamente e nada 

te apagará de nossos corações. 

Valice M.M.Camatti, irmãos, sobrinha, tios e primos 
agradecem profundamente a todos que

 levaram conforto e carinho neste momento de dor 
e convidam para missa de 30° dia, a se realizar 

dia 16/06/2019, às 18h na Igreja Matriz Cristo Rei.
15/05/2019
24/11/1972

Na edição do dia 03 de maio, 
foi publicada uma matéria que 
demonstrava uma situação pre-
ocupante, as pessoas que rece-
bem pagamentos do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
- INSS, tais como aposentados, 
pensionistas e usuários do pro-
grama Bolsa Família, poderiam 
não receber seus benefícios a 
partir de julho, caso o Congres-
so não desse a autorização que 
concedia ao governo um crédito 
especial para custear os paga-
mentos.

Regras orçamentárias pre-
vistas na Constituição de 1988 
impedem a emissão de títulos da 
dívida pública para pagamentos 
de salários e benefícios previ-
denciários, entretanto, a norma 
pode ser contornada através de 
créditos suplementares ou espe-
ciais, que necessitam de apro-
vação do Congresso. Caso não 
concedida a autorização e des-
cumprida a regra, o Presidente 
da República pode incorrer em 
crime de responsabilidade.

O crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões será destinado principalmente 
ao custeio de pagamentos benefícios da Previdência

O governo planeja acabar 
ainda neste ano com o eSocial 
(Sistema de Escrituração Di-
gital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas), 
plataforma em que empregado-
res devem fornecer ao governo 
informações sobre seus empre-
gados. A avaliação é que o sis-
tema, criado para simplificar o 
fornecimento dos dados, acabou 
complicando a rotina de quem 
contrata.

Criado por meio de um de-
creto em 2014, durante o gover-
no de Dilma Rousseff, o eSocial 
começou a ser implementado 
em 2018. Ele exige de emprega-
dores dados dos trabalhadores 
como vínculos, contribuições 
previdenciárias, folha de paga-
mento, comunicações de aci-
dente de trabalho, aviso prévio, 
escriturações fiscais e informa-
ções sobre o FGTS. Precisam 
fornecer as informações desde 
pessoas físicas que tenham em-
pregados a grandes empresas.

O secretário especial de 

Senado libera verba que garantirá 
pagamentos de beneficiários do INSS

A chamada regra de ouro 
prevista pela Constituição tem 
como objetivo limitar as opera-
ções de crédito que não podem 
ser maiores que as despesas de 
capital, evitando assim que o 
governo utilize de crédito para 
custear despesas que sempre se 
renovam, são chamadas de des-
pesas correntes.

Neste sentido, foi aprovada 
na terça-feira (11), pelo Con-
gresso Nacional, a autorização 
para o Executivo realizar a ope-
ração de crédito de R$ 248,9 bi-
lhões, com votação unânime da 
Câmara dos Deputados e do Se-
nado, regulamentada pela PLN 
4/2019.

A medida liberará ao gover-
no um crédito destinado em sua 
maior parte (R$ 201,7 bilhões) a 
benefícios da previdência, como 
as pensões e aposentadorias, 
além de custeio a manutenção 
do Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC, 
plano safra e demais temas im-
portantes para a sociedade.

eSocial pode acabar

Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério 
da Economia, Carlos Alexandre 
da Costa, afirmou que o sistema 
atual é complexo e "socialista".

"É um sistema socialista, 
de controle de mão-de-obra e 
que as empresas não aguentam 
mais. Uma complexidade nefas-
ta. A ideia é a gente acabar com 
o eSocial e ter um novo sistema 
bastante simplificado", afirmou.

A ideia é compartilhada por 
outros secretários do ministério, 
que acreditam que o sistema re-
presenta um controle do Estado 
sobre informações e até sobre a 
privacidade de trabalhadores.

Costa afirma que o eSocial 
foi criado para simplificar a 
vida do empregador, mas tor-
nou a rotina de quem contrata 
"um inferno" principalmente 
pela quantidade de informações 
demandadas. Segundo ele, em 
alguns casos são demandadas 
1.800 informações.

"Por exemplo, título de elei-
tor. Desnecessário, porque já 

tem o CPF do empregado. Des-
sas 1.800, mais da metade são 
desnecessárias. É um inferno 
isso. Virou um monstro", afir-
mou.

Além disso, ele defende que 
muitas informações precisam 
ser preenchidas mais de uma 
vez.

"Há muita informação re-
petida que o governo já tem e 
que a empresa precisa digitar 
várias vezes no mesmo siste-
ma. O sistema falha, o sistema 
usuário é ruim. É tudo de ruim. 
Vamos acabar com o eSocial e 
criar um sistema muito mais 
simples, ágil, com foco na em-
presa", disse.

Apesar disso, ele afirma que 
o governo vai continuar exigin-
do informações que julgue ne-
cessárias. "Não queremos afe-
tar nenhuma informação que 
seja útil para as políticas pú-
blicas. Isso é importantíssimo. 
Mas [acabar com] aquelas que 
são necessárias e repetitivas", 
disse.

A avaliação é que o sistema, criado para simplificar o fornecimento dos dados, acabou complicando a rotina de 
quem contrata
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O planejamento orçamen-
tário coerente e equilibrado é 
a chave para o sucesso de um 
negócio. Para os gestores que 
buscam compreender o sistema 
regulador de despesas e suas va-
riantes, o Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves promove o curso Ges-
tão de custos e orçamento'. A 
qualificação inicia dia 25 de ju-
nho e encerra em 04 de julho (às 

CIC-BG oferece curso de Gestão de custos e orçamento
Qualificação para gestores eleva conhecimentos no sistema gerencial de custos

terças, quartas e quintas-feiras).
A capacitação estudará o 

sistema de gastos na fabricação 
de itens com o objetivo de via-
bilizar a produção e conhecer 
e desenvolver modelos de or-
çamentos e estratégias de cus-
teio para tornar o projeto mais 
competitivo. Com a análise das 
variadas formas de custos – pro-
porcionando linhas de produção 
mais eficientes e produtivas – a 
programática buscará compilar 
custo-benefício ao investimento 
de um projeto – a fim de obter 
ferramentas de gestão para cria-
ção de estratégias.

Como base tecnológica, o 
treinamento apresentará tipos 
de despesas e suas derivações 
dentro do processo produtivo – 
com a realização de estudo da 
viabilidade do tripé 'custo-volu-
me-produção', calculando o pre-
ço de venda, ponto de equilíbrio 
e o Markup – ou seja, a diferença 
entre o custo de um bem ou ser-
viço e seu preço de venda. Tudo 
isso utilizando uma metodologia 
que tenta aliar teoria e prática – 

com cálculos de ponto de equilí-
brio e análise do preço de venda.

"A ideia é introduzirmos a 
teoria de forma breve nos pri-
meiros dias para, assim, apli-
carmos exercícios práticos na 
grande maioria da carga horá-
ria", destaca Valmor Fossá, mi-
nistrante do curso. Empresário 
e consultor, Fossá é bacharel 

em ciências econômicas, com 
especialização e pós-graduação 
em gestão estratégica de custos 
– além de ser pós-graduado em 
empreendedorismo. "Adaptei 
uma apostila para que os concei-
tos sejam repassados aos alunos 
de forma direta e objetiva – a fim 
de potencializar o aprendizado", 
reforça.

O curso ocorre nos dias 25, 
26 e 27 de junho e 03 e 04 de 

Ministrante do curso, Valmor Fossá 
é empresário e consultor, bacharel 
em ciências econômicas, com es-
pecialização e pós-graduação em 
gestão estratégica de custos

CIC BG tem agenda de qualificação que inicia no dia 25 de junho

julho, das 18h30 às 22h30, no 
Centro Empresarial de Bento 
Gonçalves – com carga horária 
de 20 horas. Para associados do 
CIC-BG, o valor da inscrição é 
de R$ 215,00, já os não-sócios 
pagam R$ 285,00. Os interes-
sados podem confirmar presen-
ça até o dia 21 de junho, pelo 
e-mail qualificação@cicbg.com.
br ou pelo telefone (54) 2105-
1999, com Denise. 

O que: curso Gestão de 
Custos e Orçamento, mi-
nistrado por Valmor Fos-
sá
Quando: dias 25, 26 e 27 
de junho e 03 e 04 de ju-
lho, das 18h30 às 22h30
Onde: Centro Empresarial 
de Bento Gonçalves
Quanto: R$ 215,00 (as-
sociado) e $ 285,00 (não 
associado)
Informações e inscrições: 
qualificacao@cicbg.com.
br ou (54) 2105-1999

SERVIÇO
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Educação

Estão abertas desde a ter-
ça-feira (11), as inscrições 
para o segundo semestre do 
Programa Universidade Para 
Todos – Prouni, os estudan-
tes que quiserem concorrer às 
vagas em instituições privadas 
de ensino superior podem se 
inscrever no: www.siteprouni.
mec.gov.br até hoje (14).

Os requisitos para o candi-
dato concorrer à vaga são: ter 
participado da edição do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
– Enem; ter alcançado média 
mínima de 450 pontos na pro-
va; não ter zerado a redação; 
ter sido aluno de escola públi-
ca durante o ensino médio ou 
bolsista em escola particular; 
estudantes com deficiência 
também estão aptos a se can-
didatar; e por último, mas não 
menos importante, os candi-
datos precisam se encaixar em 
critérios de renda per capita 
familiar mensal, para as bol-
sas integrais de até um salário 
mínimo e meio e para bolsas de Hoje é último dia de inscrições no Programa Universidade Para Todos

Os estudantes que realiza-
ram a inscrição no Sistema de 
Seleção Unificada – Sisu pro-
grama usado pelas instituições 
públicas de educação superior 
para oferecer vagas a candida-
tos participantes do Exame Na-
cional do Ensino Médio – Enem 
já podem fazer as inscrições, em 
Bento Gonçalves a Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul- 
UERGS tem vagas disponíveis 
pelo Sistema Unificado.

Os estudantes que fizeram o 
Enem 2018 e tiveram nota aci-

Em Bento Gonçalves estão sendo realizadas as matrículas para preencher 
40 disponibilizadas na UERGS pelo Sisu

Estudantes selecionados no Sisu 
podem fazer matrícula nas instituições

ma de zero na redação puderam 
se inscrever no Sisu.

O resultado dos candidatos 
selecionados em chamada única 
do Sisu foi divulgado segunda-
-feira (10) e está disponível no 
site do programa. Estão sen-
do ofertadas na  Universida-
de Estadual do Rio Grande do 
Sul- UERGS campus de Bento 
Gonçalves,  40 vagas no curso 
de Engenharia de Bioprocessos 
e Biotecnologia 

Aqueles candidatos selecio-
nados na chamada regular do 

Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) podem fazer matrícula 
nas instituições de ensino para 
as quais foram selecionados. O 
prazo vai até segunda-feira que 
vem (17). No Edital de cada ins-
tituição estão definidos os horá-
rios e locais, para os alunos que 
se inscreveram na Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul- 
UERGS de Bento Gonçalves, as 
matrículas estão sendo realiza-
das de 8h às 11h e  das 12h às 
17h na Rua Benjamin Constant, 
229, para mais informações os 
interessados podem contatar a 
Instituição pelo n°: (54) 3452-
0389

Lista de espera
Os estudantes que não foram 

selecionados podem integrar a 
lista de espera para concorrer às 
vagas que não forem preenchi-
das, os candidatos interessados 
deverão acessar o sistema e na 
aba ‘seu boletim’ selecionar a 
opção que confirme o interesse 
em participar da lista de espera 
até o dia 17 de junho e a partir 
do dia 19 de junho haverá a con-
vocação dos candidatos da lista.

A convocação dos alunos em 
lista de espera será responsa-
bilidade da própria instituição 
de ensino, portanto, caberá ao 
aluno ficar atento a convocação 
perante a instituição que esteja 
buscando a vaga.

Estudantes podem concorrer a mais 
de 60 bolsas em instituições privadas

Curso Bolsa 
100%

Bolsa 
50%

Total de 
vagas

Administração - EAD 1 0 1

Administração - Manhã 1 2 3

Administração - Noite 1 0 1

Análise e Desenv. de 
Sistemas - EAD 1 0 1

Arquitetura e 
Urbanismo - Noite 0 4 4

Ciências Biológicas 
Lic. - Noite 0 4 4

Ciências Contábeis - EAD 2 0 2

Ciências Contábeis - Noite 1 0 1

Comércio 
Internacional - Noite 2 0 2

Desing - Noite 1 0 1

Direito - Noite 1 0 1

Educação Física Lic. - Noite 0 4 4

Engenharia Civil - Noite 0 4 4

Engenharia de 
Produção - Noite 0 4 4

Engenharia Elétrica - Noite 0 4 4

Engenharia Mecânia - Noite 0 4 4

Farmácia 0 2 2

Fisioterapia 0 2 2

Gestão Comercial - EAD 1 0 1

Gestão de Produção 
Industrial - EAD 1 0 1

Gestão de RH - EAD 1 0 1

Gestão Financeira - EAD 1 0 1

Gestão Pública 1 0 1

Logística - EAD 1 0 1

Marketing - EAD 1 0 1

Pedagogia - EAD 1 0 1

Psicologia - Noite 0 4 4

Redes de Computadores - 
EAD 1 0 1

Serviço Social - EAD 1 0 1

VAGAS DISPONÍVEIS NA UNIVERSIDADE DE 
CAXIAS DO SUL - CAMPUS BENTO GONÇALVES

* Bolsas disponibilizadas - vagas sujeitas a confirmação 
no momento da inscrição

até 50% até três salários míni-
mos.

A comprovação de renda 
não será solicitada aos profes-
sores da rede pública atuantes 
da educação básica e também 
aos servidores permanentes de 
instituições públicas.

As Universidades e Facul-

dades particulares de Bento 
Gonçalves estão disponibi-
lizando vagas pelo Prouni, a 
Universidade de Caxias do Sul 
–UCS , é a que disponibilizará 
mais vagas, aproximadamente 
60, entre bolsas totais e par-
ciais. Confira os cursos e horá-
rios das bolsas na UCS:
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De acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica – 
Aneel, a partir de 19 de junho, 
os consumidores da RGE Sul 
Distribuidora de Energia S.A 
, que engloba RGE e RGE Sul, 
na baixa tensão o aumento para 
a RGE Sul será de 3,61% e para 
RGE de 6,19%.

Cálculo
Foi informado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica 
- Aneel que o reajuste consi-
derou a variação de custos as-
sociados à prestação do serviço 
de concessão. O que mais inter-
feriu no reajuste foram os gas-
tos com a aquisição de energia 
e dos componentes financeiros 

Os trabalhadores que têm 
direito ao saque do Abono Sala-
rial 2018/2019 podem sacar até 
o dia 28 de junho. O ano base 
para o pagamento é o de 2017 
e os valores recebidos variam 
de acordo com os dias trabalha-
dos no referido ano e vão de R$ 
84,00 a R$ 998,00

Os trabalhadores pude-
ram sacar em meses variados, 
de acordo com a data de nasci-
mento, porém, o mês de junho 
é destinado ao recebimento dos 
nascidos em qualquer mês.

São beneficiários dos abo-
nos 1.413.791 de beneficiários 
no Rio Grande do Sul, entretan-
to destes, 138.987 ainda não sa-
caram o benefício, representan-
do o valor de R$ 89.731.561,18, 
de acordo com dados fornecidos 
por Carlos Botti da Superinten-
dência da Caixa Econômica Fe-
deral de Caxias do Sul.

A consulta do valor a ser 
recebido pode ser realizada 
através do site da Caixa que é 
o www.caixa.gov.br/PIS, pelo 
aplicativo Caixa Trabalhador e 
pelo Atendimento da Caixa via 
telefone no 0800 726 0207.

Quem tem 
direito a sacar
Trabalhadores que exer-

ceram profissão registrada em 
carteira por pelo menos 30 dias 
em 2017;

Os trabalhadores que ga-
nharam em média dois salários 
mínimos mensais;

Aqueles trabalhadores ins-
critos no Pis/Pasep há no míni-

Tarifa de energia elétrica terá aumento 
de 6,19% em Bento Gonçalves

referentes à compra de energia 
do último processo tarifário. De 
acordo com a Aneel "O resulta-
do do Reajuste Tarifário Anu-
al da RGE Sul, considerando o 
agrupamento das duas áreas de 
concessão originais, levou a uma 
unificação tarifária que conduz 
a efeitos médios específicos a se-
rem percebidos pelos consumi-
dores, conforme a tarifa da dis-
tribuidora anterior responsável 
pelo atendimento ".

O agrupamento a qual se 
refere à Aneel ocorreu no final 
do ano de 2018, quando o Grupo 
CPFL,responsável pelo controle 
das duas distribuidoras, realizou 
a incorporação da RGE e RGE 
Sul.

PIS/Pasep está disponível  
até final de junho

mo cinco anos;
É necessário que os dados 

do trabalhador estejam corretos 
na Relação Anual de Informa-
ções Sociais – RAIS, ano-base 
2017, que são fornecidos pelo 
empregador.

 
Como saber se possui 
direito ao saque do PIS
Os trabalhadores que que-

rem saber se tem direito ao re-
cebimento do Abono Salarial 
devem consultar a Caixa através 
do site www.caixa.gov.br/PIS, 
aplicativo Caixa Trabalhador 
ou telefone 0800 726 0207.

De que forma o 
saque pode ser feito
Os funcionários de empre-

sas privadas que tenham Cartão 
Cidadão e senha cadastrada po-

dem realizar o saque nos caixas 
eletrônicos da Caixa Econômica 
Federal ou nas lotéricas;

Aqueles que não têm o Car-
tão Cidadão podem realizar o 
saque em qualquer agência da 
Caixa, apenas apresentando um 
documento oficial com foto;

Os correntistas da Caixa te-
rão o abono depositado direta-
mente em sua conta, desde que 
seja movimentada e possua sal-
do acima de R$ 1,00;

Os servidores públicos 
deverão realizar o saque nas 
Agências do Banco do Brasil, 
levando um documento oficial 
de identificação, os servidores 
que são correntistas recebem o 
dinheiro diretamente na conta. 
Os servidores podem consultar 
mais informações através do te-
lefone do Banco do Brasil  0800 
729 0001.

O Abono Salarial já foi pago a  1.274.804 trabalhadores do Rio Grande do 
Sul

O aumento aprovado pela Aneel será efetivado a partir de 19 de junho

Os moradores de Bento 
Gonçalves podem encontrar 
oportunidades no Sistema Na-
cional de Empregos- Sine, que 
está com cerca de 34 vagas em 
aberto. Há empregos para dife-
rentes cargos e níveis de ensino. 
Algumas das vagas necessitam 
de experiência comprovada e 
estão sujeitas a alterações.

Os interessados devem 
comparecer à unidade de se-

Aproximadamente 34 vagas de emprego 
estão disponíveis nesta sexta-feira

gunda à sexta-feira, para re-
tirada de senha ás 08h, levan-
do sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. O Sine fica 
na Rua Marechal Floriano, 142, 
no Centro. O telefone para mais 
informações é (54) 3452.4824.

Apontador de mão-de-o-
bra (1); Auxiliar de limpeza (1); 
Auxiliar de linha de produção 
- Exclusiva PCD ou Reabilita-
do INSS (2); Auxiliar de linha 

de segurança - Exclusiva PCD 
ou Reabilitado INSS (1); Au-
xiliar de soldador (1); Chefe de 
cozinha (1); Consultor de ven-
das (1); Cozinheiro industrial 
(1); Eletricista (1); Frentista 
- Exclusiva PCD ou Reabili-
tado INSS (1); Instalador de 
sistemas eletroeletrônicos de 
segurança (1); Marmorista (1); 
Desenhista de estrutura metáli-
ca (1); Mecânico de manutenção 
de automóveis (1); Mecânico de 
manutenção de máquinas, em 
geral (1); Mecânico de monta-
gem de máquinas (1); Monta-
dor soldador (1); Operador de 
processo de produção (1); Pa-
deiro (1); Soldador (3); Técnico 
de enfermagem (4); Vendedor 
interno (3); Vendedor pracis-
ta (2); Vigilante (1); Montador 
soldador (1).
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS  
BANCÁRIOS DE BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 

No uso das atribuições que me conferem os estatutos  deste sindi-
cato, de conformidade com a legislação sindical em vigor, convoco, pelo 
presente, os senhores associados desta entidade para reuniram-se ordi-
nariamente no dia 24 de junho de 2019, na sede social deste sindicato, na 
Rua Marechal Deodoro, 101, sala 401, nesta cidade de Bento Gonçalves, 
às 17 horas em primeira convocação e, caso não haja numero legal nes-
ta, às 18 horas do mesmo dia em Segunda convocação, tudo de acordo 
com as normas estatutárias, para tratar da seguinte

Ordem do Dia
1)     Leitura do parecer do Conselho Fiscal referente à Prestação 

de Contas do exercício de 2018, leitura do parecer do Conselho Fiscal 
referente à Previsão Orçamentária para o exercício 2020.

2)     Apreciação e votação do Balanço Financeiro do exercício de 
2018, bem como do relatório da Diretoria relativo a esse exercício.

3)     Apreciação e Votação da Previsão Orçamentária para o exer-
cício de 2020.

Bento Gonçalves RS, 11 de junho de 2019.

Valdir José Bussolotto
Presidente

A ACBF saiu na frente do placar, mas o time da casa buscou o empate

Na terça-feira (12), a As-
sociação Carlos Barbosa de 
Futsal – ACB iniciou a cami-

Estreia da ACBF na Liga Gaúcha é marcada por empate

nhada na Liga Gaúcha, com 
um empate de 2x2.

O ginásio em Marau esta-

va lotado para ver o retorno 
da equipe da casa à elite do 
futsal gaúcho. A ACBF foi 
com time misto, dando opor-
tunidade dos atletas que atua 
menos tempo mostrar serviço. 
Dominando as ações no ataque 
nos primeiros minutos, o time 
laranja abriu o placar em uma 
bela jogada individual de Ga-
briel. Porém, ainda na primei-
ra etapa Bruno empatou para 
a AMF.

No segundo tempo, a 
ACBF desempatou a partida 
logo no início, quando Va-
ghetti lançou para Vini fazer 
2x1. No entanto, o time de 
Marau chegou ao empate no-
vamente, aproveitando o erro 
na saída de bola e Bob estufou 
as redes.

O próximo jogo da ACBF 
pela Liga Gaúcha será contra 
o Guarany, em Carlos Barbo-
sa, no dia 19. Antes disso, na 
sexta-feira, o time laranja re-
cebe o Minas pela LNF.

As primeiras posições na 
tabela de grupos da primeira 
fase da Liga BG estão com o 8 
da Graciema e o Cruzeirinho, 
mas os outros times seguem na 
disputa pelas melhores coloca-
ções, no sábado(15), ocorrerá a 
7° rodada da fase classificatória, 
os jogos acontecerão nas comu-
nidades de São Pedro, Santo 
Isidoro, 8 da Graciema e 40 da 
Leopoldina.

Primeira fase da Liga BG 
está chegando na metade

Mesmo com distância entre 
as equipes da parte de baixo da 
tabela, sobretudo no grupo A, 
o equilíbrio segue bastante ex-
pressivo na briga pelas primeiras 
posições da competição, visando 
as vagas diretas às quartas de fi-
nal. Até a 8ª rodada, as equipes 
do grupo A seguem enfrentando 
as equipes do grupo B. A partir 
da nona rodada, os clubes passa-
rão a jogar contra as equipes da 

sua própria chave. 
A rodada será marcada pe-

los confrontos entre equipes das 
primeiras colocações de seus 
grupos. Destaca-se a partida en-
tre Volúpia, vice-líder do grupo 
A, contra o BNC Cruzeiro, ter-
ceiro colocado da chave B. Na 
parte de baixo da tabela, o Meia 
Boca Juniors e Copeiros fazem o 
confronto de desesperados, uma 
vez que ambos ocupam a lan-
terna de seus grupos. Ambas as 
equipes busca somar a primeira 
vitória para reagir na competi-
ção.

Nesta sexta-feirta(14), as 
categorias Livre e Veteranos 
entram em quadra pela 7ª ro-
dada da primeira fase do Co-
lonial de Futsal de 2019. Os 
jogos ocorrem nas comunida-
des da Eulália, Valeu Aurora 
e Paulina. A rodada tem como 
destaque o confronto entre 
Tuiuty e São Pedro valendo a 
liderança da categoria Vetera-
nos. 

O São Valentim A assumiu 
a liderança isolada e manteve 
o seu 100% de aproveitamen-
to na competição na categoria 
Livre. O líder enfrenta a equi-

São Pedro e Tuiuty disputam 
liderança do Colonial de Futsal 

pe do Verissimo de Mattos, 
que está na 8ª colocação. Na 
parte de baixo da tabela, Eu-
lália e São Valentim B entram 
em quadra ainda em busca da 
primeira vitória no campeona-
to. 

Já na categoria dos Vete-
ranos, São Pedro e Tuiuty se 
enfrentam valendo a primeira 
colocação da tabela da cate-
goria. As duas equipes estão 
com 100% de aproveitamento 
após três rodadas realizadas e 
vão em busca da vitória para se 
manter na liderança e encami-
nhar a classificação.

São Pedro e Tuiuty disputam liderança do Colonial de Futsal 
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Quinta-feira (13), por volta 
das 3h20 da madrugada, uma 
mulher de 39 anos teve seu ve-
ículo roubado na Avenida Pre-
sidente Costa e Silva, no Bairro 
Planalto.

Ao sair de uma casa notur-
na, a mulher foi abordada por 

A Brigada Militar prendeu 
na noite de terça-feira(11) dois 
homens com seis pedras de cra-
ck na Rua Ângelo Bridi no Bair-
ro Conceição por volta das 21h, 

Durante patrulha realizada 
no Bairro Fátima, mais preci-
samente na Rua Ernesto Cel-
so ás 16h40min da terça-feira 
(11), foi realizada a abordagem 
de um motociclista realizando 
manobras imprudentes e sem 

Uma mulher de 27 anos fi-
cou no prejuízo ao tentar com-
prar um celular de uma suposta 
empresa que anunciava a venda 
de celulares por uma rede social, 
a vítima viu o anuncio e entrou 
em contato com o vendedor, que 
negociou com ela o depósito de 

capacete. Ao ser abordado foi 
constatado que o condutor ha-
via 16 anos, logo, não possuía 
habilitação, foi realizado o re-
gistro da ocorrência e a moto 
foi levada ao depósito do De-
tran.

Adolescente de 16 anos é 
flagrado conduzindo moto e 
fazendo manobras imprudentes

a Polícia havia recebido denún-
cia da venda de drogas na loca-
lidade. Os homens foram con-
duzidos a Delegacia e ficaram a 
disposição do Poder Judiciário.

Dois homens são presos por 
tráfico de drogas no Conceição

dois homens armados que en-
traram no veículo e a obrigaram 
a conduzi-lo até o Bairro Euca-
liptos onde a deixaram, os ban-
didos levaram o carro da vítima 
que tinha dentro: celular, cadei-
rinhas de bebê,  documentos e o 
controle da garagem da casa.

Mulher tem o carro roubado ao 
sair de casa noturna na Planalto

Mulher cai em golpe e perde R$ 1,5 mil
metade do valor total que era de 
R$ 3.099,00 e o parcelamento 
do valor que faltaria, em seis ve-
zes.

Ela realizou o depósito de 
R$ 1,5 mil e não conseguiu mais 
contato com o suposto vendedor. 
A mulher então notou que havia 

uma loja com nome semelhante 
e ao entrar em contato com um 
responsável pela empresa, foi 
informada que alguém estava 
aplicando um golpe intitulando-
-se representante do estabeleci-
mento, restou à vítima registrar 
o Boletim de Ocorrência.
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CINEMA
Validade da programação: 13/06/2019 a 19/06/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

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

LOTERIAS
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1°

01  03  06  08  09
11  18  20  26  31
32  37  49  68  71
75  77  86  87  91

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2159

Federal -  extração 05396

Lotomania -  extração 1977

14  26  35  38  45  53

49634
47385
40403
92224
19008

Shopping Bento

Patrulha Canina: 
Super Filhotes
13:40h - Dublado 2D
18:45h - Dublado 2D

Depois que um miste-
rioso meteoro cai na Baía da 
Aventura, Chase, Marshall, 
Skye, Ryder e Rubble cor-
rem para tentar preservar o 
local, mas acabam passando 
por uma experiência muito 
mais louca. Ao presenciarem 
uma estranha energia verde 
emanando da cratera, eles 
ganham poderes.

Vingadores: 
Ultimato
15:20h - Dublado 3D

Godzilla II: Rei 
dos Monstros
20:30h - Dublado 3D

Os integrantes da agên-
cia Monarch precisam lidar 
com a súbita aparição de vá-
rios monstros gigantescos, 
dentre eles o mítico Godzilla, 
que a todo instante brigam 
entre si.

Juntos para 
Sempre
13:40h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Depois de muitas vidas 
e aprendizados, Bailey vive 
tranquilamente com Hanna 
(Marg Helgenberger). Um 
dia, Gloria (Betty Gilpin), 
uma aspirante a cantora, 
aparece sem avisar na vida 
dos dois com uma notícia 
surpreendente: Hanna tem 
uma neta, chamada Clari-
ty. Com o tempo, o cãozinho 
percebe como a menina é ne-
gligenciada pela mãe e deci-
de que seu objetivo nesta vida 
é cuidar dela e protegê-la, 
incondicionalmente.

Rocketman
16:00h - Dublado 2D
20:45h - Dublado 2D

L’américa Shopping

Aladdin
13:40h - Dublado 2D
18:20h - Dublado 2D

Aladdin (Mena Mas-
soud) é um jovem ladrão que 

vive de pequenos roubos em 
Agrabah. Um dia, ele ajuda 
uma jovem a recuperar um 
valioso bracelete, sem saber 
que ela na verdade é a prin-
cesa Jasmine (Naomi Scott). 
Aladdin logo fica interessa-
do nela, que diz ser a criada 
da princesa. Ao visitá-la em 
pleno palácio e descobrir sua 
identidade, ele é capturado 
por Jafar (Marwan Kenzari), 
o grão-vizir do sultanato, que 
deseja que ele recupere uma 
lâmpada mágica, onde habita 
um gênio (Will Smith) capaz 
de conceder três desejos ao 
seu dono.

Vingadores: 
Ultimato
20:45h - Dublado 2D

X-Men: 
Fênix Negra
16:00h - Dublado 2D

1992. Os X-Men são con-
siderados heróis nacionais e 
o professor Charles Xavier 
(James McAvoy) agora dispõe 
de contato direto com o pre-
sidente dos Estados Unidos. 
Quando uma missão espacial 
enfrenta problemas, o gover-
no convoca a equipe mutante 
para ajudá-lo. Liderado por 
Mística (Jennifer Lawren-
ce), os X-Men partem rumo 
ao espaço em uma equipe 
composta por Fera (Nicholas 
Hoult), Jean Grey (Sophie 
Turner), Ciclope (Tye She-
ridan), Tempestade (Alexan-
dra Shipp), Mercúrio (Evan 
Peters) e Noturno (Kodi Smi-
t-McPhee). Ao tentar resga-
tar o comandante da missão, 
Jean Grey fica presa no ôni-
bus espacial e é atingida por 
uma poderosa força cósmica, 
que acaba absorvida em seu 
corpo. Após ser resgatada e 
retornar à Terra, aos poucos 
ela percebe que há algo bem 
estranho dentro de si, o que 
desperta lembranças de um 
passado sombrio e, também, 
o interesse de seres extra-
-terrestres.

Mib: Homens 
de Preto
Internacional
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Legendado 2D
18:30h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 3D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
14/06

Sáb
15/06

Dom
16/06

Seg
17/06

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

↑ 26°C
↓ 15°C

↑ 26°C
↓ 15°C

↑ 26°C
↓ 15°C

↑ 23°C
↓ 13°C


