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Agricultor, nas eleições do dia 26/06, votando na CHAPA 2, vamos resgatar

a história de lutas do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

 Haverão urnas nos municípios e distritos que integram o Sindicato.

Instituto Federal pode paralisar 
atividades por corte de verbas
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Setor Moveleiro 
tem queda
em abril

Reitor fez pronunciamento avaliando que 
os cortes de orçamento e congelamento de 
verbas poderão paralisar atividades. 
Medida afetaria os 1.600 estudantes do 
município e 18.000 do Estado, que conta 
com 17 campi. Página 03
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Opinião da Gazeta
Falta austeridade para tratar 

com o dinheiro público
Num momento desesperador 

para a economia nacional, provo-
cado pela roubalheira desenfre-
ada em todos os sentidos e em 
todos os órgãos governamentais, 
que reflete diretamente no bolso 
de cada brasileiro,seja ele empre-
gado ou patrão, os políticos mos-
tram mais uma vez a sanha: que-
rem 3,5 bilhões para fazer a farra.

3,5 bilhões para Fundo Par-
tidário nada mais é que o novo 
saque da conta do contribuinte 
para ser rateado entre todos os 
partidos manterem a máquina de 
benefícios próprios, quando 14 
milhões de desempregados e um 
sem número de empresas fechan-
do precisam de apoio.

Esta farra vergonhosa afeta 

cada um dos brasileiros. Na edi-
ção de hoje o pedido de socorro 
do reitor do Instituto Federal que 
teme paralisação de atividades 
por causa da aprovação da PEC 
que congela por 20 anos as ver-
bas destinadas às instituições.

Esta mesma instituição que já 
havia sofrido um corte de verbas 
em 2015, mas mesmo assim não 
deixou de construir um pórtico ( 
portão de acesso)  de mais de R$ 
1 milhão para o IFIRS de Bento 
Gonçalves, como se a crise não 
estivesse batendo nas barbas de 
todos naquele ano. 

Falta austeridade para tratar 
com o dinheiro público no Brasil, 
independente do clube de rapi-
nagem que desfila diariamente 

nos noticiários nacionais. Sempre 
houve muita facilidade para  os 
gestores usufruírem do dinheiro 
público, mesmo sem desvios. 

Falta nas administrações pú-
blicas, em geral, a vontade firme 
do bem gerir. Enquanto isto, as 
instituições desmoronam dian-
te dos olhos dos contribuintes, 
como no caso também dos Cor-
reios, do BNDES, do banco do 
Brasil, da CEF e assim todos os 
outros.

Os empresários que carregam 
nas costas o ônus das maiores 
contribuições, estão quebrados e 
lutando para manter o negócio e 
os empregos,  e estão sempre na 
boca do leão, que cada dia está 
mais voraz. 
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Instituto Federal pode paralisar atividades por
cortes e congelamento no orçamento
Instituição está presente em 16 municípios gaúchose atende a mais de 18 mil alunos

O reitor do Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (IFRS), Osvaldo 
Casares, anunciou que a instituição 
teve cortes no orçamento e que as 
atividades poderão ser paralisadas 
temporariamente. Segundo o docen-
te, este é o terceiro corte consecu-
tivo, após redução em 2015 e 2016. 
“O maior problema a longo prazo é a 
emenda constitucional que congela o 
orçamento em educação por 20 anos. 
Isso quer dizer que vamos trabalhar 
as próximas duas décadas com esta 
base de 2017, que já é baixa. Em con-
trapartida, o número de estudantes 
tem aumentado”, avalia.

A emenda citada por Casares é 
a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC), aprovada em dezembro de 
2016, que congela os gastos públicos 
por vinte anos, ao percentual da in-

flação nos 12 meses anteriores. “Este 
ano houve um corte de 10% no cus-
teio, que mantém o dia a dia da ins-
tituição e de 30% na verba de obras, 
equipamentos, etc. A instituição está 
em momento de expansão e consoli-
dação e agora que precisaríamos de 
mais investimentos tem sido ao con-
trário. Nós só temos liberado 85% do 
total da verba de custeio. Inviabiliza 
que haja ampliação, e temos quatro 
campi que estão sendo ampliados. 
Em 2012, 2013, tínhamos 40 milhões 
de reais para investimento, hoje são 
3 milhões, que com os cortes ficam 
em menos de 2 milhões para todos os 
campi”, lamenta o reitor.

Em Bento Gonçalves, a IFRS tem 
aproximadamente 1.600 alunos, O 
campus foi fundado em 1959 e era 
chamado “Escola de Viticultura e 

Enologia de Bento Gonçalves”. Em 
2002 foi implantado o Centro Fede-
ral de Educação Tecnológica de Bento 
Gonçalves - Cefet BG. Em 2008 virou 
o campus do IFRS, após a criação 
do instituto em 29 de dezembro de 
2008, pela lei 11.892, que criou mais 
37 Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia no país. Atual-
mente 20 cursos são oferecidos na ci-
dade. A sede administrativa também 
fica na cidade.

Casares comentou a obra do pór-
tico de entrada do campus, que cus-
tou cerca de um milhão de reais. “Foi 
a construção de um pórtico padrão 
dos institutos com toda a instrutura, 
em uma época que tínhamos política 
de investimento na educação. Hoje 
não faríamos certamente”, relatou.

Para ele, a situação atual é preo-
cupante. “Na metade de um ano eu já 
tenho o orçamento do ano seguinte. 
E eu faço um planejamento de como 
vou investir estes recursos. Mas após 
esses cortes, a realidade é diferente 
porque tudo o que eu tinha planejado 
já não tem o orçamento para execu-
tar”. Ele acredita que não é certo afir-
mar o fechamento de algum campi, 
mas que a instituição corre risco de 
paralisar por um tempo por falta de 
recursos.

Para ele, o impacto da perma-
nência da IFRS é nos 16 municípios 
nos quais existem os 17 campi. “Nos-
sos campi na maioria dos municípios 
tem uma presença muito importante, 
principalmente em municípios peque-
nos. Em Bento Gonçalves também, 
formando técnicos para as demandas 
da região. Além do acesso a qualidade 
de estudo gratuito para que os estu-

dantes possam vislumbrar um futuro 
melhor”.

Segundo Casares, é preciso fazer 
uma mobilização para que a situação 
não se agrave. Ele ainda lamenta o 
descaso com a educação pelo Gover-
no. “A comunidade interna deve se 
mobilizar, e não só ela mas também 
onde os campis existem, ao redor de-
les. Existia uma política de incentivo 
a educação e hoje ela é considerada 
como um gasto”, conclui. 

O IFRS possui 17 campi: Bento 
Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, 
Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, 
Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto 
Alegre), Rio Grande e Sertão e, em 
processo de implantação: Alvorada, 
Rolante, Vacaria, Veranópolis e Via-
mão. O número de alunos é de mais 
de 18.000 estudantes e desde 2009 
foram formados 18.484. Mais de 200 
opções de cursos são oferecidos pela 

instituição.

Cursos
Superior - Tecnólogo: Alimentos, 

Análise e Desenvolvimento de Siste-
mas, Horticultura, Logística, Viticul-
tura e Enologia

Superior - Graduação:  Física, Ma-
temática, Pedagogia,  Química,  Agro-
nomia, Pedagogia

Pós-graduação:  Educação, Ciên-
cia e Sociedade,  Ensino de Matemá-
tica na Educação Básica,  Viticultura

Cursos Técnicos - Integrado ao 
ensino médio: Agropecuária, Informá-
tica para Internet

Cursos Técnicos - Subsequen-
te ao ensino médio: Administração, 
Hospedagem

Curso Técnico - Concomitante ao 
ensino médio:  Viticultura e Enologia

PROEJA (modalidade Jovens e 
Adultos):  Comércio

O reitor Osvaldo Casares lamenta cortes no orçamento e teme paralisação1.600 alunos estudam atualmente no  campi do de Bento
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Caixa volta a suspender crédito imobiliário com 
recursos do FGTS

A Caixa Econômica Federal 
anunciou no início da semana a sus-
pensão de uma das linhas de crédi-
to imobiliário mais baratas do Bra-
sil, a pro-cotista, que usa recursos 
do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). Após o progra-
ma Minha Casa Minha Vida, a pro-
-cotista tem as taxas de juros mais 

baratas do mercado.
Depois de ter suspendido em 

abril esta linha de crédito, a Caixa 
alegou desta vez que todos os re-
cursos do Fundo de Garantia libera-
dos para a pro-cotista em 2017 já 
foram emprestados.  Os recursos 
só foram liberados da primeira vez 
porque o Ministério das Cidades in-

Bancos não podem reter valores das contas 
inativas do FGTS
Prática é considerada ilegal porque tem caráter alimentar

Os trabalhadores nascidos de ja-
neiro a novembro que possuíam contas 
inativas do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) já tiveram o saque 
do recurso liberado. A próxima etapa 
está programada para 14 de julho, aos 
nascidos em dezembro. Até 31 de ju-
lho, todos que tenham direito e valores 
a receber das contas inativas, poderão 
sacar o valor. O beneficiário tem a op-
ção, além do saque, de escolher se ele 
se quer transferir o valor para a conta 
corrente ou conta poupança da Caixa 
Econômica Federal ou outro banco de 
preferência.

Entretanto, um dinheiro que che-
gou com um bônus para a renda de 
muitos, pode ser alvo de uma prática 
abusiva. Isso porque alguns bancos ten-
dem a reter o valor depositado oriundo 
do FGTS para quitar dívidas de corren-
tistas que possuíam saldo negativo.

Todavia, todos os bancos foram 
notificados pelos Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumidor (Procon) 
de que o bloqueio dos valores para pa-
gamento de dívidas é ilegal. Segundo o 
órgão, é possível que os consumidores 
escolham usar esse dinheiro para qui-
tar débitos, mas eles têm o direito de 
renegociar taxas de juros.

A Caixa Econômica Federal infor-
mou em nota que não usa o valor para 
abater contas em vermelho porque os 
recursos são creditados em conta pou-
pança. De acordo com a instituição, 
para que seja transferido para uma con-
ta corrente, o beneficiário precisa soli-
citar a transferência e aí sim irá ocorrer 
o abatimento.

De acordo com a advogada Fabia-
na Benedet, o FGTS, assim como o sa-
lário e tudo derivado dele, tem caráter 

Trabalhadores têm até o dia 31 de julho para sacarem valores das contas inativas

terviu e injetou mais dinheiro para 
a linha.

Na pro-cotista, os juros variam 
de 7,85% a 8,85 % ao ano. Para reali-
zar um negócio através deste finan-
ciamento, os trabalhadores preci-
sam ter três anos de vínculo com o 
FGTS. No Rio Grande do Sul, o valor 
máximo do imóvel é de R$ 800.000.

Correios encerra serviço de e-Sedex
Desde o final de 2016 os Correios 

tentava por fim ao serviço e-sedex, ex-
clusivo para compras na internet. Na 
última segunda-feira (19), finalmente o 
e-sedex foi encerrado. O serviço ofere-
cia o mesmo prazo de entrega que o 
Sedex convencional, mas com menor 
preço.

O e-sedex aceitava remessa de 
mercadorias de até 15 kg adquiridas 
por meio do comércio eletrônico, com 
preços diferenciados para as lojas onli-
ne que contratavam o serviço.

A estatal informou em nota que 
o serviço vai acabar devido a uma 
nova política adotada. “As mudanças 
da nova Política Comercial da estatal 

visam atender melhor ao comércio 
eletrônico, com o oferecimento de pa-
cotes de encomendas específicos para 
os clientes desse setor, como os ser-
viços SEDEX, PAC e Logística Reversa, 
que atendem às diversas necessidades 
de preços e prazos dos lojistas e dos 
consumidores finais”, diz a publica-
ção.

Os Correios afirmam que segui-
rão com a implantação de um novo 
serviço para lojas virtuais, chamado 
e-Fulfillment. Para a estatal, o e-Fulfill-
ment “possibilita à loja virtual ter toda 
a sua operação de armazenamento, 
preparação de pedido, postagem e lo-
gística completamente”.

 E-sedex oferecia mesmo prazo de entrega do Sedex, mas com preço menor

Receita alerta para golpe
pelos Correios

Os golpistas encontraram um 
novo tipo de ferramenta para tentar 
tirar o dinheiro dos contribuintes. 
O novo golpe divulgado pela Receita 
Federal na quarta-feira (21) é que os 
criminosos estão encaminhando uma 
correspondência pelos Correios.

 A carta em questão, divulga um 
endereço eletrônico no qual o contri-
buinte deve atualizar seus dados ban-
cários. A identidade visual da Receita 
tanto na carta quanto no site falso 
foram criadas para enganar a vítima. 
“Apesar de conter o logotipo e o nome 
da Receita Federal, a carta é uma ten-
tativa de golpe e não é enviada pelo 
Órgão nem tem sua aprovação. A 
orientação ao contribuinte é que, caso 

receba esse tipo de correspondência, 
destrua a carta e jamais acesse o en-
dereço eletrônico indicado”, adverte 
o órgão. 

A Receita informa que os únicos 
dados bancários pedidos a pessoas 
físicas são para fins de débito auto-
mático ou depósito de restituição 
do Imposto de Renda e que eles são 
informados na própria declaração do 
imposto de renda e podem ser alte-
rados por meio do Extrato da Dirpf 
no Centro Virtual de Atendimento 
da Receita Federal (e-CAC). Qualquer 
informação, download de programas 
ou alterações em dados só podem ser 
feitas no site oficial do governo: idg.
receita.fazenda.gov.br.

O novo golpe foi divulgado pela Receita Federal na quarta-feira (21) 

Setor moveleiro apresentou índices 
negativos em abril

O setor moveleiro comemorava 
uma leve melhora em março, após re-
sultados irregulares nos dois primeiros 
meses do ano. Porém, os resultados 
divulgados no início da semana foram 
negativos para em abril. O relatório do 
IEMI (Inteligência de Mercado) infor-
mou que no Brasil, a produção de mó-
veis em volumes somou 30,5 milhões 
de peças, uma queda de 11,8% ante 
março (34,9 milhões). No Rio Grande 
do Sul, a queda foi um pouco menor, de 
11,1%. De 6,5 milhões de peças produ-
zidas em março, o número caiu para 5,7 
milhões no mês seguinte.  A produção 
na indústria de transformação reduziu 

em 7,1% no mês e (-) 1,8% no ano.
O consumo de móveis no país 

teve recuo de 11,6%, chegando a 30,2 
milhões de peças. No Rio Grande do 
Sul, novamente a queda foi menor que 
a nível nacional, sendo de 10,4% (de 
6,2 milhões para 5,5 milhões de março 
para abril).

A participação de móveis no Brasil 
também recuou. Os importados caíram 
de 2,2% para 2% e os exportados de 
3,4% para 3,1%. No Estado, os impor-
tados representaram 0,7% do consumo 
interno, enquanto a exportação, 4,4%.

Com relação a produtividade do 
setor de móveis, a indústria movelei-

ra teve queda de 3,1% e a indústria de 
transformação de 2,7%. 
Índices positivos

Apesar de tantos dados negativos, 
o setor de vendas do comércio varejis-
ta de móveis apresentou alguns índices 
positivos no período. Entre eles, o vo-
lume de peças que teve alta de 3,7%, 
mas queda de 12,2% nos valores das 
receitas. No Estado, a alta foi de 10,5% 
em volume e queda de (-)9,1% nos va-
lores. 

A geração de empregos se mante-
ve estável na indústria de transforma-
ção, porém apresentou uma queda de 
0,2% em relação ao setor de móveis. De 
acordo com o Ministério do Trabalho e 
Emprego (CAGED), 123 vagas de traba-
lho foram fechadas no país, totalizando 
230.681 postos atualmente. A nível es-
tadual, 28 vagas foram fechadas, totali-
zando 33.306. A média salarial teve va-
lorização de 0,5%, mas na indústria de 
transformação, desvalorização de 1,2%.  

Para o presidente da MOVERGS, 
Volnei Benini, a expectativa para o lon-
go do ano é de melhora, independente 
dos números negativos. “Acreditamos 
na mudança através do trabalho, mes-
mo com a instabilidade política. As in-
dústrias, apesar da falta de incentivo, 
estão fazendo a sua parte”, conclui o 
executivo.Com relação a produtividade, a indústria moveleira teve queda de 3,1% 

alimentar e não pode ser penhorado ou 
confiscado. “Caso o trabalhador perce-
ba que o banco confiscou os valores 
sem prévia autorização, a primeira pro-
vidência a tomar é a busca pelo desblo-
queio dos valores junto ao banco, com 
a negativa de desbloqueio da agência 
bancária. O trabalhador poderá recor-
rer à Justiça e solicitar não somente o 
ressarcimento do valor como também 
indenização por danos morais”, acon-
selha.
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Supermercados podem ser notificados por
etiquetas de preços que induzem ao erro, 
alerta coordenador do Procon
Leitores da Gazeta enviaram denúncia, que a redação foi comprovar e encontrou 
vários casos iguais ao caso do Walmart de São Paulo que foi punido com multas. 

Alguns supermercados de 
Bento Gonçalves colocam um pro-
duto em oferta com um preço, e 
em letras miúdas sinaliza outro 
preço na mesma mercadoria. Após 
alguns leitores entrarem em con-
tato afirmando que se sentiram 
lesados, a Gazeta foi conferir os 
estabelecimentos e entrou em 
contato com o coordenador do 
Procon, Maciel Giovanella, que 
afirmou, que o estabelecimento 
pode ser até mesmo notificado.

“O artigo 6º do consumidor 
diz que é preciso fornecer a infor-
mação, quantidade, característica 
da composição, qualidade do pro-
duto e preço. Essas informações 
precisam estar bem detalhadas, e 
não é o que essas imagens (fotos 
dos produtos) mostram”, afirma.

Conforme Giovanella, o con-
sumidor que sentir lesado tem o 
direito de se dirigir até o Procon. 
“Eu estou vendo dois preços, e 
isso não está claro. Não entendo 
porque tem um preço em cima 
e outro embaixo. A forma como 
eles estão fazendo não está cor-
reto. O consumidor tem todo o 
direito de reclamar e buscar seus 
direitos”, garante. Ainda segundo 
Giovanella, a questão deve ser ve-
rificada.

Para o advogado Gustavo Vi-
nícius Ben, os preços abaixo po-
dem auxiliar o consumidor, mas 
tem que corresponder ao valor 
que está acima, do contrário, se-
gundo Ben, há indução a erro. 
“Não é lesivo aos clientes se os va-
lores realmente correspondem a 
unidade que está neles”, explica. 
Ainda segundo ele, o preço por li-
tro e quilo ajudaria a comparação 
se fosse bem utilizado.

Elisete Carlesso, de 65 anos, 
tem o hábito de ir ao supermer-
cado três vezes por semana, e 
afirmou, que não costuma ler o 
preço que é encontrado em letras 
menores na tabela do produto. “É 
revoltante porque quando chego 
no caixa para pagar tenho uma 
surpresa. Aquilo que achei que 
estava num determinado valor, 
na realidade custava mais caro. É 
uma palhaçada com nós consumi-
dores”, protesta.  

Irregularidades em 
outros Estados

Em maio deste ano o Pro-
con autuou supermercados de 
Goiânia, no estado de Goiás, por 
estarem expondo os preços dos 
produtos em formatos não unifor-
mizados, dificultando ao consu-
midor a percepção da informação, 
considerada a distância normal de 
visualização do consumidor, con-
forme determina o artigo 9º do 
Decreto Federal n° 5903/06.

O Procon autuou 57 estabele-
cimentos comerciais no Estado de 
Goiás. Para todos os estabeleci-
mentos foram expedidos Autos de 
Infração por irregularidades en-
volvendo infrações relacionadas à: 
exposição e divergência de preço, 
falta de informações claras quan-
to à precificação e informação de 

preço em desconformidade ao que 
preconiza a lei (valor das parcelas).

Uma rede internacional de 
supermercado também foi alvo 
do Procon em São Vicente, no li-
toral paulista. Um consumidor 
compartilhou um post chamando 
a atenção para indução ao erro. Os 
cartazes informavam com letras 
garrafais o valor por litro, unidade 
e gramas, mas não deixavam claro 
o valor.

A advogada do Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), Claudia Almeida, se mani-
festou sobre o caso no estado de 
São Paulo. Para ela, é clara a in-
tenção do mercado de ludibriar o 
consumidor:

“O Idec entende que a forma 
como os cartazes foram confec-
cionados demonstram claramente 
a intenção de levar o consumidor 
a erro, quando se dá destaque ao 
preço por litro e não ao preço to-
tal do produto, o que é abusivo. 
O direito à informação clara e pre-
cisa seria praticado se o contrário 
fosse feito, ou seja, destaque para 
o preço total e a informação do 
preço de cada litro”, diz. Ainda 
segundo Cláudia, o lado positivo, 
diante desse exemplo claro de 
abusividade dado pelo supermer-
cado, é a repercussão do caso nas 
redes sociais, o que demonstra 
que os consumidores estão cons-
cientes de seus direitos
O consumidor deve ficar 
atento:

O preço dos produtos ou ser-

viços deve ser informado discrimi-
nando-se o total à vista.

Nas hipóteses de financia-
mento ou parcelamento, deverão 
ser também discriminados o valor 
total a ser pago com financiamen-
to, o número, periodicidade e va-
lor das prestações, os juros e os 
eventuais acréscimos e encargos 
que incidirem sobre o valor do fi-
nanciamento ou parcelamento.

Em vitrines e no comércio 
em geral a afixação de preços de 
bens e serviços para o consumi-
dor, por meio de etiquetas ou si-
milares afixados diretamente nos 
bens expostos à venda, a etiqueta 
ou similar afixada diretamente no 
produto exposto à venda deverá 
ter sua face principal voltada ao 
consumidor, a fim de garantir a 
pronta visualização do preço, in-
dependentemente de solicitação 
do consumidor ou intervenção do 
comerciante.

Os preços dos produtos e 
serviços expostos à venda devem 
ficar sempre visíveis aos consumi-
dores enquanto o estabelecimen-
to estiver aberto ao público (caso 
a montagem, rearranjo ou lim-
peza for feita em horário de fun-
cionamento, deve ser feito sem 
prejuízo das informações relativas 
aos preços de produtos ou servi-
ços expostos à venda).

As informações relativas ao 
preço à vista, características e 
código do produto deverão estar 
a ele visualmente unidas, garan-
tindo a pronta identificação pelo 
consumidor.

Advogado diz que etiquetas induzem ao erro, como neste caso  do sachê de 
maionese

Exemplos de dois preços confusos são encontrados com frequência em embalagens 
de cerveja

Depois de muitas ações judiciais, 
sindicato rural tem eleições dia 26

O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Bento Gonçalves (STRBG) 
finalmente vai ter novas eleições para 
a presidência. Após ter sido adiado, o 
novo pleito está confirmado para se-
gunda-feira (26). As duas chapas con-
correntes finalizaram a inscrição na 
manhã de quarta-feira (21).

Uma das novidades é que a atual 
presidente do sindicato, Inês Faghera-
zzi Bianchett, que teve seu nome im-
pugnado, foi habilitada a concorrer. A 
chapa 2 havia pedido a impugnação de 
Inês porque a confecção do talão de 
produtora dela foi em 9 de maio, após 
a publicação do edital que determi-
nava que os candidatos com talão de 
municípios como Pinto Bandeira, San-
ta Tereza e Monte Belo não poderiam 
concorrer. Inês, que concorria por Pin-
to Bandeira, apesar de ter dado baixa 
do talão de produtor no ano de 2015 
e até então não ter comprovação de 
ser agricultora, apresentou então um 
bloco de produtora do distrito de São 
Pedro neste ano.

 De acordo com a tesoureira da 
Federação dos Trabalhadores na Agri-
cultura do Rio Grande do Sul (Fetag), 
Elisete Kronbauer Hintz, a habilitação 
foi porque “a Inês apresentou um con-
trato de parceria de trabalho rural em 
Bento Gonçalves em fevereiro de 2017 
e o registro em abril de 2017, portan-
to anterior ao edital que foi em 05 de 
maio. Na análise da comissão eleitoral, 
ela poderá voltar a integrar chapa 1”. 
A comissão eleitoral esteve em Bento 
Gonçalves na terça-feira (20) para se 
reunir com as chapas. Para Elisete, é 
importante que aconteça a eleição 
para que os associados não sejam 
prejudicados. “O principal ponto para 
nós são os associados e associadas. Os 
agricultores poderão ir até as urnas e 
escolher seus representantes”, avalia.

O recurso apresentado por Inês 
foi a um contrato de parceria que ela 
firmou em abril, ou seja antes da publi-
cação. Porém, a chapa 2 acredita que 
esta habilitação não é justa. “É injusto 
porque o processo eleitoral começou 
em fevereiro e esta deveria ser a data 
usada. Entramos com um ofício para 
que o Ministério Público investigue se 
este contrato é verídico, se há de fato 
trabalho na área, ou se está apenas no 
papel”, explica o advogado Cesar Gab-
bardo, que representa juridicamente a 
chapa 2. Para ele, um dos fatores que 
é válido investigar é porque o contrato 
firmado foi entre Inês e o pai do atual 
candidato a presidência da chapa 1, 
Ivando José Lerin.

Inês voltou a integrar a chapa 1 

concorrendo como secretária geral. 
O candidato a presidência é Ivandro 
José Lerin. Já o candidato da chapa 
2 é Cedenir Postal. Os municípios de 
Pinto Bandeira, Monte Belo e Santa 
Tereza, emancipados a mais de duas 
décadas, haviam ficado de fora do 
sindicato, porém a Fetag apresentou 
junto ao Ministério do Trabalho em 
Caxias do Sul, que mesmo sem os lo-
cais estarem na base territorial legal, 
os produtores das localidades podem 
ser representados pelo Sindicato.

A votação ocorre na segunda-fei-
ra (26), das 9h às 15h com urnas nos 
municípios e distritos de abrangência 
do Sindicato. Os associados de Ben-
to Gonçalves, Pinto Bandeira, Monte 
Belo do Sul e Santa Tereza poderão 
votar se tiverem as mensalidades em 
dia. A posse da diretoria será ainda 
na segunda-feira, após a contagem de 
votos. 

Relembre o caso
As eleições estavam marcadas 

para acontecer em 1º de maio, mas 
foram suspensas em 25 de abril. O 
Ministério Público do Trabalho (MPT) 
informou que desde 2009 a entidade 
estava com os registros desatualiza-
dos e perdeu o status de sindicato. 
A Fetag publicou um edital em maio 
retirando Pinto Bandeira, Monte Belo 
do Sul e Santa Tereza da base terri-
torial, assim sendo os candidatos 
com talões de produtores rurais des-
tes municípios não estariam aptos a 
concorrer. Depois, a eleição estava 
marcada para o dia 9 de junho, mas 
novamente foi suspensa após uma 
impugnação feita pela chapa 2. Final-
mente o pleito foi marcado para o dia 
26 de junho, caso contrário o Sindica-
to seria fechado por até 120 dias para 
novas definições e eleições. 

A tesoureira da Fetag Elisete Hintz 
explicou sobre o processo eleitoral 
tumultuado
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Vinícola Aurora participa do
ExpoVinhos Vitória 2017

O Salão Internacional de Vinhos de 
Vitória (ExpoVinhos) chega à sua nona 
edição, que será realizada nos dias 28 
e 29 de junho na capital capixaba, este 
ano em novo local, na Arena Camburi. A 
Vinícola Aurora, maior e mais premiada 
vinícola do Brasil, participa mais uma 
vez desse evento, levando vários rótulos 
premiados à degustação do público e da 
crítica especializada.

Um dos destaques promete ser o 
Aurora Reserva Merlot, que na sua safra 
2013 foi eleito um dos TOP Five da Ex-
poVinhos na categoria Tintos do Novo 
Mundo. Na safra 2015, foi o tinto bra-
sileiro para participar do programa Mas-
terChef Brasil. O rótulo estará no evento 
com os outros tintos da linha Reserva: 
Cabernet Sauvignon e Tannat. O ícone 
Aurora Millésime Cabernet Sauvignon 
2012, vinho emblemático considerado o 
melhor Cabernet Sauvignon do país no 
Anuário Vinhos do Brasil, será um dos 
grandes destaques do salão, assim como 
a linha Aurora Pinto Bandeira, com vi-
nhos elaborados com as uvas cultivadas 
na área de terroir da vinícola, com In-
dicação de Procedência Pinto Bandeira: 
Chardonnay, Pinot Noir e o espumante 
Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Méto-
do Tradicional, com 24 meses de contato 
com as leveduras.

Os vinhos da Vinícola Aurora que 
representam a América do Sul, os Pe-
quenas Partilhas Notáveis da América, 
são outras opções da vinícola no evento. 
Todos são elaborados pelos enólogos da 
Aurora nos países de origem e em viní-

colas parceiras selecionadas pela empre-
sa para esse projeto. São eles: Tannat do 
Uruguai, Carmenère do Chile, Malbec da 
Argentina e o Cabernet Franc do Brasil. 
Os vinhos da linha Aurora Varietal, mais 
frescos e jovens, também estarão ali 
representados em 3 rótulos: Pinot Noir 
2017, Chardonnay 2017, ambos sem 
estágio em carvalho, e o de sobremesa 
Aurora Colheita Tardia, elaborado com 
Malvasia Bianca, com excelente acidez 
e frescor em perfeita harmonia com seu 
delicado dulçor.

A Vinícola Aurora é líder no merca-
do brasileiro em vinhos finos e possui 
13 marcas em seu portfólio. Os vinhos 
tranquilos da marca Marcus James, que 
acabam de ganhar novas e exclusivas 
garrafas, estarão presentes no salão.

O IX Salão Internacional de Vinhos 
de Vitória conta com uma feira no for-
mato wine tasting, cursos para profis-
sionais a serviço do vinho, palestras e 
o prêmio Top Five, que elege os cinco 
melhores vinhos em seis categorias.



Jornal Gazeta - sexta-feira 23 de junho de 2017 geral 07

Obra de supermercado volta a funcionar parcialmente 
após ficar dois meses embargada

A obra de um mercado na Aveni-
da Osvaldo Aranha está funcionando 
parcialmente há 15 dias, segundo o 
engenheiro de obras responsável. 
Sem querer se identificar, João afir-
mou que o trabalho está sendo exe-
cutado junto ao Ministério do Traba-
lho.

Atualmente três empresas locais 
trabalham na obra, que conta com 
uma média de seis funcionários, va-
riando de acordo da necessidade do 
serviço, conforme afirma o engenhei-
ro. Segundo ele, tudo está sendo re-
alizado para que aos poucos a obra 

funcione normalmente.
“O Ministério do Trabalho solici-

tou algumas alterações, mas não foi 
pedido nada de equipamento, ape-
nas algumas alterações e ajustes téc-
nicos que precisavam ser feito”, afir-
ma. Ainda segundo o engenheiro não 
há previsão para a obra ser concluída. 
Ainda segundo o engenheiro, não há 
previsão para a obra ser concluída.

A equipe de reportagem entrou 
em contato com a BSB Construções, 
que se limitou a dizer que a empresa 
não estava apta para passar informa-
ções sobre o funcionamento da obra.

Entenda o caso
No dia 27 de março o operário 

Ademir Mendes Viana, de 40 anos, 
morreu ao cair no poço do elevador 
da obra onde trabalhava. O aciden-
te aconteceu numa construção na 
Avenida Osvaldo Aranha. Na época 
o Corpo de Bombeiros afirmou que 
Viana havia caído de uma altura de 
aproximadamente cinco metros. A 
vítima teve traumatismo craniano e 
morreu no hospital.

O gerente do Ministério do Tra-
balho e Emprego, Vanius Corte, dis-
se, em março, que o pavilhão, onde 

Viana trabalhava apresentava várias 
irregularidades. Na época a obra 
foi embargada. Corte revelou ainda 
que os fiscais da obra identificaram 
que, no momento do acidente, não 
havia cinto de segurança para o 
funcionário. Além disso, Viana se 
equilibrava apenas em um chapa, 
de onde se desequilibrou e caiu no 
fosso do elevador, em uma altura de 
cinco metros.

O que disse a BSB
Construções

Em abril a equipe de reporta-

gem da Gazeta entrou em contato 
com o Engenheiro de Obras da BSB 
Construções, que não quis se iden-
tificar, mas afirmou diversas vezes 
que é a Octaviano Zandonai E Cia 
Ltda (empresa que atua no ramo 
de supermercados e mercearias) é 
a responsável pela obra. Segundo 
a BSB, a Octaviano contratou uma 
empresa de engenharia para fazer a 
parte da adequação e toda seguran-
ça da obra. “Quem está realizando 
o desembargo da obra é a Octavia-
no Zandonai, nós estamos contri-
buindo com eles”, explica.



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 sindica-
to, de conformidade com a legislação sindical em vigor, convoco, pelo 
presente, os senhores associados desta entidade para reuniram-se 
ordinariamente no dia 29 de junho de 2017, na sede social deste sindi-
cato, na Rua Marechal Deodoro, 101, sala 401, nesta cidade de Bento 
Gonçalves, às 17 horas em primeira convocação e, caso não haja nu-
mero legal nesta, 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 2016, leitura do parecer do Conselho Fiscal 
referente à Previsão Orçamentária para o exercício 2018.
2) Apreciação e votação do Balanço Financeiro do exercício de 2016, 
bem como do relatório da Diretoria relativo a esse exercício.
3) Apreciação e Votação da Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2018.

Bento Gonçalves RS, 20 de junho de 2017.

Valdir José Bussolotto
Presidente

Workshop gratuito para quem 
quer ser empreendedor

O Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas(Sebrae) 
disponibiliza uma das mais tradicio-
nais e reconhecidas iniciativas para 
ajudar pessoas que desejam se tornar 
empresárias. É o Empretec, um semi-
nário com dinâmicas vivenciais capaz 
de ser o gatilho para novos negócios. 
Para apresentar essa metodologia na 
Serra Gaúcha, a unidade do Sebrae/RS 
em Bento Gonçalves vai realizar um 
workshop na próxima segunda-feira, 
dia 27, das 19h às 22h. São 30 vagas 
gratuitas.

Segundo a técnica do Sebrae/RS, 
em Bento Gonçalves, Viviane Schena, 
no primeiro encontro, a intenção é 
apresentar como funciona o Empre-
tec, seus processos, atividades e até 
mesmo resultados. “Acreditamos 
que o conhecimento sobre gestão 
de negócios, questões que levam um 
empreendedor a seguir suas ideias 
adiante, são a base para o sucesso nas 
micro e pequenas empresas”. 

E foi assim que o fotógrafo Ido-
vino Merlo buscou entender sobre as 
atividades empresariais, muito além 
de sua paixão pelas lentes e clicks 
em mais de 20 anos de experiência. 
“Fui até o Sebrae/RS motivado pela 

percepção de colegas e amigos que 
tiveram bons resultados. Eu já tinha 
a empresa e os conhecimentos do 
Seminário Empretec, hoje, servem 
como parâmetros para não cometer 
os equívocos que fiz no passado”, 
relata. O estúdio de Merlo Fotografia 
está em plena transição de pai para 
filha, que vai tocar o negócio. 

“A intenção é que eu apenas 
acompanhe os passos dela. Nós faze-
mos todos os tipos de produção, des-
de imagens para indústrias, comércio, 
até festas de casamento, formaturas, 
produtos, etc. Acontecimentos que 
fugiram do meu controle, como a re-
forma prolongada da casa e doença 
na família é que me afastaram. Mas, 
com o Empretec, tenho melhores 
condições de ajudar na preparação da 
minha filha para assumir a empresa”, 
avalia o fotógrafo.

Depois do workshop do dia 27 
de junho, o Sebrae/RS dará início a 
uma segunda etapa para uma nova 
turma do Empretec de Bento Gonçal-
ves. Nos dias 28 de junho, haverá en-
trevistas para a seleção das 20 vagas 
do grupo. O Empretec deve ser reali-
zado entre 10 a 15 de julho de 2017, 
das 8h às 18h.
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Sábado de exposições e show de 
bandas em campus universitário  

Neste sábado, dia 24, acontece 
a atividade “Universidade em Ação”, 
na UCS, em Bento Gonçalves. É a se-
gunda edição da atividade, que inte-
gra 162 alunos de diferentes cursos.  

A atividade consiste na apresen-
tação dos projetos produzidos pelos 
acadêmicos na disciplina de Uni-
versidade e Sociedade, bem como 
integrar a comunidade e os alunos. 
A ideia do evento, é analisar as con-
tribuições que a formação universi-
tária deve agregar à construção do 
profissional cidadão. As atividades 
começam às 10 horas e seguem até 
às 17 horas, no Ginásio de Esportes 
e no estacionamento da unidade uni-
versitária.

“Universidade em ação” é des-
tinada a acadêmicos, professores, 
autoridades e comunidade em geral 
e irá arrecadar alimentos não perecí-
veis, materiais de limpeza, materiais 
escolares, fraldas geriátricas, roupas 
e ração.

Estão entre as atrações:
– exposição de carros antigos 

e grupo de motos, com show de 
bandas locais (somente para essa 
atividade o ingresso é um quilo de 
alimento não perecível);

– apresentação das crianças do 
Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos de Bento Gonçal-
ves (das 14 horas às 14h30min);

– apresentação do CTG Laço Ve-
lho (das 16 horas às 16h30min);

– Fotos Mister Tom Estúdio de 
Criatividade;

– Animais para adoção e para 
exposição;

– foodtrucks.

Os estandes contarão com:
– Serviço de Convivência e For-

talecimento de Vínculos Bento Gon-
çalves – passeio no labirinto sobre as 
vivências infantis;- Instituições esco-
lares e de atendimento adotadas pe-
los acadêmicos no Projeto “Universi-
dade em Ação”:

. Centro de Convivência Infantil: 
parquinho

. Lar do Idoso de Bento Gonçal-
ves: arrecadação de roupas e alimen-
tos

. Escola Arthur Weimer de Sal-
vador do Sul: arrecadação de alimen-
tos, materiais escolares e materiais 
de limpeza e higiene;

. Projeto Coração Cidadão: arre-
cadação de material escolar

. Escola Felix Faccenda de Bento 

Gonçalves: arrecadação de material 
escolar roupas e alimentos – Venda 
de Alfaces

. Pelotão Curumin de Bento Gon-
çalves: arrecadação de material esco-
lar e alimentos

. Escola Pedro Migliorini de 
Monte Belo do Sul: arrecadação de 
material de limpeza

. AAPECAN de Bento Gonçalves: 
arrecadação de materiais de limpeza, 
materiais escolares e materiais es-
portivos; venda de rifas

. Lar do Idoso Luchese de Bento 
Gonçalves: arrecadação de fraldas ge-
riátricas e alimentos;

. Centro Espírita Nossa Casa: 
arrecadação de alimentos não pere-
cíveis;

– Abandono de animais:
. ONG Spa Bicho Feliz de Gari-

baldi: arrecadação de ração, jornal e 
cobertas;

. ONG Todos Por um Focinho: 
arrecadação de materiais de limpeza 
e outros para o atendimento de ani-
mais, animais para exposição;

. Abandono de Animais: arreca-
dação de ração, animais para a ado-
ção;

– Violência no Trânsito: projeção 
de filmes e material informativo.

Escola municipal comemora 35 anos com 
festa com alunos e comunidade
Instituição conta com um quadro de 22 professores e tem 231 alunos 
matriculados

A Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professor Agostino 
Brum completou 35 anos de história 
no dia 14 de julho, comemorados 
pela diretora Rosane Petroli. A insti-
tuição conta atualmente 22 professo-
res e estão matriculados 231 alunos.

“O trabalho diário é possível 
pois contamos com o apoio das fa-
mílias, que na sua maioria, acom-
panham seus filhos e apoiam as 

atividades que a escola propõe  dia-
riamente. Também tem a participa-
ção ativa e efetiva do Circulo de  Pais 
e Mestres e do Conselho Escolar que 
cumprem seu papel e apoiam os pro-
jetos pedagógicos e administrativos 
da escola”, diz Rosane.

A diretora comemora a forte 
atuação da escola junto aos pais. “A 
escola tem como meta  diária ofere-
cer uma educação de qualidade, con-

tribuindo na formação de pessoas 
responsáveis, éticas e com caráter. 
Temos um trabalho regrado e que 
exige do aluno comprometer-se cada 
dia com a construção de seu conhe-
cimento”, afirma.

O nome da escola homenageia 
Agostino Brum, professor que che-
gou da Itália em 1879 já formado e 
em Bento Gonçalves exerceu o ma-
gistério.

Dia de comemorações contou com a presença do padre Gilmar
Alunos do Ensino Fundamental celebra-
ram os 35 anos da escola 
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Rede privada ainda tem vacina 
contra a gripe

Com o frio dos últimos dias, 
foram disponibilizadas novas doses 
de vacinação na rede privada. Clíni-
cas particulares oferecem o serviço, 
que já não está disponível na rede 
pública. Segundo o setor de imuni-
zações, da Secretaria Municipal de 
Saúde, 22.564 pessoas receberam a 
dose, o que representa 90,2%, ultra-
passando a meta inicial de 90%.

Na rede pública o setor con-
tabilizou, ainda, mais 10.044 apli-
cações, correspondentes a profes-
sores atuantes na rede pública e 
privada, doentes crônicos e público 

em geral, sendo que estes não in-
cluem na contagem para atingir a 
meta.

Foram imunizados 4.846 crian-
ças, 12.919 idosos, 958 gestantes, 
254 puérperas, 3.587 trabalhadores 
da área da saúde, 1.617 professores, 
4.027 crônicos e 4.346 público em 
geral.

Está disponível apenas a segun-
da dose para as crianças primovaci-
nas, ou seja, aquelas que recebem a 
vacina pela primeira vez e necessi-
tam de uma segunda dose, com um 
intervalo de 30 dias.

 Clínicas particulares oferecem o serviço, que já não está disponível na rede pública

Quase dois anos após a polê-
mica da obrigatoriedade ou não 
dos extintores de incêndio do tipo 
ABC em automóveis, a Comissão 
de Viação e Transportes da Câma-
ra dos Deputados voltou a aprovar 
o retorno do extintor como item 
obrigatório.

Os extintores do tipo ABC 
iriam se tornar obrigatórios a par-
tir de outubro de 2015. Na época, 
a medida provocou um grande au-
mento nas vendas do equipamen-
to. Duas semanas antes do prazo, 
porém, a resolução 556/15 do Con-
tran tornou sua presença apenas 
facultativa.

Na época, o Contran justificou 
a decisão com um estudo de 90 
dias que constatou a baixa incidên-
cia de incêndios dentro do volume 
total de acidentes com veículos, e 
que o uso do extintor sem preparo 
representaria mais risco ao moto-
rista do que o incêndio em si.

O novo texto do Projeto de Lei 
3404/15 do deputado Moses Ro-
drigues (PMDB-CE) questiona essa 
justificativa.

Para o deputado, “não é plausí-
vel que o Contran, de um momento 
para outro, entenda que o extintor 
de incêndio não é mais considera-
do item de segurança do veículo e 
decida tornar facultativo o seu uso, 
deixando vulneráveis os ocupantes 
dos veículos em caso de incêndio”.

O relator do projeto, o deputa-
do Remídio Monai (PR-RR), concor-
da com o argumento de Rodrigues. 
Segundo ele, “o custo do extintor 
de incêndio é insignificante em re-
lação ao custo do próprio veículo, 
ainda mais se considerarmos os be-
nefícios advindos de sua adequada 
utilização”.

Hoje os equipamentos são 
encontrados por até R$ 50,00, na 
época os extintores do tipo ABC 
chegaram a custar R$ 150,00 devi-
do à intensa procura, ocasionando 
até mesmo fila de espera e acusa-
ções de fraudes.

Logo após a decisão do Con-
tran de tornar o equipamento ape-
nas facultativo (mantendo a obri-
gatoriedade apenas para veículos 
de transporte como ônibus, cami-
nhões, triciclos de cabine fechada 
e veículos destinados ao transporte 
de produtos inflamáveis), a procura 
despencou drasticamente.

Após a aprovação pela Co-
missão de Viação e Transportes, o 
projeto 3404/15 ainda precisa ser 
analisado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania 

antes de ser votado pelo Plenário.
Atualmente, o equipamento 

é exigido no país apenas para ca-
minhões, caminhão-trator, micro-
-ônibus, ônibus e veículos desti-
nados ao transporte de produtos 
inflamáveis.

O que diz o Contran
Segundo o órgão, a decisão 

de suspender a obrigatoriedade 
ocorreu após 90 dias de avaliação 
técnica e consulta aos setores en-
volvidos. A conclusão foi que o uso 
do extintor sem preparo represen-
ta mais risco ao motorista do que o 
incêndio em si.

O Contran ainda citou a baixa 
incidência de incêndios entre o 
volume total de acidentes com ve-
ículos, e um número menor ainda 
de pessoas que dizem ter usado o 
extintor.

A Associação Brasileira de En-
genharia Automotiva (AEA) infor-
mou que dos 2 milhões de sinistros 
em veículos cobertos por seguros, 
800 tiveram incêndio como causa. 
Desse total, apenas 24 informaram 
que usaram o extintor, equivalente 
a 3%.

Estudos e pesquisas realizadas 
pelo Denatran constataram que as 
inovações tecnológicas introdu-
zidas nos veículos resultaram em 
maior segurança contra incêndio.

Entre as quais, o corte auto-
mático de combustível em caso 
de colisão, localização do tanque 
de combustível fora do habitáculo 
dos passageiros, flamabilidade de 
materiais e revestimentos, entre 
outras.

Extintor de incêmdio ABC pode 
voltar a ser obrigatório nos carros
Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou 
projeto de lei que vai contra decisão do Contran de tornar o uso
facultativo em 2015

Estudos e pesquisas realizadas pelo Denatran constataram que as inovações tecnológi-
cas introduzidas nos veículos resultaram em maior segurança contra incêndio

Desde 1970, rodar com veículos 
sem o extintor ou com ele ven-
cido ou inadequado era conside-
rado infração grave. O Brasil era 
um dos poucos países que man-
tinha a obrigatoriedade.
Em 2004, uma resolução do 
Contran estabeleceu que, a par-
tir de 2009, todos os veículos 
deveriam sair de fábrica com o 
extintor do tipo ABC, em vez do 
tipo BC que era usado até então. 
Porém, a medida foi derrubada e 
voltou a valer em 2009.
Em janeiro de 2015, todos os 
veículos deveriam ter o modelo 
do tipo ABC, que seria mais efi-
caz. No entanto, o produto sumiu 
das prateleiras e dos postos com 

Polêmica sem fim
a alta procura, e a mudança foi 
adiada por  três vezes.
Em meio à polêmica, em se-
tembro de 2015, o Contran 
decidiu que o extintor deveria 
ser opcional em carros, camin-
honetes, camionetas e triciclos 
de cabine fechadas. Ou seja, a 
falta do equipamento não seria 
considerada infração, nem re-
sultaria em multa.
Muita gente reclamou depois 
de gastar dinheiro comprando 
o novo tipo ABC. A bagunça foi 
comparada à do kit de primei-
ros socorros, que passou a ser 
obrigatório nos carros em 1998 
e, no ano seguinte, a exigência 
foi derrubada.

O Ministério da Saúde anunciou na 
terça-feira (20), a ampliação da oferta 
da vacina contra o papilomavírus (HPV) 
para meninos de 11 a 15 anos. Desde 
janeiro deste ano o público masculino 
pôde contar com a imunização através 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre-
tanto, faixa etária era restrita a garotos 
de 12 a 13 anos. Crianças e jovens, de 9 
a 26 anos, que têm HIV/aids também já 
podiam receber a dose.

A meta para 2017 é proteger 80% 
dos 7,1 milhões de meninos de 11 a 15 
anos e 4,3 milhões de meninas de 9 a 
15 anos. Meninas que  chegaram aos 15 
anos sem receber as duas doses contra 
o HPV poderão receber a imunização, 
além de pacientes oncológicos e trans-
plantados de 9 a 26 anos.

De acordo com a Vigilância Epide-
miológica, da Secretaria Municipal da 
Saúde de Bento Gonçalves, cerca de 63 
novos casos são registrados por ano da 
infecção pelo papilomavírus, e cerca de 
52 casos de condiloma acuminado (que 
é causado pelo HPV). Somadas, elas cor-
respondem à terceira DST com o maior 
número de casos notificados da cidade.

Nesta década, os novos casos de 
HPV aumentaram, em média, 104% se 
comparados com a década anterior. 
As mulheres são maioria nos casos de 
infecção pelo papilomavírus (96,8% do 
total de casos) e os homens são os que 
mais têm incidência  de condiloma acu-

HPV é a terceira DST com maior 
número de casos no município

minado (62,4%).
Adultos jovens de 20 a 29 anos de 

idade são os que mais são afetados pela 
doença (38,5%), enquanto para o con-
diloma a porcentagem chega a 51,4%. 
27,3% dos casos de infecção pelo HPV 
ocorreram entre mulheres de 10 a 19 
anos.

A vacina contra o HPV foi introduzi-
da para adolescentes em 2014. Na épo-
ca, o público-alvo eram as meninas de 
11 a 13 anos. Em 2009, passou para me-
ninas de 9 a 11 anos; em 2016 de 9 a 14; 
e em 2017 de 9 a 14 e para meninos de 
12 a 13. A vacina protege contra os qua-
tro principais tipos de HPV (subtipos 6, 
11, 16 e 18) que mais causam as lesões 
de colo de útero e as verrugas genitais. 
Ela é administrada em duas doses.

Em Bento Gonçalves, 3.959 jovens 
foram vacinados com a primeira dose 
e 3.099 com a segunda dose. Todos os 
anos, a vacinação tem sido realizada nas 
escolas do município e nas Unidades 
Básicas de Saúde, gratuitamente. Para 
garantir a imunização, é necessário apli-
car as duas doses com intervalo de seis 
meses entre elas. A infecção pelo HPV 
como o condiloma eleva as chances de 
desenvolver problemas subsequentes 
nos órgãos sexuais. Nas mulheres, o 
principal risco é o aparecimento do cân-
cer de colo no útero. Nas mulheres, o 
diagnóstico do HPV é possível através 
do exame citopatológico.
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BGF perde em casa para a ACBF
Equipe barbosense aplicou 6x1 e segue invicta 
na Liga Gaúcha

O Bento Gonçalves Futsal (BGF) 
foi goleado em casa para a ACBF, em 
jogo marcado por sete gols. A equipe 
de Carlos Barbosa fez 6x1 nos bento-
-gonçalvenses. Com a vitória a equipe 
laranja segue invicta na Liga Gaúcha. 
O jogo aconteceu na última quarta-
-feira, 21.

O time laranja não deu chance 
para o adversário desde os primei-
ros minutos. O primeiro gol saiu aos 
7min30s, quando Mithyuê avançou 
pela ala direita e chutou forte para o 
gol. Depois, a ACBF dominou ainda 
mais o jogo e, aos 9min10s, João fez 
2x0.

Menos de 20 segundos depois 
foi a vez de Diece estufar as redes. 
Aos 12, Felipe Valério investiu na 
jogada individual, passou pelos mar-

cadores e chutou forte para fazer 
4x0. Os donos da casa consegui-
ram descontar antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Bento co-
meçou jogando em cima, tentando 
achar o segundo gol. Até conse-
guiu colocar uma bola na trave no 
início, mas foi a ACBF quem balan-
çou as redes, aos 10min30s. Com 
a vantagem, o técnico Marquinhos 
Xavier aproveitou para utilizar to-
dos os jogadores disponíveis no 
banco de reservas. Faltando 20 
segundos para o fim, Deives fez o 
sexto gol e fechou a goleada.

O time barbosense soma 13 
pontos em sete jogos na Liga Gaú-
cha. O próximo compromisso será 
pela LNF, no sábado, às 19h, con-
tra a Intelli, em Carlos Barbosa.

Goleada de 6x1 confirma invencibilidade da ACBF

Promessa do Farrapos é convocado 
para Campi da Seleção Brasileira 
M20 de Rugby
Atleta da equipe bento-gonçalvense almeja conquistar uma vaga na
seleção para disputar o Sul-Americano M20

O atleta da categoria de base 
do Farrapos Rugby Clube, Murillo 
Lazzarotti Bonesso, foi convocado 
para integrar a seleção brasileira 
M20 para um período de treinamen-
tos intensivos visando o Sul-Ameri-
cano M20, que será disputado em 
março de 2018. Bonesso se desta-
cou nas últimas seletivas promovi-
das pela Confederação Brasileira de 
Rugby (CBRu) e agora almeja uma 
vaga para disputar a competição 
continental.

O jogador tem 17 anos e é a 
primeira convocação para participar 

de um Campi da Seleção Brasileira 
M20. Os treinamentos, que estão 
sendo realizados no CT São José 
dos Campos, iniciaram no dia 12 de 
junho e serão finalizados na próxi-
ma quarta-feira, dia 21. “A experiên-
cia é muito boa, vestir a camisa da 
seleção e ter ao lado os melhores 
jogadores M20, juntamente com 
Damian e Portugal é uma sensação 
inexplicável”, destaca o atleta do 
Farrapos. 

No último teste realizado, a 
seleção brasileira M20 enfrentou o 
Brasil XV, seleção brasileira adulta 

de desenvolvimento, que contou 
com a participação do atleta do 
Farrapos, Maurício Canterle. O time 
adulto conquistou a vitória pelo pla-
car de 32 a 12. Nesta terça-feira, a 
equipe M20 vai encarar o time prin-
cipal do Jacareí-SP. 

Além de Bonesso, outros dois 
atletas do Farrapos também haviam 
sido convocados para a seleção. 
Marcos de Melo, que segue em re-
cuperação de lesão, e Cristiano Pri-
mel, por força maior, não consegui-
ram participar dos treinamentos da 
seleção brasileira.

Quase 500 atletas gaúchos irão dis-
putar a Copa Santa Cruz do Sul, no pró-
ximo sábado. O evento – sétimo do cir-
cuito estadual deste ano – servirá como 
seletiva para a Seleção Gaúcha sub-13, 
que disputará o Campeonato Brasileiro 
da categoria, no início de agosto. As lu-
tas serão realizadas no Ginásio da Unisc, 
a partir das 9h15. A entrada é franca.

 A Copa Santa Cruz ocorre em mo-
mento que os atletas do Rio Grande 
do Sul estão embalados. O torneio é o 
quarto em um espaço de pouco mais 
de 40 dias. Nas competições, os atletas 
e clubes buscam pontos no ranking da 
Federação Gaúcha de Judô para a próxi-
ma temporada. Mantendo uma disputa 
de anos, GN União, Sogipa e Kiai foram 
as equipes que mais foram campeãs em 
2017.  

As três equipes novamente estarão 

forte na disputa. Além delas, os anfi-
triões do evento, Ajusc/Unisc, lutarão 
com uma das maiores delegações do 
campeonato. Além delas, outras 22 
agremiações estarão representadas 
em Santa Cruz do Sul. Os primeiros 
a entrarem em ação serão os judocas 
da classe sub-13. Os campeões esta-
rão aptos a representar o Rio Grande 
do Sul no Brasileirão da classe.

 “Teremos a oportunidade de 
observar com mais atenção em que 
nível estará a próxima geração do 
judô gaúcho. São atletas bem jovens 
que estão iniciando no ambiente 
mais competitivo, mas daí podem 
sair, quem sabe, nossos próximos 
representantes em seleções brasilei-
ras”, comenta o diretor técnico da 
FGJ, Luiz Bayard.

Copa Santa Cruz define Seleção 
Gaúcha sub-13 neste sábado

 Créditos: Telm
a Cunha / FG

J

O torneio é o quarto em um espaço de pouco mais de 40 dias

Citadino de Futsal de Bento Gonçalves teve
primeira reunião nesta quinta-feira

O Citadino de Futsal de Bento 
Gonçalves do ano de 2017 come-
çou a ser desenhado nesta quinta-
-feira, dia 22, quando aconteceu a 
primeira reunião do certame.

A reunião aconteceu 19h, no 
Ginásio Municipal. O coordenador 
da competição, Eduardo Paixão, 
propôs as ideias iniciais e escutan-
do as equipes para a definição do 
regramento da fórmula de disputa 
da competição municipal.

No ano passado, o Citadino 
contou com 12 equipes na 1ª di-
visão e 16 na 2ª divisão, porém, 
neste ano, a competição deverá 
novamente acontecer em uma úni-
ca divisão, mas o veredito para a 
definição da fórmula será dado de 
acordo com o interesse das equi-
pes.

O atual campeão é o PSG que, 
por três anos consecutivos, con-
quistou o titulo.

No ano passado, o Citadino contou com 12 
equipes na 1ª divisão e 16 na 2ª divisão
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Homens são presos por tráfico 
de drogas

Três homens foram presos por 
tráfico de drogas na quarta-feira (21), 
na Rua Ari da Silva, no Bairro Eucalip-
tos. Uma equipe da polícia recebeu 
uma denúncia anônima pelo 190 de 

que no local estariam comercializan-
do drogas. Ao chegar, encontraram os 
indivíduos em uma casa abandonada. 
Na residência, foram apreendidas 
uma garrafa pet com 76 pedras de 

crack e celulares. I.MS., de 22 anos, 
A.A.O de 46 anos e G., de 29, foram 
encaminhados à Delegacia de Pronto 
Atendimento (DPPA) e recolhidos ao 
Presídio Estadual.

Adolescente é flagrado com
posse de entorpecentes

Um adolescente de 17 anos foi 
flagrado com posse de entorpecen-
tes por uma guarnição da Polícia, 
na Rua 10 de Novembro, na Cidade 

Alta, na quarta-feira (21), por volta 
das 17h20. Ele estava com um cigarro 
de maconha e uma bucha da droga no 
bolso.

Foragido é capturado no bairro 
Maria Goretti

O Pelotão de Operações Es-
peciais (POE) capturou um fora-
gido na tarde de quarta-feira (21) 
em uma parada de ônibus, na Rua 
General Gomes Carneiro, no Ma-

ria Goretti.
Contra W.C.F, de 25 anos, ha-

via uma mandado de Prisão da Co-
marca de Santo Antônio das Mis-
sões por roubo.

Loja é arrombada na Licorsul
Uma loja na Rua Luiz Alegre-

ti, na Licorsul, foi arrombada na 
madrugada de quarta-feira (21). 
De acordo com o registro policial, 
para entrar na concessionária de 
motocicletas foi retirado um dos 

vidros.
Foram furtados R$1.500 em 

dinheiro e R$8.000 em cheques. 
No local há câmeras de monito-
ramento e as imagens serão ana-
lisadas.

Casal é assaltado no bairro Zatt
Um casal que trabalha como 

vendedor autônomo foi assaltado 
na Rua Arlindo Bartolomeu Ro-
magna, no Bairro Zatt, por volta 
das 18h10 de quarta-feira (21).

Segundo o relato, eles foram 
ao local realizar uma cobrança, e 
acabaram sendo surpreendidos 
por dois indivíduos armados em 
uma moto.

Os criminosos renderam o 
casal e roubaram uma sacola de 
mercadorias, além do valor da co-
brança.

Identificado o suspeito do envolvimento no
acidente na Linha Alcântara

A Polícia Civil identificou o sus-
peito de envolvimento do acidente 
que resultou na morte de Bruno 
Storti, de 24 anos, na sexta-feira 
passada (16).

O carreto agrícola foi encon-
trado na casa do suspeito e a mo-

tocicleta, na residência de outro 
morador na quarta-feira (21). Os 
veículos foram removidos ao depó-
sito credenciado do Detran.

Bruno, que foi protagonista 
do documentário focado em sua 
história, Morro do Céu, de 2008, 

morreu após um acidente registra-
do dia 16, na Linha 14 de Julho, em  
Cotiporã. 

Ele colidiu com sua motoci-
cleta em um carreto agrícola e foi 
encaminhado ao Hospital Tacchini, 
mas não resistiu aos ferimentos.

Adolescente é assaltado no bairro Ouro Verde
Um adolescente de 13 anos 

caminhava na Rua Júlio Luiz Mus-
soi, no Bairro Ouro Verde, por vol-
ta do meio-dia de terça-feira (20) 

quando foi abordado por um indi-
víduo armado com uma faca.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o criminosos encostou 

a faca nas costas do adolescente 
e roubou o celular que estava no 
bolso da vítima. 

Loja de pneus é alvo de assaltantes
Uma loja de pneus foi alvo de 

assaltantes na manhã de terça-feira 
(20). O estabelecimento fica no km 
16 da BR-470. Três indivíduos arma-
dos entraram no local e renderam os 
funcionários.

Foram roubados R$2,5 mil em 
dinheiro, telefones celulares dos 
funcionários, cartões de banco e um 
notebook. Os criminosos fugiram em 
um veículo Renault de um dos funcio-
nários. Ninguém ficou ferido.



Programação válida de 15/06/2017 
a 21/06/2017. Sujeita a alterações 
sem aviso prévio
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
meia - Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!

Cinema    

GAZETA
muito mais que notícias

L’america Shopping 
Sala 1
Baywatch - S.O.S. Malibu 
(2D) (Duração 1h57min/
Comédia - Aventura / 
14 anos) - Todos os dias 
- 14h, 16:30h, 18:45h -  
Dublado
21:15h - Legendado
Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) 
é um devoto salva-vidas, orgulho-
so do seu trabalho. Enquanto está 
treinando o novo e exibido recruta 
Matt Brody (Zac Efron), os dois des-
cobrem uma conspiração criminosa 
no local que pode ameaçar o futuro 
da baía.

Sala 02
Os Smurfs e a Vila Perdida 
(3D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias  - 14h - Du-
blado
Smurfette (Demi Lovato) não está 
contente: ela começa a perceber 
que todos os homens do vilarejo 
dos Smurfs têm uma função precisa 
na comunidade, menos ela. Indig-
nada, ela parte em busca de novas 
descobertas, e conhece uma Flores-
ta Encantada, com diversas criaturas 
mágicas. Enquanto isso, o vilão Gar-
gamel segue os seus passos.

A Múmia (3D) (Duração 
2h13min/ Fantasia/Terror/ 
12 anos - Todos os dias  
16:30h - Dublado - 21:15 
Legendado
Nas profundezas do deserto, uma 
antiga rainha (Sofia Boutella) cujo 
destino foi injustamente tirado 
está mumificada. Apesar de estar 
sepultada em sua cripta, ela des-
perta nos dias atuais. Com uma 
maldade acumulada ao longo dos 
anos, ela espelha terror desde as 
areais do Oriente Médio até os 
becos de Londres.

Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (3D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias - 
18:45 - Dublado
O capitão Salazar (Javier Bardem) é 
a nova pedra no sapato do capitão 
Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele li-
dera um exército de piratas fantas-
mas assassinos e está disposto a 
matar todos os piratas existentes na 
face da Terra. Para escapar, Sparrow 
precisa encontrar o Tridente de Po-
seidon, que dá ao seu dono o poder 
de controlar o mar.

Shopping Bento
Sala 1

Mulher Maravilha (3D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias -14h, 
21h - Dublado - 18:15h - 
Legendado
Treinada desde cedo para ser uma 
guerreira imbatível, Diana Prince 
(Gal Gadot) nunca saiu da paradisía-
ca ilha em que é reconhecida como 
princesa das Amazonas. Quando o 

piloto Steve Trevor (Chris Pine) se 
acidenta e cai numa praia do local, 
ela descobre que uma guerra sem 
precedentes está se espalhando pelo 
mundo e decide deixar seu lar certa 
de que pode parar o conflito. Lutan-
do para acabar com todas as lutas, 
Diana percebe o alcance de seus 
poderes e sua verdadeira missão na 
Terra.

Sala 2
O Poderoso Chefinho 
(2D) (Duração 1h38min/
Animação - Desenho / 
Livre) - Todos os dias - 14h 
-  Dublado
Um bebê falante que usa terno e 
carrega uma maleta misteriosa une 
forças com seu irmão mais velho 
invejoso para impedir que um ines-
crupuloso CEO acabe com o amor 
no mundo. A missão é salvar os pais, 
impedir a catástrofe e provar que o 
mais intenso dos sentimentos é uma 
poderosa força.

A Cabana (2D) (Duração 
2h13min/ Drama/ 12 anos
Todos os dias  - 18:15h - 
Dublado
Um homem vive atormentado após 
perder a sua filha mais nova, cujo 
corpo nunca foi encontrado, mas si-
nais de que ela teria sido violentada 
e assassinada são encontrados em 
uma cabana nas montanhas. Anos 
depois da tragédia, ele recebe um 
chamado misterioso para retornar a 
esse local, onde ele vai receber uma 
lição de vida.

Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias
21h - Dublado

SEU DINHEIROSEU DINHEIRO
Fonte: g1.com/economia | Thomson Reuters

Dólar Compra Venda
Comercial 3,3308 3,3320
Turismo 3,3100 3,5200
Euro 3,7128 3,7148

Poupança 0,56%
Salário Mínimo R$ 937,00

Data dos valores: 22.06.2017
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TEMPO LOCALTEMPO LOCAL
Fonte: climatempo.com.br Máx./Mín.
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