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Famílias invasoras pedem socorro 
na Câmara de Vereadores

BAIRRO VILA NOVA

Representantes de mais de 100 famílias acampadas, há mais de duas semanas em área verde do bairro Vila 
Nova, aproveitam a audiência pública que tratava das necessidades das entidades assistenciais e pediram 
ajuda aos vereadores e comunidade para não serem expulsos da área 
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Opinião da Gazeta
Quando quinhentas pessoas em situação 

de miséria serão prioridade?
A recente divulgação do re-

latório do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) revela 
que a crise econômica levou 4,1 
milhões de brasileiros à pobreza 
e 1,4 milhão à extrema pobreza 
de 2014 para 2015. Estes índices 
que vinham caindo desde 2011, 
quando apresentava pouco mais 
que 12%, baixou para  8,10%, em 
2014, mas cresceu para 9,96% em 
2015. Neste mesmo último perío-
do a soma das riquezas do Brasil ( 
PIB)  caiu 3,8%, sendo considerado 
o pior desempenho da economia 
em 25 anos, fazendo crescer a fai-
xa da pobreza extrema de 3,01% 
para 3,63% no período. 

Estes pouco mais de 3% pode 
parecer baixo, mas são famílias 
inteiras que têm que sobreviver 
com menos de 1/4 do salário mí-
nimo. Entram no risco de vulne-

rabilidade à  pobreza pessoas que 
sobrevivem com renda inferior a 
metade do salário mínimo. 

Estes números, mesmo assim 
ruins, estão defasados, pois o le-
vantamento encerrou  no ano de 
2015 e, de lá para cá a economia 
do país está cada vez mais enfra-
quecida. Hoje, certamente a situ-
ação está bem pior, mesmo para 
uma cidade considerada pujante 
como Bento Gonçalves.

Esta invasão de área no bairro 
Vila Nova é o reflexo do desespero 
e da insensibilidade do poder pú-
blico para bons desvalidos. Depois 
do Secretário  Municipal de Habi-
tação ser acusado publicamente 
de ausente, na melhor das hipóte-
ses, durante audiência na Câmara 
de Vereadores por moradores do 
bairro Vila Nova, o próprio Secre-
tário Pilotti, em entrevista grava-

da pela Gazeta, declarou que não 
foi conhecer a situação in loco, 
- enviou funcionária, pois em sua 
avaliação assentamento de mais 
de 100 famílias não era assunto 
prioritário- mas já havia entrado 
com um pedido judicial de reinte-
gração da área invadida.

Na sessão da Câmara que se 
propunha levantar problemas das 
entidades assistenciais, os repre-
sentantes das famílias invasoras 
foram à procura de apoio do legis-
lativo e executivo da cidade. Sem 
conseguir arcar com os custos do 
aluguel e manter as famílias com a 
mínimas condições de sobrevivên-
cia, os assentados aguardam a visi-
ta do prefeito Pasin, do Secretário 
de Habitação, da promotoria, para 
que juntos possam desenhar uma 
solução para estas mais de 500 
pessoas que estão pedindo ajuda.
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O vereador Gustavo Sperotto, que 
presidia a audiência pública ressaltou a 
participação de diferentes entidades, des-
tacando aspectos sociais. “Gostaria de agra-
decer principalmente às entidades, que se 
propuseram a atender ao nosso pedido de 
mobilização em torno das demandas que 
são necessárias. Um total de 115 pessoas 
assinaram a lista de presença, entre elas, re-
presentantes de 23 entidades. Eu acho que 
o município tem que agradecer, reconhecer 
e valorizar o trabalho que essas pessoas fa-
zem”, afirma. O vereador disse ainda que 
espera que todos os apontamentos feitos 
na audiência sejam recebidos com a máxima 
atenção pelo Poder Executivo. “No início do 
próximo mês realizaremos uma nova Audi-
ência Pública, dessa vez não para ouvir, mas 
sim para cobrar as demandas apresentadas”, 
promete. 

Associação dos Surdos de Bento Gon-
çalves (ASBG): Solicitou acessibilidade para 
os surdos, fonoaudiólogo, legenda para sur-
dos no cinema. Interprete de libras para sur-
dos (central de libras), pois a maioria da po-
pulação não entende a linguagem de sinais. 

Ação Social São Roque: Só se pronun-
ciou porém não fez nenhuma solicitação. 

Associação Integrada do Desenvolvi-
mento do Down (AIDD): Sede própria para 
não precisar pagar aluguel, prefeitura deu 
a opção de doar um terreno mas isso não 

ocorreu. 
Conselho de Assistência Social: Soli-

citou que seja feito um treinamento para 
as entidades sobre a Lei 13019. 

Associação dos Deficientes Visuais 
de Bento Gonçalves (ADVBG): Solicitaram 
professoras, pedagogas,  a correta apli-
cação e fiscalização da NBR9050. Capaci-
tação dos professores e das escolas para 
atenderem deficientes visuais. Transpor-
te de deficientes para eventos. 

Associação de Apoio a Pessoa com 
Câncer (AAPECAN): Criação de leis que 
garantam tarifas menores para pacientes 
oncológicos e passe livre nos ônibus. Me-
dicamentos negados pois os formulários 
são do Tachini e não do SUS. Auxílio nas 
reuniões mensais. Recursos ou parceria 
com o poder público para formação con-
tinuada. 

Associação de Deficientes Físicos de 
Bento Gonçalves (ADEF): Solicitaram pro-
fessor para o projeto de tênis de mesa 
paraolimpico, ampliação dos horários de 
transporte para ir fazer fisioterapia na as-
sociação, e também de uma P.O, higieni-
zadora e  fonoaudióloga. 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE): Mais verbas, mais 
associados.

Lar do Ancião: Solicitaram recursos 
humanos, e financeiros, há mais de um 

Entidades participam de audiência pública e pedem ação dos vereadores
ano aguardam fioterapeuta e geriatra. Soli-
citam também carro adaptado. 

Anjos Unidos: Criar um parque total-
mente adaptado. A associação já possui o 
terreno. Auxílio para compreender a Lei 
13019. 

Abraçaí: Solicita recursos financeiros. 
Acampamento Liberdade: Solicitam 

direito a moradia, pois estão em áreas in-
vadidas. Além disso pedem doação e mais 
acesso à Secretaria de Habitação e Assis-
tência Social.   

Eliana Lorenzini (ABRAÇAI)

Eloísa Morasutti (ADVBG)

Felipe Possamai (ASBG)

Ieda Dagostini (ADEF)

Ivanice Riviera (Anjos Unidos)

José Oro (APAE)

Leonardo Flâmia (ASBG)

Lourdes de Souza (Lar do Ancião)

Maria das Graças Lorenzini (CMAS)
Patrícia Brevia (representante do
acampamento Liberdade)Roque da Silva (AIDD)Vânia Kratz Mendes (Ação Social São Roque)Verônica Formiga (AAPECAN)



SUS inicia campanha de vacinação do adolescente
Com o objetivo de realizar a co-

bertura vacinal entre os adolescentes, 
a Secretaria Municipal de Saúde, por 
meio da Coordenação de Imuniza-
ções, promove a Semana de Vacina-
ção do Adolescente, no período de 
21 a 25 de agosto. Assim, jovens de 
10 a 19 anos deverão comparecer às 
Unidades de Saúde portando a cartei-
ra de vacinação para atualização da 
mesma.

Serão realizadas as vacinas con-
tra Hepatite B, dT (dupla adulto – 
anti-tetânica), Febre Amarela, Tríplice 
Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba), 
HPV e Meningo C.

As imunizações estão disponíveis 
todo ano, mas neste ano os bairros 
Cohab II, Maria Goretti, São Valentim, 
15 da  Graciema e distritos de, Tuiuty 
e Faria Lemos não estarão fornecendo 
essas vacinas. Os jovens destas locali-
dades devem se dirigir a UPA 24 horas

 
Hepatite B (recombinante): Ad-

ministrar em adolescentes não vaci-
nados ou sem comprovante de vaci-
nação anterior, seguindo o esquema 
de três doses (0, 1 e 6) com intervalo 
de um mês entre a primeira e a se-
gunda dose e de seis meses entre a 
primeira e a terceira dose. Aqueles 
com esquema incompleto, completar 
o esquema. A vacina é indicada para 
gestantes não vacinadas.

Vacina Adsorvida difteria e  téta-
no - dT (Dupla adulto): Adolescente 
sem vacinação anteriormente ou sem 
comprovação de três doses da vacina, 
seguir o esquema de três doses. O in-
tervalo entre as doses é de 60 dias e 
no mínimo de 30 dias. Os vacinados 
anteriormente com 3 (três) doses das 
vacinas DTP, DT ou dT, administrar re-
forço, a cada dez anos após a data da 
última dose.  Em caso de ferimentos 
graves antecipar a dose de reforço 
sendo a última dose administrada há 
mais de 5 (cinco) anos.

Febre amarelo: Considerar vaci-
nada a pessoa que comprovar uma 
dose de vacina realizada partir dos 

9 meses de idade. O Brasil segue a 
OMS e o  Regulamento Sanitário In-
ternacional, considerando a vacina 
febre amarela como de imunidade 
permanente, sem necessidade de re-
vacinação. 

Precaução: A vacina é contra in-
dicada para gestantes e mulheres que 
estejam amamentando. Nestes casos 
buscar orientação médica do risco 
epidemiológico e da indicação da va-
cina. 

Sarampo, Caxumba E Rubéola – 
SCR: Considerar vacinado o adoles-
cente que comprovar o esquema de 
duas doses. Em caso de apresentar 
comprovação de apenas uma dose, 
administrar a segunda dose. O inter-
valo entre as doses é de 30 dias.

HPV: O objetivo com a vacinação 
contra HPV, é a prevenção de verrugas 

genitais e do câncer genital masculi-
no e feminino. Em 2017, a população 
alvo são meninas de 09 a 14 anos e 
meninos de 11 a 14 anos. Esta indica-
do o esquema vacinal de 2 doses com 
intervalo mínino de 6 meses entre a 
1º e a 2º dose

Meningo C: A finalidade da Vaci-
na Meningocócica -C é reforçar a pro-
teção contra meningite (causada pelo 
Meningococo-C), uma vez que, com o 
passar dos anos, pode haver diminui-
ção da proteção após a imunização, 
que acontece na infância. Terão uma 
dose a disposição, adolescentes, me-
ninos e meninas, de 12 e 13 anos de 
idade. No Brasil, a doença meningo-
cócica está presente, com ocorrência 
de surtos esporádicos. O meningoco-
co é a principal causa de meningite 
bacteriana no país e acomete indiví-
duos de todas as faixas etárias.

CIC-BG recebe Yeda Crusius e debate 
conjuntura político-econômica

O Centro de Indústria e Comércio 
de Bento Gonçalves recebeu a visita da 
deputada federal Yeda Crusius, que par-
ticipou da reunião mensal de trabalho 
da diretoria da entidade. Na ocasião, a 
parlamentar aproveitou para avaliar os 
últimos anos de governo e os presiden-

tes que passaram pelo cargo, comen-
tando os pontos positivos e negativos 
de cada administração.

As reformas propostas pelo Go-
verno Federal estiveram em destaque 
na pauta – avaliadas por ela como 
necessárias e bem-vindas para o cres-
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Cem famílias que invadiram área no Vila Nova pedem socorro na Câmara de vereadores
Na última segunda-feira, 14, a 

Gazeta esteve no local da invasão 
e conversou com os moradores. O 
bairro Vila Nova III passa por situa-
ção de calamidade. Há pouco mais 
de 20 dias mais de 100 famílias in-
vadiram uma área verde para cons-
truir casebres. Mulheres e crianças 
dividem o espaço com o lixo. A si-
tuação caótica assusta moradores 
da localidade, que reclamam da pre-
sença dos invasores, que segundo 
eles, são na maioria, dependentes 
químicos. A sensação de inseguran-
ça, segundo relatos, obriga as pes-
soas ficarem dentro de suas casas. 
O cenário é de desolação. De um 
lado barracos expondo a pobreza 
em formato cru e visceral, do outro, 
moradores que se dizem ameaçados 

sistência Social, Márcio Pilotti, afir-
mou, nos instantes que precederam 
audiência pública, que está acompa-
nhando o situação desde o início. 
Ele afirmou diversas vezes que se 
trata de uma invasão de área parti-
cular, mesmo sem ter certeza da si-
tuação legal. Repassou a informação 
que o proprietário do terreno está 
pedindo a reitegração de posse na 
justiça,. “Sabemos que existe outras 
invasões em área pública, e como 
prefeitura, entramos com pedido 
de reintegraçãode posse, e aguarda-
mos a decisão do judiciário”,  afir-
mou o secretário de habitação, sem 
lembrar a real função de sua secre-
taria. 

Uma moradora do bairro, que 
não é invasora, mas está entre as os 

por traficantes. A opinião pública é 
dividida e o governo municipal não 
sabe o que fazer.

Moradores de uma casa das re-
dondezas não quiseram se identifi-
car, mas mostraram contrariedade 
com os invasores. “Vamos fechar 
com cerca aqui na frente, porque es-
tamos com medo. Faz oito dias que 
aconteceu um tiroteio aqui. Tem até 
consumo de drogas nessas casinhas. 
Estamos nos mobilizando para ver 
o que fazer. Tem gente bem de vida 
que invadiu para não pagar nada”, 
protesta.

A proprietária de um mercado 
do bairro também mostrou contra-
riedade com a situação. Assustada, 
trabalha na maior parte do dia com 
a porta trancada. “Tem gente falan-
do que está querendo ir embora do 
bairro, ninguém quer ficar aqui no 
meio de toda essa confusão. Temos a 
informação que tem gente do Novo 
Futuro, Vila Eucaliptos e do bairro 
Conceição. Se continuar assim estou 
pensando em fechar o meu estabe-
lecimento porque a sensação de in-
segurança está muito grande. Temos 
que trabalhar muitas vezes com as 
portas trancadas”, lamenta.

Na quarta-feira, 16, uma audi-
ência pública na Câmara de Verera-
dores que pretendia ouvir as  reais 
necessidades das entidades bene-
merentes do município, teve um 
componente inesperado. mais de 
30 faílias participaram da reunião e 
um representante peiu a palavra em 
nome das mais de 100 famílias inva-
soras do Vila Nova III. Portando car-
tazes, os ocupantes pediam direito 
à moradia. Como de praxe, poucos 
vereadores comparecem às públicas, 
mas os presentes se compromete-
ram em estudar a situação.

O Secretário de Habitação e As-

moradores do bairro que apoiam as 
faílias invasoras frisou no plenário 
que a população está desassistida, 
e criticou o governo de Guilherme 
Pasin. “Não tenho dinheiro, mas 
sangue na veia e suor na cara para 
ajudar quando precisarem.  Peço 
que cada um que foi eleito pelo 
povo , que vá lá e bote o pé na ter-
ra, porque até hoje não foi ninguém 
lá para saber o que estas famílias 
precisam. 

Peço para o secretário e as gu-
rias da habitação retomem aquele 
antigo bom atendimento  da ação 
social  com mais humanidade. Hoje 
não temos mais acesso a ninguém 
das secretarias, está todo mundo 
sempre ocupado o tempo todo. Nin-
guém nunca pode atender a nós”, 
denuncia.

 A voz dos invasores
Sem ter para onde ir, os sem 

tetos pedem socorro.Entre o ronco 

A moradora Lisiane cavaleri apoia as 
famílias invasoras e arrecada doações de 
materal de construção, móveis e eletros

cimento e desenvolvimento do pais. 
“Em 2017, contando com a competen-
te relatoria do Dep. Rogério Marinho 
(PSDB/RN), foi aprovada a Reforma Tra-
balhista, que coloca o país do trabalho 
no século XXI e garante o aumento no 
emprego formal, quando contamos 
com 44 milhões de pessoas em idade 
ativa vivendo no mercado informal e 
14 milhões de desempregados buscan-
do emprego.

O compromisso agora é com as re-
formas Tributária, Política e, também, 
com o melhoramento da Previdenciá-
ria, em relação ao projeto atual”, disse.

Durante a conversa, Yeda justi-
ficou seu voto pela permanência de 
Michel Temer no cargo. “Aventura é 
afastar o presidente em exercício sem 
a menor segurança de que a crise será 
a prioridade a ser perseguida pelo su-
cessor, ou qual sua qualificação para a 
função. É preciso, sim, que haja a in-
vestigação, e que Temer responda por 
ela quando perder o foro privilegiado 
em 2018”, comentou. 

O CIC-BG entregou um documen-
to à deputada, solicitando apoio a uma 
das questões mais relevantes na agen-
da da comunidade, que é o gargalo da 
saúde pública. A entidade formalizou 
pedido de recursos para ampliação de 
estrutura, atendimento e qualificação 
dos serviços prestados pelo Hospital 
Tacchini.

Durante a conversa, Yeda justificou seu voto pela permanência de Michel Temer no 
cargo “Aventura é afastar o presidente em exercício sem a menor segurança de que a 
crise será a prioridade”

No Brasil, a doença meningocócica está presente com ocorrência de surtos esporádicos

Moradores de área do Vila Nova III compareceram na audiência pública portando 
cartazes na Câmara de Vereadores 



Jornal Gazeta - sexta-feira 18 de Agosto de 2017 05geral

Cem famílias que invadiram área no Vila Nova pedem socorro na Câmara de vereadores

das motosserras e moradores ten-
tando construir um brraco estão os 
voluntários, pessoas que dedicam o 
tempo para ajudar na obtenção de 
utensílios para a construção de cada 
metro quadrado. Lisiane Cavaleri, 
que já foi invasora, e há pouco tem-
po conquistou a garantia de uma 
casa própria, é uma das ajudantes.

A área está praticamente em-
baixo da rede de alta tensão da 
RGE. “Essa invasão começa inclusive  
no início do bairro, lá em cima no 
supermercado Quadri. Aqui  prati-
camente todos foram invasores As 
pessoas  que já estão aqui há anos 
só não são despejadas, porque além 
de indenizar essas pessoas, vão ter 
que colocar em outro lugar, é muita 
gente. Aqui onde  estão estas cem 

paredes, tudo que é necessário para 
fazer uma casa de madeira, para não 
passarem frio e não se molharem”, 
ressalta.

O autônomo Marcos da Cos-
ta de 30 anos que também vive o 
drama de não ter uma moradia ga-
rantida acompanhou atentamente a 
audiência na Cãmara de Vereadores. 
Com mulher e dois filhos pequenos, 
ele reclamou que até então as famí-
lias não receberam ajuda do poder 
público. “ Se nos despejarem de lá 
vamos ser obrigados a morar na rua. 
Eu tenho filho pequeno e não posso 
nem pensar numa situação dessas, 
é muito humilhante”, se emociona.

O desempregado Rodrigo Iba-
nos, de 32 anos, compartilha o dra-
ma das outras famílias assentadas. 
Na mesma situação do companheiro 
de terreno, ele reclama que nenhum 
vereador foi lá  ouvir sobre as ne-
cessidades.

“No momento estou fazendo 
um puxadinho para garantir minha 
casa. Nós precisamos de água, luz, 
mas até agora não temos nada”, . 
Acompanhando a audiência pública 
da Câmara de Vereadores, o desem-
pregado não escondeu a ansiedade 
sobre a situação. “Queremos ficar 
lá, e queremos o quanto antes que 
essa história acabe de forma feliz. A 
maioria das pessoas estão em bar-
racas, e quando chove alaga tudo. 
Agora queremos esgoto, para ter-
mos ao menos um banheiro e fa-
zermos as necessidades. Até agora 
ninguém nos ajudou com doações”, 
afirma.

Desempregado, Maranhão rela-
tou o drama de viver num casebre. 
“Estou participando da invasão e 
estou desempregado no momento, 
tenho uma esposa e dois filhos. Es-
tamos na luta tentando um lugar pra 
gente. Se eu perder isso não tenho 
mais nada. Aqui é uma comunidade, 
com grávidas e crianças. Aqui todos 
se ajudam”, conta. 

famílias, , mulheres grávidas, crian-
ças e pessoas trabalhadoras. É fácil 
os outros criticarem e condenarem 
sem ao menos conhecerem esse es-
paço”, critica Lisiane Cavaleri. 

Vagner, depois do turno numa 
metalúrgica  próxima do bairro,  que 
tem casa própria,  é uma  é volun-
tário e apoiador, ajudando na coleta 
de materiais de contrução e mão de 
obra das casas na área invadida. Ele 
explica que o padrão dos terrenos 
invadidos é de 10x20 e que as pes-
soas seguiram como estava, inclusi-
ve fazendo encanamento para rede 
de esgoto até atubulação da  rua. 
“Conseguiram canalizar o esgoto. 
O que é preciso agora é regularizar 
água e luz. As famílias precisam de 
madeira, zinco, tábua para fazer as 

Vagner, que é morador do bairro auxilia com mão de obra e arrecada doações para 
as famílias assentadas

Algumas moradias já deixaram de ser barracos de assentamento

Os que chegaram por último na área invadida, ainda estão com lonas etapumes

Alguns barracos já tem canalização para o esgoto da rua

Mesmo com o improvido de barracos, o objetivo é não perder o terrenoCom materiais imporvisados, em menos de uma semana casas ganham forma

O retângulo corresponde, aproximadamente, à área invadida pelas mais de cem famílias no bairro Vila Nova



Jornal Gazeta - sexta-feira 18 de Agosto de 2017geral06

Mudanças no IPE
O governo estadual anunciou 

na última terça-feira (15) as mudan-
ças no Instituto de Previdência do 
Estado (Ipergs), que será desmem-
brado em duas autarquias: IPE Saú-
de (para cuidar da assistência dos 
mais de 1,1 milhão de segurados), 
e o IPE Prev (que fica com a parte 
de aposentadorias e pensões e será 
o gestor único do Regime Próprio 
de Previdência Social- RPPS).

O valor a consulta paga ao mé-
dico que atua como pessoa física 
não é reajustado desde 2011, e 
está em R$47. O IPE tem 297.715 
servidores e pensionistas, sendo 
que 23.816 já estão no fundo de 
capitalização. Na saúde, são mais 
de um 1,1 milhão de beneficiários, 
cerca de 10% da população do Es-
tado.

Trabalhadores já podem sacar benefício em novo lote do PIS/PASEP
O novo lote do Programa de 

Integração Social (PIS)/Programa de 
Formação do Patrimônio do Servi-
dor Público (Pasep), pelo ano-base 
2016, já está liberado aos benefi-
ciados desde quinta-feira (17). Esta 
segunda etapa abrange trabalhado-
res vinculados ao PIS nascidos em 
agosto, que recebem pela Caixa 
Econômica Federal, e cadastrados 
no Pasep com o final 1 no número 

de inscrição, que  recebem pelo Ban-
co do Brasil.

Tem direito ao abono salarial 
ano-base 2016 quem estava inscrito 
no PIS/Pasep há pelo menos cinco 
anos, trabalhou formalmente por 
pelo menos 30 dias em 2016 com 
remuneração mensal média de até 
dois salários mínimos e teve seus 
dados informados corretamente 
pelo empregador na Relação Anual 

de Informações Sociais (Rais). 
A quantia que cada trabalha-

dor recebe varia de R$79 a R$937, 
dependendo do tempo que ele tra-
balhou formalmente em 2016. Nas-
cidos no mês de julho (PIS) e com a 
inscrição final 0 no Pasep já foram 
contemplados no primeiro lote e 
continuam tendo direito a sacar o 
valor. O recurso ficará disponível 
para saque até 29 de junho de 2018.

Governo propõe salário mínimo a R$969, R$10 a menos do previsto
O Governo Federal baixou em 

R$ 10, de R$ 979 para R$ 969, a 
previsão para o salário mínimo em 
2018. A redução tem como intuito 
gerar uma economia de R$ 3 bilhões 
ao governo no próximo ano. A mu-
dança, divulgada pelo Ministério do 

Planejamento nesta semana, seria 
necessária porque a arrecadação 
com impostos e tributos está mais 
baixa que a prevista.

Cerca de de 45 milhões de pes-
soas no Brasil recebem salário míni-
mo, que está em R$ 937. Entre elas 

aposentados e pensionistas, cujos 
benefícios são pagos pelo governo 
federal, já que a Previdência é de-
ficitária (arrecada menos do que 
gasta).

O reajuste do salário mínimo é 
feito por meio de uma fórmula que 

soma a variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) do 
ano ano anterior, calculado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e o resultado do Produ-
to Interno Bruto (PIB) de dois anos 
antes. No caso de 2018, portanto, 
será somado o resultado do PIB de 
2016, que foi de queda de 3,6%, com 
o INPC de 2017, que só será conheci-
do no começo do próximo ano.

wO valor do salário mínimo pro-
posto para o próximo ano ainda está 
distante do valor considerado como 
“necessário”, segundo cálculo do 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), que deveria ser de R$ R$ 
3.810,36 para suprir todas as neces-
sidades do brasileiro.
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Ex-vereadora Neilene Lunelli  entra na disputa da
presidência do sindicato dos servidores municipais
A candidata defende melhores salários para servidores públicos municipais

No dia 29 de setembro acontece 
a eleição para presidente do Sindica-
to dos Servidores públicos Municipais 
de Bento Gonçalves (Sindiserp-BG). A 
ex- vereadora, Neilene Lunelli (PT), 
concorre à presidência do sindicato 
pela chapa “Unidos somos fortes”. 
Animada com a possibilidade de as-
sumir novamente um cargo político, 
Neilene não esconde a vontade de 
renovar o sindicato. “Na nossa chapa 
tem 30 servidores, 15 titulares e 15 
suplentes. Eu quero trabalhar num 
sindicato mais atuante, e eu posso 
fazer isso”, afirma.

Neilene é enfática ao afirmar que 
é preciso trabalhar ao lado dos ser-
vidores, não deixando que direitos 
conquistados sejam retirados desses 
profissionais. “A primeira proposta é 
não ter nenhum direito a menos, es-
tamos vendo que a nível federal estão 
tentando tirar do servidor o que foi 
conquistado, como é o caso da licen-
ça premium. Não queremos que esse 
tipo de coisa continue acontecendo. 
O servidor merece ter melhores sa-
lários e também vale alimentação” 
reforça.

Síntese do programa de 
Trabalho

• Nenhum direito a menos  
• Lutar para que os servidores 

tenham reajuste salarial com ganho 
real, bem como reajuste no vale-re-
feição.

• Manutenção da jornada de 6 
horas para a Educação Infantil.

• Solicitar a volta por lei, do vale-
-presente alusivo ao dia do servidor 
público aos servidores ativos e inati-
vos, a exemplo dos anos 2009 a 2011.

• Criar um Centro de Saúde In-
tegral de atendimento aos sócios e 
dependentes com profissionais da 
área médica, estética e , ainda, es-
pecialidades como, quiropraxia, acu-

puntura, pilates, massoterapia, entre 
outras.

• Promover encontros educati-
vos periódicos com os aposentados 
para estimular a atividade intelectual 
e incentivar a prática de atividades 
físicas, analisar propostas de seguro 
de vida coletivo para ativos e inativos.

• Solicitar junto ao IPERGS, que 
disponibilize pediatra plantonista e 
lutar para que sejam credenciados 
novos médicos em todas as especia-
lidades.

• Solicitar a criação do auxílio 
creche/escola e criar sala de apoio pe-
dagógico para dependentes.

• Lutar para que o servidor que 
não faltar ao trabalho receba uma bo-
nificação no vale-refeição.

• Fortalecer e ampliar a oferta 
de cursos, palestras e seminários na 
Escola de Qualificação do Sindicato 
para aperfeiçoamento nas mais diver-
sas áreas, inclusive com universida-
des e cursos técnicos.

• Inibir o assédio moral, propon-
do que seja desarquivado o Projeto 
de lei já apresentado pela candidata 
a presidente desta chapa, enquanto 
vereadora.

• Lutar pela manutenção da li-
cença prêmio defendendo os direitos 
da categoria como prioridade de atu-
ação.

• Criar o Banco de Alimentos e 
Vestuário para servidores de baixa 
renda.

• Desenvolver projetos educa-
cionais, culturais e esportivos.

• Promover encontros de posse 
responsável de animais com institui-
ções ligadas a causa animal.

• Ser linha de frente nas lutas ge-
rais, como por exemplo, a reforma da 
previdência e cobrar agilidade na re-
classificação de cargos e salário com 
efetiva participação do Sindicato e 
grupo de estudos da categoria.

Chapa “Unidos somos fortes” é composta por 30 membros, sendo 15 suplentes

Ex-vereadora Neilene Lunelli



“Nunca vi ninguém do sindi-
cato aqui na loja. Deveria ter uma 
creche, mais desconto em um 
restaurante, além do SESC. Auxí-
lio estudo. É descontado por mês 
R$15, mais 2% do piso, dá R$23 e 
mais 15 pra quem é sócio. Só o 
que eles fazem é a festa em no-
vembro. O reembolso das consul-
tas é muito pequeno também”.

Nome: Josemara de Souza
Idade: 25 anos
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Comerciários lamentam falta de suporte de sindicato
Sem saber do reajuste do próprio salário, comerciários criticam a pouca atuação e comparam benefícios oferecidos por sindicatos de outras categorias

Em julho, um dos setores que 
mais abriu postos de trabalho em 
Bento Gonçalves foi o comércio, se-
gundo a carta do Observatório da 
Universidade de Caxias do Sul, divul-
gada na terça-feira (15).

Desde a última semana, estes 
trabalhadores tiveram definido o 
reajuste salarial 2017-2018, através 
da convenção Coletivo de Trabalho, 
assinada na quarta-feira (9), pelo Sin-
dicato dos Empregados no Comércio 
de Bento Gonçalves (SEC-BG )e pelo 
Sindicato do Comércio Varejista de 
Bento Gonçalves (Sindilojas).

Apesar de ter iniciado as ne-
gociações em março, data-base do 
aumento, o acordo foi alcançado 
somente 5 meses depois. Os salários 
dos empregados representados pelo 
sindicato profissional serão reajusta-
dos em 4,69%, do dia 1º de março, 
através da aplicação do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor (INPC) 
integral do período revisando. Ficou 
definido o seguinte:

- R$1.354,00 – para os empre-
gados que percebam por comissões;

- R$1.248,00 – para os emprega-
dos em geral; 

- R$1.214,00 – para os empre-
gados que exerçam as funções de 
limpeza;

- R$1.181,00 – para empregados 
em experiência, por até 60 (sessen-
ta) dias.

No acordo fica também esti-
pulado o desconto assistencial dos 
empregados. “As empresas ficam 
obrigadas a descontar de todos os 
seus empregados, sindicalizados 
ou não, beneficiados ou não com 
as cláusulas da presente convenção 
coletiva, qualquer que seja a forma 
da remuneração, o valor correspon-
dente: a) 1,5% (um e meio por cento) 
do salário efetivamente percebido 
no mês de julho/2017, ou o teto de 
R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); b) 
1,5% (um e meio por cento) do salá-
rio efetivamente percebido no mês 
de novembro/2017, ou o teto de R$ 
65,00 (sessenta e cinco reais)”. Além 
disso, R$12 mensais, de março de 
2017 a fevereiro de 2018.

A Gazeta, então, foi ao comér-
cio para escutar a opinião dos tra-
balhadores sobre o reajuste e sobre 
os benefícios que eles recebem na 
categoria, além de avaliar se eles se 
encontram satisfeitos com o sindica-
to que os representa.

Os estabelecimentos escolhidos 
são dos mais variados segmentos, 
como vestuário, calçados, móveis, 
eletrodomésticos, alimentos, cds 
e capas de celulares. A maioria dos 
entrevistados afirmou que o sindi-
cato não é presente. Ainda que não 
recebem informativos e nem visitas 
de fiscalização. E que gostariam de 
mais cursos de capacitação gratuitos 
ou de baixo custo, oferecidos pelo 
seu sindicato, auxílios de saúde e 
creche.

Nome: Luisa Azambuja
Idade: 18 anos

Entre as cláusulas do acordo 
está: “A empresa abonará falta 
do pai ou mãe comerciário/a em 
caso de consulta médica, exames 
ou internação hospitalar de filho 
menor de 12 (doze) anos ou invá-
lidos, mediante comprovação por 
declaração do médico, no limite 
de 03 (três) por mês e 12 (doze) 
por ano)”.

Para pais e mães

“Não sabia sobre o dissídio. O 
sindicato é muito importante por-
que nos auxilia quando à rescisão 
e outras dúvidas que precisamos. 
Não recebo nenhum auxílio, mas 
acho que poderia ter algum.”

Nome: Rochele Aires Freitas
Idade: 26 anos

“Não sabíamos sobre o rea-
juste. Eu venho de uma cidade 
(Santana do Livramento) em que 
o Sindicato do Comércio passava 
em todas as lojas e entregava um 
convite para participar das reuni-
ões e comunicavam mudanças, era 
muito mais presente. Em um ano e 
seis meses, ninguém passou aqui.

Poderíamos ter mais auxílios. 
Até porque tem bastante gente de 
fora e quando a gente vai contra-
tar eles perguntam bastante sobre 
esses auxílios e nós não temos. 
Nós pagamos aquela taxinha e 
aqui pelo menos nunca vieram, 
deveria ser mais presente.”

Nome: Angelica Batistelo da
Silva
Idade: 37 anos

 “Eu acho que o sindicato po-
deria ser mais ativo. Ninguém do 
sindicato passa na loja. A gente vê 
os outros sindicatos, como o me-
talúrgico, da indústria moveleria, 
que oferecem muitas coisas para 
o funcionário, já o nosso é bem 
fraco.

Poderia ter mais incentivo 
para a gente, como por exemplo, 
uma área de lazer, um local que a 
gente pudesse ir no final de se-
mana. Creche também, nós que 
trabalhamos dependemos muito 
das pessoas para cuidar dos nos-
sos filhos, o horário já é extendi-
do. Talvez uma escolinha integral, 
com preço mais baixo. É uma ci-
dade grande e tem muita gente 
trabalhando no comércio. Cursos 
gratuitos seria uma boa opção 
também, o que tem é sempre ofe-
recido pelo sindicato do patrão”.

Nome: Marina Da Rolt
Idade: 19 anos

“Sindicato não passa na loja. 
A gente tem auxílio do chefe, ele 
é muito legal, então nos dá até au-
xílio lanche em dinheiro, além do 
salário, nos deixa sair antes quan-
do temos aula, ele é muito com-
preensivo. A inciativa é do dono 
da loja, independe do sindicato, 
temos esta sorte. Sentimos falta 
de um curso, que poderia empol-
gar com a venda, nos preparar 
melhor”.

Nome: Briana Somacal
Idade: 19 anos

“Não sabia sobre o dissídio. 
Estou desatualizada de como 
está. Olha, muito pouco tenho 
visto o oferecimento de cursos, 
etc. Não temos auxílio, só quem 
é associado ao CDL. Seria muito 
interessantes cursos de idioma, 
porque recebemos muitos turis-
tas, então seria bem-vindo”.

Nome: Guilherme da Costa 
Dias

Idade: 18 anos.

“A gente tem bastante cursos, 
mas todos oferecidos pela pró-
pria empresa. Nada do Sindicato.”

Nome: Rafaela Rossati
Idade: 19 anos.
Trabalha há sete meses no 

comércio.
“O sindicato nunca veio, só 

para entregar postagem. Sinto 
falta de cursos, porque aprender 
é essencial. Até as empresas do-
nas dos produtos que vendemos 
oferecem cursos, mas do sindica-

to não.”
Nome: Thiago Alberici
Idade: 36 anos

“A gente faz treinamento pela 
loja, sobre todos os produtos, téc-
nicas de venda. O sindicato nunca 
passou aqui”.

Nome: Cristofer da Rosa 
Pavão
Idade: 26 anos

“Antes eu trabalhava em uma 
fábrica de móveis, o ritmo é bem 
diferente. O sindicato nunca veio 
aqui. E por enquanto não precisei 
dele. Nós temos cursos gratuitos 
pela loja, mas seria bom ter auxí-
lio saúde”.

Nome: Maria Clara da Cruz
Sandrin
Idade: 52 anos

“ Que eu saiba a gente não 
ganha cursos. Na minha opinião, 
teria que ter auxílio creche, uma 
creche do próprio sindicato até. 
Temos três mães aqui na loja e fica 
complicado para elas com quem 
deixar os filhos. Tambem um con-
sultório odontológico. Vou dar um 
exemplo, o sindicato dos trabalha-
dores metalúrgicos. Lá eles tem 
ginecologoista, oculista, dentis-
tas. Aqui no comércio a  gente não 

tem nada,a  não ser aqueles R$40 
que vem de troco numa consulta 
por mês ou duas. O nosso sindica-
to deixa muito a desejar, não fis-
caliza. Não adianta construir uma 
sede nova e não oferecer nada”.

Nome: Mari Cristina
Idade: 32 anos

 “Há anos vem sendo falado so-
bre as creches. Principalmente no sá-
bado, que todo mundo no comércio 
trabalha. A maioria é mãe, precisaria 
de alguém. Temos uma colega que 
precisou sair do trabalho porque não 
tinha com quem deixar o filho. Eu 
demorei para conseguir creche quase 
um ano para o meu filho e precisei 
deixar com a minha vó”.

Nome: Débora da Silva
Idade: 19 anos, Trabalha há dois 

no comércio 
“Se tem algum curso, não é divul-

gado, se a gente tem direito tem que 
ser divulgado. Outra coisa que é mal 
informada é reajuste salarial, a gente 
só sabe através dos patrões. Só fui no 
sindicato para entregar os papéis.”
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Diagnóstico por hepatite C aumentou quase 40% 
nos últimos 19 anos em Bento Gonçalves
Foram confirmados ao menos 497 casos de pessoas infectadas por hepatite C, considerada mais perigosa que a hepatite B, 
com 718 casos calculados até 2016 

O número anual de casos no-
vos de hepatite C aumentou em 
39,4%, passando de 24 para 34 ca-
sos por ano, nesta década. Até o fi-
nal de 2016, foi registrado um total 
de 718 casos novos de hepatite B, 
e 497 casos de hepatite C. A Gazeta 
entrou em contato com clínicas de 
vacinação, que confirmaram que o 
valor da vacina para Hepatites A e 
B pode variar de R$120 a R$ 175 
reais a dose com plano de saúde. Já 
sem o plano o valor acresce em até 
R$ 50 reais.

Embora o número total de pes-
soas infectadas pelo vírus da hepa-
tite B seja maior, o número anual 
de casos diagnosticados reduziu 
em 46,7% na década atual, de 46 
para 31 casos ao ano. Os dados são 
referentes aos últimos 19 anos, de 
1998 até 2016. Segundo o Coor-
denador da Vigilância Epidemioló-
gica, o enfermeiro sanitarista José 
Antônio Rosa, o perfil das pessoas 
infectadas pelos vírus das hepatites 
B e C é diferente. 

 “Enquanto a hepatite C é diag-
nosticada principalmente nos ho-
mens (63,0% dos casos), a hepatite 
B tem sido mais encontrada entre 
as mulheres (50,1% dos casos)”, 
explica. Segundo ele, em relação 
à idade, 55,4% dos casos de hepa-
tite B têm sido diagnosticados em 
pessoas de 20 a 39 anos, enquanto 
que na hepatite C, a maior propor-
ção de casos tem ocorrido entre 
pessoas de 30 e 49 anos (55,7%). 
O enfermeiro explica ainda que a 
taxa de mortalidade por hepatite C 
é 2,7 vezes maior que a da hepatite 
B. Isso se deve pelo fato da infec-
ção pelo vírus da hepatite C perma-
necer ativa por períodos de tempo 
mais prolongados, causando danos 
mais graves ao fígado e à saúde dos 
seus portadores. Ele frisa ainda que 
todos os postos de saúde estão ap-
tos para vacinar contra hepatite B.  

“É fundamental que todas as 
pessoas expostas à situações de 
risco (contato com sangue, uso de 
drogas ilícitas, sexo desprotegido, 
uso de lâminas ou materiais perfu-
ro-cortantes não estéreis, contato 
domiciliar com uma pessoa infec-
tada) procurem uma unidade de 
saúde para verificar se foram infec-
tadas pelos vírus das hepatites B e 
C”, salienta.

Como as hepatites virais 

são transmitidas
O vírus da hepatite B é encon-

trado principalmente no sangue e 
no sêmen humano, e a sua trans-
missão ocorre através das relações 
sexuais sem uso de camisinha, e 
pelo compartilhamento de serin-
gas, agulhas, lâminas e outros ins-
trumentos contaminados com san-
gue. O vírus da hepatite C também 
é transmitido através do contato 
com sangue infectado, pelo com-
partilhamento de objetos contami-
nados com sangue.

Como prevenir a infecção
Para prevenir a infecção das 

hepatites B e C, as pessoas não 
devem usar, nem compartilhar, ob-
jetos contaminados com sangue, 
como, por exemplo, agulhas, se-
ringas, lâminas, aparelhos de bar-
bear e depilar, alicates e tesouras 
de unha. Também é essencial usar 
camisinha nas relações sexuais.

Para a hepatite B, também 
existe a vacinação que é oferecida 
gratuitamente nos postos de saú-
de. Ainda não existe uma vacina 
contra a hepatite C.

Acompanhamento e 
tratamento das hepatites 
virais

Segundo informações da Vigi-
lância Epidemiológica, as pessoas 
infectadas pelos vírus das hepatites 
B e C podem evoluir para a cura da 
infecção, ou para a cronificação da 
doença. A única maneira de saber 
isso é verificando se o vírus ainda 
está presente no sangue, e ava-
liando se a função do fígado está 
alterada. Para tanto, as pessoas 
precisam fazer o acompanhamen-
to médico regular da infecção e, 
quando necessário, iniciar o trata-
mento com os medicamentos que 
ajudam a destruir os vírus.

Em Bento Gonçalves, as pesso-
as infectadas são acompanhadas e 
tratadas no Serviço de Atendimen-
to Especializado - Centro de Testa-
gem e Aconselhamento (SAE-CTA) 
da Secretaria Municipal da Saúde. 
Por ser caro e prolongado, muitos 
pacientes com hepatite B e C diag-
nosticados nos convênios médicos 
procuram o tratamento disponibili-
zado pelo SUS.

Hepatites B e C não

tratadas aumentam risco 
de câncer de fígado 

O câncer de fígado pode ser 
primário ou secundário. O câncer 
primário é o tumor que se origina 
no fígado, como o hepatocarcino-
ma ou carcinoma hepatocelular 
(CHC), que acomete as células do 
fígado (hepatócitos); o colangio-
carcinoma, que acomete os ductos 
biliares dentro do fígado; o angios-
sarcoma, tumor de vaso sanguíneo; 
e o hepatoblastoma, que acomete 
crianças. O secundário é o metas-
tático, ou seja, originado em outro 
órgão e que atinge também o fíga-
do.

O hepatocarcinoma é o tipo 
mais comum de câncer de fígado, 
surge por uma multiplicação desor-
denada dos hepatócitos decorrente 
de alteração no seu DNA, ou a par-
tir de um nódulo de regeneração 
decorrente do processo de multi-
plicação das células após agressão, 
que evolui com o aparecimento de 

displasia (alteração na maturação e 
formato das células) e depois para 
células cancerosas propriamente 
ditas.

Apesar de alguns fatores am-
bientais aumentarem o risco de 
desenvolver o CHC (por exemplo, 
exposição a certos produtos quí-
micos e ingestão de alimentos com 
aflatoxinas), ele raramente ocor-
re em pessoas sadias, geralmen-
te acomete o fígado com doença 
avançada, ou seja, com cirrose.

Uma das grandes causas de 
cirrose é a ingesta abusiva de be-
bidas alcoólicas, mas outras doen-
ças também podem causar cirrose, 
como as hepatites virais B e C, a 
hemocromatose (doença por ex-
cesso de ferro no fígado) e este-
ato-hepatite não alcoólica, que é 
decorrente de acúmulo de gordura 
no fígado, geralmente causada por 
distúrbios metabólicos, como obe-
sidade, diabetes, níveis elevados 
de colesterol e triglicerídeos.

A hepatite C é responsável por 

54% dos casos deste câncer no Bra-
sil, os fatores virológicos relaciona-
dos ao desenvolvimento do câncer 
ainda não estão bem esclarecidos. 
Pesquisas detectaram a presença 
de uma mutação genética ligada à 
ocorrência de câncer, sua presença 
pode aumentar em 70% a incidên-
cia de câncer de fígado em porta-
dores da hepatite C crônica. Cerca 
de 4% dos pacientes cirróticos com 
Hepatite C evoluem para câncer ao 
ano .

No mundo a incidência de 
câncer no fígado é de aproxima-
damente 560.000 novos casos ao 
ano, cerca de 80% deles apresen-
tam hepatite viral crônica, pelos ví-
rus B ou C. Mais comum em países 
com maior incidência de fatores de 
risco, como na Ásia pela alta inci-
dência de hepatite B. No entanto, 
devido a grande incidência de he-
patite C nas últimas décadas e de 
esteato-hepatite não alcoólica (as-
sociada à obesidade), a incidência 
está aumentando no Ocidente.

 Tabela mostra a evolução do quadro de infectados por hepatites B e C nos últimos 19 anos
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Jogador revelado pelo Bento 
Vôlei vai disputar o Mundial
sub-19 pela Seleção Brasileira
Welinton Oppenkoski representa o Brasil no Mundial de Vôlei da
categoria que será realizado em Bahrein

O atleta bento-gonçalvense 
Welinton Oppenkoski, revelado na 
base do Bento Vôlei, vai disputar 
pela primeira vez o Campeonato 
Mundial de Vôlei sub-19 represen-
tando a Seleção Brasileira na com-
petição, a qual será realizada entre 
os dias 25 de agosto a 3 de setem-

bro, em Bahrein. O atleta, que foi 
destaque na equipe do Bento Vôlei, 
tanto na base como em atuações 
na equipe principal pela Superliga, 
estará compondo o elenco de Léo 
Carvalho em busca do título mun-
dial na categoria. 

Oppenkoski, de 17 anos, oriun-

do do projeto social do Bento Vôlei, 
começou a ganhar destaque a âmbi-
to nacional nas categorias de base 
do clube. Na temporada passada, o 
atleta, além de conquistar o título 
do Campeonato Gaúcho Infanto-
-Juvenil, ganhou oportunidades no 
time principal do Bento Vôlei na 
disputa da Superliga 2016/2017, 
sendo um dos destaques na equipe 
e um dos atletas mais jovens a dis-
putar a competição.

O bento-gonçalvense está trei-
nando junto a equipe sub-19 desde 
maio, visando a preparação para o 
Campeonato Mundial. “ As expecta-
tivas são muito boas pois treinamos 
forte nesses dois últimos meses e 
meio e fizemos uma boa prepara-
ção até aqui. Falar de posição no 
campeonato é muito subjetivo, 
mas sei que estamos preparados e 
vamos com tudo para sermos cam-
peões”, afirma o atleta.  

A seleção brasileira obteve a 
vaga para a competição internacio-
nal ao conquistar o vice-campeona-
to da Copa Sul-americana de vôlei 
da categoria em 2016. No campeo-
nato Mundial, o Brasil se encontra 
no grupo B, ao lado de França, Po-
lônia, Cuba e Japão. Os quatro me-
lhores colocado do grupo avançam 
às oitavas de final do torneio. Os 
jogos serão realizados em Al Rifa’ e 
Madinat ‘Isa, em Bahrein.

O bento-gonçalvense está treinando junto a equipe sub-19 desde maio, visando a 
preparação para o Campeonato Mundial

BGF sub-17 conhece adversários na segunda 
fase da competição estadual
Equipe de Vaner Flores disputará pela primeira vez a 2ª fase do
campeonato da categoria

A equipe sub-17 do BGF, co-
mandada pelo técnico Vaner Flores, 
conheceu os seus adversários na se-
gunda fase do Campeonato Gaúcho 
de Futsal. Conquistando de forma 
inédita a classificação, com um bom 
desempenho dentro de quadra, 
agora a equipe bento-gonçalvense 
almeja alcançar novos patamares na 
competição. 

Na primeira fase, a equipe se 
classificou em 4º lugar de seu gru-
po com 6 pontos, conquistando 
resultados expressivos durante o 
campeonato, como por exemplo a 
vitória sobre a ACBF em casa pelo 

placar de 7 a 6. Na segunda fase do 
campeonato, o BGF enfrentará no 
triangular a equipe da AABB de Ca-
xias do Sul e o Real Itaqui. Os jogos 
serão realizados no dia 2 ou 3 de 
setembro, na cidade de Rio Grande. 
Classificando-se à próxima fase os 
dois melhores colocados do trian-
gular. 

Disputando a competição a 5 
anos, essa será a primeira vez que 
a equipe passa da primeira fase. 
Mesmo que os resultados não se-
jam prioridade, já que o principal 
objetivo do clube é a formação de 
atletas, Vaner Flores exalta o bom 

desempenho e a conquista de me-
tas na competição: “Já colhemos 
frutos ano passado, aproveitando 
atletas da sub-17 na equipe adulta. 
Agora, neste ano, conseguimos as 
duas coisas que foi a classificação 
e o aproveitamento de atletas na 
equipe principal para a Liga Gaú-
cha”, ressalta Vaner Flores. 

2ª fase - Campeonato
Gaúcho sub-17

02 ou 03 de setembro - Rio 
Grande-RS

BGF x AABB
BGF x Real Itaqui

Farrapos enfrenta o lanterna 
São José em casa pelo Super 8

O Farrapos recebe, neste sábado, 
dia 19, o lanterna São José pela 6ª ro-
dada do Super 8, às 15h, no Estádio 
da Montanha. Visando permanecer 
invicto atuando em seus domínios, a 
equipe de Javier Cardozo deseja re-
petir as boas atuações dos últimos 
confrontos para derrotar os paulistas 
e seguir nas primeiras colocações da 
competição nacional.

Na rodada passada, o Farrapos 
derrotou, nos minutos finais de par-
tida, o Desterro pelo placar de 32 a 
29, assumindo a 3ª colocação com 15 
pontos conquistados, cinco a menos 
que o líder Jacareí. Ao contrário da 
equipe gaúcha, o São José não vive 
uma boa fase no campeonato. Com 
apenas três pontos somados até en-
tão, os paulistas ainda não venceram 
no Super 8, ocupando a lanterna da 
competição nacional, distante das de-
mais equipes. 

No histórico do confronto entre 
os gaúchos e paulistas, as equipes 
já se enfrentaram em sete ocasiões, 
com cinco vitórias do São José contra 
duas do Farrapos. No Super 8 do ano 
passado, os bento-gonçalvenses der-
rotaram os joseenses por 27 a 15, no 
Estádio da Montanha. Já atuando fora 
de casa, os gaúchos foram superados 
pelo apertado placar de 33 a 27. 

6ª rodada - Super 8:
Curitiba x Desterro
Farrapos x São José
Pasteur x SPAC
Poli x Jacareí

Jogador do Farrapos é o 
segundo maior pontuador 
no Super 8

Pela segunda vez neste ano, Fa-
cundo Flores, kicker do Farrapos, foi 
responsável por decretar mais uma 
vitória da equipe gaúcha no Super 
8. Decisivo e possuindo um desem-

penho expressivo nas finalizações, o 
atleta que está no clube desde 2016 
vive o seu melhor momento na equi-
pe bento-gonçalvense, ocupando a 
segunda colocação entre os melhores 
atletas da competição nacional, e sen-
do o responsável por quase 50% dos 
pontos anotados pelo clube na atual 
edição do campeonato brasileiro. 

Neste ano, Flores foi decisivo em 
dois grandes confrontos pelo Super 8, 
contra o Pasteur e contra o Desterro. 
Com efetividade, o kicker anotou pe-
nais nos minutos finais de partida, de-
cretando a vitória para o Farrapos em 
ambas as partidas. No último sábado, 
dia 12, enfrentando os catarinenses, 
Facundo quase obteve 100% de apro-
veitamento em finalizações na parti-
da, errando apenas uma conversão. 

Se no ano passado o jogador não 
esteve em seu melhor momento, fi-
cando em 5º lugar no ranking de pon-
tuadores do Super 8 com 86 pontos 
anotados em 12 partidas, neste ano, 
em apenas cinco confrontos disputa-
dos, o atleta já passou da metade de 
pontos marcados em 2016, com 53 
pontos anotados, sendo o segundo 
maior pontuador da competição, com 
apenas cinco pontos de diferença para 
o primeiro colocado. 

O atleta, que convive com o Ru-
gby desde a infância, relata que o bom 
desempenho é fruto da vontade e de 
treinamentos intensivos durante a se-
mana visando a perfeição. “Na verda-
de é sacrifício, de vir segunda, terça, 
quarta, quinta, antes do treino, pegar 
dez a quinze bolas e fazer chutes e 
acho que isso melhorou muito minha 
eficácia.

Temos que continuar neste cami-
nho pois não me preocupo muito por 
mim mas sim pela equipe porque so-
mos 23 caras que entramos no jogo, 
então eu fazendo um chute bom não 
é para mim, é para o clube”,  ressalta 
Flores.

Duelo de invictos pela Copa Amizade
No próximo sábado, dia 19, a 

Copa Amizade realiza a 10ª roda-
da, a qual terá como destaque o 
confronto de invictos, Fronteira e 
Capivara. O time que está na lide-
rança, o Fronteira, além da inven-
cibilidade, busca manter o 100% 
de aproveitamento, já o Capivara 
busca encostar no líder e diminuir 
a diferença para o Fronteira que 
hoje é de 4 pontos.

Na parte de baixo da tabela a 
briga continua em busca de entrar 
no G8 e ficar entre os classificados 
para avançar à próxima fase da 
competição. 

Algumas equipes já tem a 
classificação bem encaminhada, 
porém somente o Fronteira e o 
Capivara estão classificados mate-
maticamente. O inicio dos jogos 
é às 13h30min, e os de fundo às 
15h30min.

Fronteira e Capivara jogam
valendo a invencibilidade

Super 8 é uma das principais competições de rugby do país



Jornal Gazeta - sexta-feira 18 de Agosto de 2017 Jornal Gazeta - sexta-feira 18 de Agosto de 2017 11polícia

Veículo colide contra árvore e 
pega fogo na BR-470

Um veículo incendiou depois de 
uma colisão, na BR-470, em Carlos 
Barbosa, na madrugada de quarta-
-feira (16). A vítima teve lesões leves e 
não sofreu queimaduras.

O veículo Onix, com placas de 
Bento Gonçalves, seguia sentido ao 
município quando saiu da pista em 
uma curva, colidiu contra uma árvore 
pegou fogo.

Homem sofre assalto no bairro 
Maria Goretti

Um homem de 26 anos, sofreu 
um assalto na madrugada de quarta-
-feira (16), na Rua Guilherme Fasolo, 
no bairro Maria Goretti.

Ele conduzia um veículo Celta 
e ao reduzir a velocidade na rótula, 
foi abordado por dois indivíduos em 

uma motocicleta, sendo um deles ar-
mado.

O criminoso bateu no vidro com 
o revólver. O homem foi agredido 
com um soco e teve que entregar a 
carteira, com documentos, cartões 
de banco e R$ 300 em dinheiro.

Homens presos por furtos em farmácias
Dois homens foram presos na 

tarde de terça-feira (15), por volta das 
15h, na Rua Ricardo Cainelli, no Cen-
tro. M.C.M, conhecido pela alcunha 
de “Muringa”, de 24  anos e M.S, de 
32 anos, ambos com diversas passa-
gens por furtos, foram detidos depois 
de furtarem a Farmácia Popular, e se-
rem flagrados na ação pelas câmeras 
de monitoramento.

Os assaltantes foram encami-
nhados até a Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) e reco-
lhidos ao Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves.

“Muringa”, de 24  anos tinha diversas 
passagens por furtoM.S, de 32 anos foi preso depois de um 

furto na Farmácia Popular

Homem é preso por uso de 
documento falso

C.P.C, de 40 anos, foi preso 
por volta das 15h de terça-feira 
(15), depois de tentar fazer um 
empréstimo consignado, em uma 
agência bancária no Bairro Cidade 
Alta.

Para tentar conseguir o valor, 
o homem apresentou um docu-
mento de identidade falso, no en-
tanto, os funcionários da agência 
desconfiaram do indivíduo e acio-
naram a Brigada Militar.

C.P.C tentou fazer empréstimo
usando uma identidade falsa

Assaltante preso no São Francisco
Mais um caso de prisão foi re-

gistrado na tarde de terça-feira (15). 
Dessa vez, L.S, de 34 anos, foi flagra-
do depois de roubar uma bolsa de 
uma pedestre na Rua Marques de 
Souza, no bairro São Francisco.

Ele fugiu e foi encontrado pela 
Brigada Militar na Avenida Humber-
to de Alencar Castelo Branco, por-
tando o objeto roubado.

Homem foi encontrado
com a bolsa roubada

Furto e arrombamento de
residência no bairro Humaitá

Um homem comunicou arrom-
bamento e furto na residência em 
que mora, na Rua Minas Gerais, no 
bairro Humaitá. Segundo ele, por 
volta das 7h30 de quarta-feira (16) 
a porta da casa foi danificada.

Ele e outros homens moram 
temporariamente na residência 
enquanto trabalham em uma obra 
na cidade. Peças de roupas, calça-
dos e aparelhos celulares foram 
furtados.

Homem é preso em flagrante 
por furto de veículo

Um homem foi preso em flagran-
te por volta das 2h45 de quinta-feira 
(17) depois de realizar um furto em 
um veículo Gol na Rua Ricardo Cai-
nelli, no bairro Humaitá. O vidro 
traseiro do automóvel foi removido. 

O indivíduo, J.C., 24 anos, foi locali-
zado na Rua Dr. Montaury, depois de 
câmeras de monitoramento flagrarem 
a ação. Uma equipe da Brigada Militar 
encontrou o acusado portando um es-
tepe que foi usado no crime.

Detentos poderão fazer provas do Exame 
Nacional do EJA

Os presos e adolescentes que 
cumprem medida socioeducativa po-
derão fazer o Exame Nacional para Cer-
tificação de Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja) nos dias 24 e 25 de 
outubro. As provas serão aplicadas nas 
unidades prisionais e socioeducativas 
indicadas pelos órgãos competentes.

O exame é direcionado a jovens 
e adultos que não tiveram a oportu-
nidade de concluir estudos em idade 
própria. É necessário ter, no mínimo, 
15 anos de idade para quem busca a 
certificação do ensino fundamental e 
18 anos para a do ensino médio.

As inscrições dos participantes 

deverão ser feitas pelos responsáveis 
pedagógicos indicados em cada uni-
dade prisional e socioeducativa, en-
tre 28 de agosto e 8 de setembro. O 
exame será dividido em quatro provas 
objetivas, com 30 questões de múlti-
pla escolha por nível de ensino e uma 
redação.

Loja é furtada no bairro Fenavinho
Uma loja foi furtada na noi-

te de terça-feira (15), na avenida 
Humberto de Alencar Castelo 
Branco, no bairro Fenavinho. Os 

criminosos entraram por uma ja-
nela.

Foram furtadas uma TV de 42 
polegadas, um notebook, câmera 

digital, entre outros itens. Há câ-
meras de monitoramento no local 
que podem ajudar na investigação 
dos suspeitos.

Criminosos presos depois de furtarem restaurante
Dois homens foram presos em 

flagrante depois de furtarem um res-
taurante na Rua Olavo Bilac, no bair-
ro Cidade Alta, na madrugada desta 
quinta-feira (17). A.G, de 33 anos e 

A.A.P, de 38, estavam ainda em com-
panhia de uma mulher, que conseguiu 
fugir.

O trio danificou as fechaduras e 
cadeados do local, e furtou mercado-

rias, reconhecidas pelo dono do esta-
belecimento. A mulher já foi identifi-
cada pela polícia. Ela e A.G já foram 
presos outras duas vezes entre junho 
e julho, também pelo crime de furto.



Programação válida de 17/08/2017 
a 23/08/2017. 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

Dublado

Transformesrs: O Último Ca-
valeiro (3D) - (Duração 2h29/ 
Ação / Ficção - 12 anos) - To-
dos os dias -21:15h - Dublado

Shopping Bento
Sala 01
Annabelle 2 - A Criação do 
Mal (2D) - (Duração 1h50/ 
Terror  - 14 anos) -  Todos os 
dias - 14h, 16:20, 21h - Dubla-
do - 18:40 - Legendado
Anos após a trágica morte de sua filha, 
um habilidoso artesão de bonecas e sua 
esposa decidem, por caridade, acolher 
em sua casa uma freira e dezenas de 
meninas desalojadas de um orfanato. 
Atormentado pelas lembranças traumá-
ticas, o casal ainda precisa lidar com um 
amendrontador demônio do passado: 
Annabelle, criação do artesão.

Sala 02
O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53 - Drama/ 
Nacional - 14 anos) - Todos os 
dias -15:40
O jovem Tony (Johnny Massaro) decide 
retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua 
cidade natal. Ao chegar, ele descobre 
que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, 
voltou para França alegando sentir falta 
dos amigos e do país de origem. Tony 
acaba tornando-se professor, e vê-se 
em meio aos conflitos e inexperiências 
juvenis.
Transformesrs: O Último Ca-
valeiro (2D) - (Duração 2h29/ 
Ação / Ficção - 12 anos) - To-
dos os dias -18h - Dublado

Homem-Aranha de Volta ao 
Lar (2D) - (Duração 2h14/ 
Ação / Aventura  - 12 anos) - 
Todos os dias - 21h - Dublado

L’america Shopping 
Sala 1
Carros 3 (2D)
(Duração 1h49/ Animação / 
Aventura  - Livre) - Todos os 
dias - 14h - Dublado 
Durante mais uma disputa eletrizan-
te nas pistas, o campeão Relâmpago 
McQueen acelerou demais e acabou 
perdendo o controle. Agora, após ter 
capotando várias vezes e quase ter 
partido dessa para melhor, o vermelinho 
vai ter sua vida alterada para sempre. 
O acidente foi tão grave que, com os 
estragos, McQueen pode ter que se 
aposentar de vez. 
Planeta dos Macacos: A 
Guerra (3D) (Duração 2h20/  
Ficção científica, Ação, Aven-
tura - 14 anos) - Todos os dias 
- 16:20h - Dublado 
Humanos e macacos cruzam os cami-
nhos novamente. César e seu grupo são 
forçados a entrar em uma guerra contra 
um exército de soldados liderados por 
um impiedoso coronel. Depois que 
vários macacos perdem suas vidas no 
conflito, César luta contra seus instintos 
e parte em busca de vingança. Dessa 
jornada, o futuro do planeta poderá 
estar em jogo.
Meu Malvado Favorito 3
(2D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 

- Todos os dias - 18:45h - 
Dublado

Dunkirk (2D) (Duração 
1h47min/ Drama-Guerra/ 14 
anos) - Todos os dias - 21:15 - 
Legendado
Na Operação Dínamo, mais conhecida 
como a Evacuação de Dunquerque, sol-
dados aliados da Bélgica, do Império 
Britânico e da França são rodeados pelo 
exército alemão e devem ser resgatados 
durante uma feroz batalha no início 
da Segunda Guerra Mundial. A história 
acompanha três momentos distintos: 
uma hora de confronto no céu, onde o 
piloto Farrier (Tom Hardy) precisa des-
truir um avião inimigo, um dia inteiro 
em alto mar, onde o civil britânico Da-
wson (Mark Rylance) leva seu barco de 
passeio para ajudar a resgatar o exérci-
to de seu país, e uma semana na praia, 
onde o jovem soldado Tommy (Fionn 
Whitehead) busca escapar a qualquer 
preço.

Sala 02
Valerian e a Cidade dos Mil 
Planetas (3D)- (Duração 2h18/ 
Ação / Ficção Científica - 12 
anos) - Todos os dias 14h, 
18:45 - Dublado
Século XXVIII. Valérian (Dane DeHaan) é 
um agente viajante do tempo e do espa-
ço que luta ao lado da parceira Laureline 
(Cara Delevingne), por quem é apaixona-
do, em defesa da Terra e seus planetas 
aliados, continuamente atacados por 
bandidos intergaláticos. Quando che-
gam no planeta Alpha, eles precisarão 
acabar com uma operação comandada 
por grandes forças que deseja destruir 
os sonhos e as vidas dos dezessete mi-
lhões de habitantes do planeta.
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 
- Todos os dias - 16:40h - 
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