
| No sábado, 30 de novembro, haverá celebração 
na Igreja Imaculada Conceição, às 19 horas.

| Em 8 de dezembro, haverá missa na Igreja Ima-
culada Conceição, às 10 horas, e festa da Padroeira 
durante o dia, com almoço ao preço de R$ 25 por 
pessoa (antecipado com os dirigentes) e no dia R$ 
30. À tarde, reunião dançante.

| No último sábado foram realizados os jogos que 
definiram os vencedores do 25º Campeonato de Fu-
tebol Sete de Dona Josefa, que disputou a Taça 50 
Anos da Juventude Unida. No primeiro jogo, a equipe 
do Juventus venceu a Juventude Unida por 2x1 e ficou 
com o 3º lugar, com gols de Maicon e Éverton, des-
contando com Vilson. No segundo jogo válido pelos 
veteranos, o Nacional venceu a Juventude Unida por 
2x1, com gols de Celson e Elias, descontando com 
César, ficando com título da categoria. No último jogo, 
que decidiu a taça 50 Anos da Juventude Unida, o 
Andréas, com gols de Maiquel e Maicon, venceu o 
Amigos da Bola/Gol de Placa, por 2x1. Na partida, 
Leandro descontou. A equipe conquistou o título 
pelo segundo ano consecutivo. A premiação foi feita 
após os jogos. As quatro equipes melhor colocadas 
do aberto com troféu, e medalhas para o campeão e 
vice. As duas melhores do veterano receberam troféu 
e medalhas. 

| A Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de 
Vera Cruz cancelou o almoço que iria realizar neste 
domingo, na sede do Nacional, devido à Romaria da 
Schoenstatt.

| Neste domingo, dia 24 de novembro, Culto Eter-
nidade em Ferraz (IECLB).

| Sábado, dia 23 de novembro, acontece o Congres-
so Mirim do Distrito Vale do Rio Pardo (DIVARP), no 
bairro Esmeralda, em Santa Cruz do Sul. Na quinta-
feira, dia 28, reunião do Distrito (DIVARP) em Santa 
Cruz do Sul (IELB). O Coral da Congregação Evangé-
lica Luterana Cristã participará no dia 1º de dezembro 
do culto cantate em Vila Progresso. O evento inicia 
às 20 horas.

| Na noite de ontem foram definidas as últimas 
equipes classificadas para a segunda fase, do 1º 
Campeonato de Futsal promovido pela S.C.E. Ferraz, 
junto ao ginásio da localidade. Amanhã, dia 23 de 
novembro, ocorrem jogos pela fase semifinal nas mo-
dalidades veterano e feminino, e pela fase de quartas 
de final na categoria livre. Início às 19h30min. 

| A Congregação Luterana Trindade terá culto nes-
te sábado, 23 de novembro, às 19h30min, na igreja. 
O horário é diferente em relação ao que está no ca-
lendário da entidade, em virtude da não implantação 
do horário de verão este ano no Brasil. 

| Neste domingo, 24 de novembro, realiza-se a 
primeira edição do Felizcidade no interior, nas de-
pendências do CCE Juventude de Linha Henrique 
D’Ávila, com diversas atrações de comercialização e 
entretenimento, como já tradicionalmente ocorre na 
praça. O evento será das 14 às 19 horas.

| Os corais infantil e adulto da Congregação Trin-
dade estão preparando repertório para o culto can-
tate, que será realizado em 1º de dezembro, e para a 
Cantata de Natal, que reunirá os corais do município 
no dia 7 de dezembro, a partir das 19h30min, na Con-
gregação Luterana Paz da Esquina Koelzer.
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Central nacional tem 
atrasado benefícios
Unificação do 
serviço de análise 
dos encaminhamentos 
do INSS tem 
retardado aprovação 
em até um ano
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O  atendimento digi-
tal, via telefone e 
internet, proposto 

pelo INSS, era para facilitar 
o acesso dos usuários aos 
serviços e trazer agilidade no 
processo. Apesar de acelerar 
o encaminhamento, pois para 
alguns serviços não é preciso 
mais se deslocar, em contra-
partida tem se percebido a 
demora de algumas solicita-
ções. Essa é a avaliação que 
a assistente social Gabriela 
Ferreira, coordenadora da Se-
cretaria de Assistência Social 
de Vera Cruz, faz. Segundo 
ela, especialmente Benefícios 
de Prestação Continuada 
(BPC), que antes levavam 
em torno de dois a três meses 

“

”

Na metade deste ano 
foi criada a central 

nacional de análises, 
e os servidores de 

todo o país passaram 
a analisar processos 

de qualquer lugar, sem 
jurisdição, todos pela 
ordem do mais antigo 

até o mais recente.

JOÃO WERBERICH
gerente da agência do 

INSS de Santa Cruz

No início do ano passado, o INSS passou a atender 
na forma digital, pelo telefone 135 ou pelo site meu.
inss.gov.br. Inclusive, o aplicativo pode ser baixado no 
celular e as pessoas podem fazer todos os serviços por 
este canal, como ver suas contribuições, extratos e re-
querer diversos serviços, sem precisar ir até a agência.
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para serem aprovados, têm 
demorado quase um ano. 
Por que isso tem ocorrido? 
Pelo acúmulo da demanda 
ocasionada pelas unificações 
das centrais de análises do 
INSS, que agora passou a ter 
caráter nacional e não mais 
regional.

Em Vera Cruz, em média 
são encaminhados quatro 
benefícios por mês. Hoje, são 
176 pessoas com deficiência 
recebendo e 61 idosos. “São 
direitos que essas pessoas 
têm, mas que têm demora-

do muito tempo para vir”, 
lamenta. 

O gerente da agência em 
Santa Cruz, João Mário Wer-
berich, explica que para quem 
não encaminhou via internet 
ou telefone, pode agendar via 
CRAS nos municípios. Por te-
lefone, pode ligar para o 135. 
Porém, neste caso, precisa 
agendar o serviço de “Cum-
primento de Exigências” e no 
dia e hora marcados levar os 
documentos para digitalizar 
na estrutura física do INSS, 
neste caso, em Santa Cruz.

LUCIANA MANDLER

Werberich: ampliação da central contribui para demora

Werberich esclarece que 
até o fim de 2018, a agência 
em Santa Cruz atendia as 
demandas próprias e da Re-
gional Santa Maria e tinha em 
média 60 dias para concluir os 
processos. Em janeiro deste 
ano foi criada a central de 
análise digital da Regional 
Sul, em Florianópolis, e os 
servidores passaram a ana-
lisar processos de toda esta 
área. Em alguns lugares havia 
atrasos de mais de 180 dias.

“Com isso, os processos 
entraram numa fila regional, 
o que passou a atrasar os 
processos locais que estavam 
sendo resolvidos em prazos 
menores”, salienta. “Na me-
tade deste ano foi criada a 
central nacional de análises, 
e os servidores de todo o país 
passaram a analisar proces-
sos de qualquer lugar, sem 
jurisdição, todos pela ordem 

Demanda regional passou a ser de todo país 
com a criação da central nacional de análises

do mais antigo até o mais re-
cente. Mais uma vez entraram 
processos mais antigos na fila 
e os da nossa região ficaram 
aguardando”, completa. Real-
mente há aumento no prazo 
de análise dos benefícios em 
geral e não só os de BPC. 

MUTIRÃO
“Pela perspectiva, logo 

voltaremos a proceder as 
análises dentro de um prazo 
como já se tinha anterior-
mente”, frisou ele. Isso por-
que foi alocado um grande 
número de servidores que 
atuam somente em análise 
de processos. Assim, ele es-

pera num prazo curto voltar 
à normalidade.


