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Na sessão ordinária realizada no dia  
29/06, a Câmara de Vereadores de 
Ibiaçá aprovou em votação, por mai-

oria, o projeto de Lei nº 23 do Executivo Mu-
nicipal que regulamenta a “Política Munici-
pal de Práticas Integrativas e Complementa-
res  e  Educação Popular  em Saúde 
(PMPICEPS).  

O objetivo deste projeto é promover a im-
plantação gradual de práticas como yoga, rei-
ki, quiropraxia, dança circular, meditação, 
plantas medicinais e fitoterapia, musicotera-
pia, homeopatia, medicina tradicional chine-
sa/acupuntura, medicina antroposófica, ter-
malismo social/crenoterapia, arteterapia, ayu-
verda, biodança, naturopatia, osteopatia, re-
flexoterapia, shantala, constelação familiar, 
terapia comunitária integrativa, apiterapia, 
aromaterapia, bioenergética, cromoterapia, 
cromoterapia geoterapia, hipnoterapia, impo-
sição de mãos, ozônio terapia de florais e ou-
tras. 

Tais práticas serão norteadas por meio de 
estratégias de gestão que assegurem a parti-
cipação intersetorial dos órgãos oficiais, bem 
como representação das organizações sociais 
e entidades associativas e científicas afins.  
Os pressupostos conceituais que nortearam 
este projeto de lei foram baseados na Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Comple-
mentares em Saúde, bem como em docu-
mentos técnicos do Ministério da Saúde. 

Ainda na sessão ordinária foram aprova-
dos os seguintes projetos de lei. 

O projeto de lei nº 24, aprovado por maio-
ria dos vereadores, foi enviado pelo executi-
vo municipal para a apreciação do legislati-
vo, e teve como objetivo nomear ruas do Bair-
ro Vila Nova. Os nomes sugeridos pelo exe-
cutivo baseia-se em espécies de flores e no 
Parque Municipal de Eventos.

O projeto de lei nº 25, de autoria do exe-

cutivo municipal, é aprovado, por unanimi-
dade pela Câmara de Vereadores, e dispõe so-
bre a alteração de cargos, salários e funções 
do magistério municipal.

Outro projeto de lei, aprovado por unani-
midade pelos vereadores ibiaçaenses, foi o 
de nº 26, que altera o plano de cargos e fun-
ções do funcionalismo municipal, no que tan-

ge ao número de cargos criados para psicólo-
go e odontólogo. O Poder Executivo justiça 
tal alteração em função da necessidade de se 
adequar aos cargos providos pelo município 
e também para atender determinação do Tri-
bunal de Contas do Estado. A próxima sessão 
da Câmara de Vereadores está marcada para 
o dia 13 de julho.

A Câmara Municipal de Ve-
readores de Mato Caste-
lhano realizou nos dias 

29 de junho e 06 de julho as ses-
sões ordinárias 117 e 118, respec-
tivamente. Confira as proposições 
apresentadas e votadas pelos vere-
adores:

29 de junho
Projeto de lei n.º 17/2020, de 

autoria do Poder Executivo: 
"Dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado de motoristas 
para atender a necessidade tempo-
rária de excepcional interesse pú-
blico, nos termos do inciso IX, do 

art. 37 da Constituição Federal e 
dá outras providências." Foi apre-
sentada emenda supressiva pela 
Comissão de Legislação e Reda-
ção (CLR). A proposição inicial 
do Executivo solicitava a contra-
tação de cinco motoristas. A emen-
da reduziu para duas contrata-

ções. Emenda aprovada, tendo 5 
votos favoráveis e 3 contrários.-
Projeto aprovado por unanimida-
de.

Projeto de Lei n.º 18/2020, 
de autoria do Poder Executivo: 
"Altera a Lei Municipal n.º 226, 
de 27 de abril de 2001, para ampli-

ar o número de cargos de Enfer-
meira Padrão e dá outras provi-
dências." Aprovado por unanimi-
dade.

Projeto de Lei n.º 19/2020, 
de autoria do Poder Executivo: 
"Dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado de Enfermei-
ra Padrão para atender a necessi-
dade temporária de excepcional in-
teresse público, nos termos do inci-
so IX do art. 37 da Constituição Fe-
deral e dá outras providênci-
as."Aprovado por unanimidade.

06 de julho
Indicação apresentada pela 

Mesa Diretora: Indicação n.º 
01/2020: Sugere ao Poder Execu-
tivo Municipal o estudo da possi-
bilidade de elaboração e o enca-
minhamento de Projeto de Lei o 
qual deve determinar que o servi-
dor público que pretende se desin-
compatibilizar de seu cargo para 
concorrer a pleito eleitoral se ma-
nifeste por ofício à Secretaria a 
qual pertence, antes do prazo legal 
de afastamento, conforme deter-
mina o Tribunal Superior Eleito-
ral.

Recesso
Por conta do recesso parla-

mentar que inicia no dia 17 de ju-
lho, a próxima sessão ordinária se-
rá no dia 03 de agosto, às 
17h30min.

Vereadores apreciaram quatro projetos de lei durante a sessão

Vereadores autorizaram a contratação temporária de dois motoristas para o município

Câmara de Ibiaçá aprova “Práticas Integrativas e
Complementares e Educação Popular em Saúde”

Proposições que tramitaram na Câmara de Vereadores
de Mato Castelhano nas sessões dos dias 29/06 e 06/07
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OPORTUNIDADES

A economia é para economista entender. Como não 
sou, só analiso o que eles falam, escrevem ou pensam.  
Às vezes é difícil entende-los, mas não impossível. 

Vamos aos fatos.
Antes da pandemia, lá em janeiro e fevereiro de 2020, nos-

sa economia já não estava andando bem. A previsão de cresci-
mento do produto interno bruto (PIB) - que representa a soma 
de todos os bens e serviços finais produzidos - era 0% ou mui-
to próximo disso. Em fevereiro a previsão de crescimento em 
torno de 2%. O desemprego no Brasil em janeiro de 2020 era 
de 11,6%.

Depois da pandemia e durante o crescimento do PIB foi 
reduzido a 0%, - 4%, -9%. A covid trouxe maior queda no cres-
cimento. Destruiu toda projeção, que já não era otimista, para 
muito péssima. As manchetes relatam que teremos desempre-
gos e todas as consequências inerentes.

Resumidamente estamos em uma crise sanitária, econô-
mica e social, somada à 
crise política, quando nos-
sos governantes não se en-
tendem sequer em uma 
medida simples como a 
de usar máscara.

A leitura do cenário 
leva-nos a certeza que es-
tamos ou iremos em bre-
ve para o fundo do poço, 
sem expectativas de sair. 
Os números de emprega-
dos com carteira assinada 
caíram para o menor ní-
vel da série histórica e 
apontam que menos da 
metade da população em 
idade de trabalhar está ocupada.

Eis que na economia tudo muda. Ao menos a opinião e a 
expectativa. A comunidade europeia, para fugir do Brasil, pre-
vê uma recuperação generalizada do PIB em 2021, a 6,1% pa-
ra o conjunto dos 19 países da Eurozona. O crescimento seria 
de 7,6% do PIB na França, de 7,1% na Espanha e de 6,1% na 
Itália, assim como de 6% em Portugal e de 5,3% na Alemanha.

Voltando ao Brasil, o presidente do BC (Banco Central), 
Roberto Campos Netto, afirmou que a economia brasileira ini-
ciou um processo de retomada em ritmo mais acelerado do 
que o esperado. Para Campos o pior momento da crise causa-
da pela pandemia do novo coronavírus já passou. Em resumo 
voltamos e em ritmo acelerado. São boas notícias emitidas pe-
los economistas. São prenúncios de uma nova realidade. Ago-
ra precisamos fazer nossa parte para aproveitar as oportunida-
des.

Elizeu Lisbôa Moreira
Vigário Paroquial de Tapejara

 definição de 25 de julho como Dia do Colono deu-se em A1924, em meio às comemorações do centenário de vinda 
dos primeiros imigrantes ao Rio Grande do Sul. O dia 25 

de julho também é o Dia do Motorista em homenagem ao protetor 
São Cristóvão. 

Cristóvão era um homem alto, musculoso e forte, sendo por is-
so, um guerreiro de grande destaque. Conta-se que na busca de ser-
vir um rei mais forte que todos, encontrou o diabo. Mas, enquanto 
caminhavam juntos, Cristóvão notou que o diabo ao avistar uma 
cruz, desviou o caminho e percorreu uma distância muito maior a 
fim de não passar perto dela. Perguntado por São Cristóvão por que 
ele tinha tanto medo da cruz, o diabo respondeu: “Houve um ho-
mem chamado Jesus Cristo que, por meio de Sua morte na Cruz, 
trouxe a salvação para a humanidade, e quando vejo Seu sinal, fico 
apavorado e fujo dele”.

Na mesma hora, Cristóvão entendeu que Jesus Cristo era mais 
poderoso e, por isso, saiu em uma busca dele. Durante a caminhada, 
encontrou um eremita e perguntou como poderia encontrar Jesus 
Cristo. Este lhe pediu que se instalasse à beira de um rio que existia 
ali perto, que era difícil de atravessar. A função de Cristóvão era aju-
dar a todos que quisessem passar pelo rio e, por amor a Jesus Cristo, 
Cristóvão iniciou a sua missão.

Certo dia fez o mesmo com um menino. Mas conforme atraves-
sava o rio, a criança ia ficando mais pesada e só com muito custo e 
sofrimento ele conseguiu depositar com segurança o menino na ou-
tra margem. Então perguntou: "Como pode ser isso? Parece que car-
reguei o mundo nas costas”. O menino respondeu: "Não carregou o 
mundo, mas sim seu Criador". Assim Jesus se revelou a ele e o con-
vidou a ser seu apóstolo. Foi um corajoso anunciador do Evange-
lho, por causar “incômodo” ao imperador, Cristóvão foi martirizado 
no ano de 250.

O menino Jesus nos ombros de São Cristóvão significa que ca-
da vez que o santo atravessou alguém no rio, atravessou o próprio Je-
sus: “Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus ir-
mãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram” (Mt 25,40). A cari-
dade e o amor que damos a alguém jamais serão esquecidos. Todas 
as vezes que ajudamos alguém, saibamos que estamos ajudando o 
próprio Jesus. Essa é uma máxima que serve para qualquer um de 
nós, independente de profissão ou vocação que estamos exercendo.

Aos homens e mulheres que labutam no cultivo da Mãe terra, o 
nosso reconhecimento e oração. O mesmo para homens e mulheres 
que trabalham com o transporte. São pessoas que assim como São 
Cristóvão atravessam os “rios” de difícil travessia. Seja enfrentando 
sol e chuva, acidentes de trabalho ou os perigos das estradas e com 
uma, nem sempre justa, renumeração. Precisamos lembrar que para 
termos nosso sustento alguém contribuiu com sua parte. Que isso 
não seja lembrado só quando falta algo em nossa mesa, mas diaria-
mente. São Cristóvão interceda aos nossos homenageados e por nós 
todos, que possamos sempre ajudar a quem precisa e com amor!
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25 DE JULHO: 
DIA DO COLONO

 E DO MOTORISTA

Celso Martins
Pastor IEQ - Bairro São Paulo

u posso ter uma vida de paz! em meio a tantas tribulações da Evida, é possível ter uma vida de paz. é possível manter uma vi-
da de paz? O texto diz: procure a paz e continue seguindo-a 

como eu faço então para encontrar essa vida de paz? 

1 – Aparta-te do mal.
- existem pessoas que se metem em problemas com suas própri-

as pernas;
- tem gente que vai se metendo em encrencas que roubam a sua 

paz;
- estava tudo em paz, aí você começa a se envolver com alguém 

e perturba tudo;
- aí você se envolve em alguns problemas que não eram para se 

envolver e perturba tudo;
- fuja de coisas que Deus está te avisando;
- fuja de pessoas que estão te levando para o caminho mal.

2 – Faça o bem.
- Gálatas 6:9 - não nos cansemos de fazer o bem;
- Gálatas 6:7 - tudo que o homem semear isso ele colherá;
- se você fizer o bem para as pessoas, você vai colher o bem das 

pessoas;
- tudo que você dá aos outros, Deus devolve para você – dê um 

sorriso para alguém para ver;
- Jesus diz para os discípulos dizer paz em cada casa – se não te 

saudarem, a paz volta pra você;
- se você não pode ajudar alguém, pelo menos não atrapalhe;
- faça o bem para seus familiares, faça o bem para seus amigos, 

faça o bem para sua igreja;
- se você não puder fazer o bem, pelo menos não faça o mal;
- tem gente que não ajuda e ainda atrapalha.

3 - Decida estar em paz com Deus. Experimente a graça e a 
misericórdia dele.

João 2:1 – meus filhinhos não pequeis, mais se pecar temos um 
advogado junto do pai. Evite pecar, mais se pecar experimente a mi-
sericórdia de Deus;

- Deus não é um velho carrasco que está em cima de uma monta-
nha com um pau querendo que você erre para ele te bater;

- Deus é um pai amoroso que está com a mão estendida para 
quando você errar ele te levantar para você continuar a caminhada;

- Salmo 37:23,27. Os passos de um homem bom são confirmados 
pelo senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará 
prostrado, pois o senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora 
sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a 
mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é 
abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem; e terás morada para sempre.

4 – Decida estar em paz consigo mesmo, não seja seu maior 
carrasco, se você não se suporta você está em sérios problemas, 
pois onde você for você estará ali, ame a você mesmo – olhe-se no 
espelho e diga: você é uma bênção.

5 – decida estar em paz com as outras pessoas 
- Hebreus 12:14 – segui a paz com todos e santificação, sem a 

qual ninguém verá o senhor. Você gostaria de ser seu amigo? Evite 
críticas – se você não pode ajudar fique calado. Não tente controlar as 
pessoas, isso é horrível. Não se meta em questões que não é para se 
meter quem se mete em questão alheia é como quem pega um cão pe-
la orelha.

Pedro 3:11,13- Aparte-se do mal, e faça o bem; busque a paz, e si-
ga-a. Porque os olhos do senhor estão sobre os justos, e os seus ouvi-
dos atentos às suas orações; mas o rosto do senhor é contra os que fa-
zem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do 
bem?

6 – acalme seu coração e lance fora todo o medo – João 
14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como 
o mundo a dá. não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.

- pense o que está roubando sua paz?
- os filhos, o casamento, problemas financeiros?
- vamos ter que conviver com isso até o final de nossas vidas. 

Então, aprenda a descansar
- em Marcos, cap. 4, os discípulos passam por uma grande tem-

pestade no barco e a bíblia diz que Jesus estava dormindo na hora da 
tempestade. 

- toda tempestade passa. Isso vai passar! essa fase vai passar!

COMO TER UMA
 VIDA DE PAZ? 

PARTE 1
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Rogério Döering Jr.
CRO/RS 21.640

Mestre em Biociências e Saúde e Especialista em Endodontia

SAÚDE BUCAL 
DURANTE A GRAVIDEZ

ESTÁ PASSANDO? ... E COMO SERÁ 
ESSE NOVO “NORMAL”?

o analisarmos tudo que aconteceu Adesde o mês de março de 2020 até 
hoje, parece uma história maluca, 

que se tivéssemos conhecimento antes, 
não acreditaríamos. A pandemia veio para, 
olharmos com mais atenção nossa saúde e 
aqueles que nos são preciosos, e nos rein-
ventarmos diante do mercado de trabalho e 
no mundo dos negócios.

Estávamos acostumados a sempre re-
clamar de tudo: do trabalho, do trânsito, da 
correria, da falta de trabalho... e a lista é 
grande. E de repente tudo parou! Acome-
teu uma insegurança enorme em todo o 
mundo. Na nossa região: fecha comércio, 
abre comércio, empresas grandes com sur-
tos, e outras aproveitando o momento para 
demissões. Mas e quando a pandemia pas-
sar? Será que está próximo? Como ficará 
nossos empregos?

Acredito que pelas informações dos 
nossos governantes ficaremos nesse pro-
cesso de distanciamento até o final do ano. 
OK, mas você deve estar se perguntando: e 
de que forma afeta nossa região? Afeta 
com diminuição de oportunidades de em-
pregos, vagas de empregos com exigências 
especificas (a importância de qualificação 
mesmo nesse período se intensificou). E 
por mais que parece uma realidade de gran-
des metrópoles, o Home office chegou na 
nossa região também e para ficar.

Se analisarmos pela visão empresarial: 
o home office reduz significativamente os 
custos fixos da empresa: consumo de ener-
gia elétrica, água, internet, a probabilidade 
de acidente de deslocamento para o traba-
lho... Segundo a Fundação Dom Cabral: 
86% das empresas no Brasil devem manter 
o home office após a pandemia, isso de-
monstra que nessa estimativa possa estar 
empresas aqui da nossa região. E ter a cons-
ciência que em tempos assim profissionais 
híbridos e com rápida adaptabilidade serão 
os mais destacados, indiferente do setor.

Se analisarmos na visão do emprega-
do: poder trabalhar e estar de olho nos fi-
lhos é uma vantagem, desde que você sai-
ba ser disciplinado. Nada de ficar de pija-
ma o dia todo! É importante traçar uma ro-
tina profissional, mesmo em casa, isso ele-
va o ganho de produtividade, desde que 
bem organizado. O que temos que enten-
der, e mesmo estando no interior do Rio 
Grande do Sul, é que a tecnologia, as ino-
vações na forma de trabalho, na forma de 
estudo chegou com mais rapidez, estudio-
sos enfatizam que antecipamos 10 anos de 
inovação por causa da pandemia. Se é ver-
dade ou não, estamos em processo de des-
cobrir. 

A revista Você S/A traz uma informa-
ção que julgo extremamente importante 
destacar, são as novas habilidades que o 
profissional deverá ter a partir de agora, 
que são: Ambilidade e Trabalhabilidade. 
Ambilidade é a junção da ambição com hu-
mildade. O profissional que souber ter a hu-
mildade de dizer “não sei, mas posso 
aprender.” Está um passo a frente dos con-
correntes. Trabalhabilidade: é a habilidade 
do trabalhador entender que não basta ter 
apenas um emprego, mas em ter suas habi-
lidades bem definidas e assim buscar di-
versas formas de rendas. 

É meu caro, a pandemia veio para nos 
mostrar que nada está “seguro”, mas que 
sobrevive aquele que melhor se adapta. 
Manter suas expectativas em apenas um lo-
cal de trabalho, como crescemos vendo 
nossos avós e pais, agora não é mais acon-
selhável. Temos que ter a visão de que em-
preender não é algo inatingível, e traba-
lhar em vários locais, desde que bem pen-
sado e planejado é uma alternativa lucrati-
va, inteligente e de expansão. Entendo que 
aquele que não sair de sua “zona de con-
forto” corre o risco de ficar obsoleto nesse 
momento de rápida expansão. Pense a res-
peito!

s integrantes do Grupo Escoteiro Ta-Opejara 40-RS, agradecem o apoio da-
do pela Sicredi Altos da Serra RS/SC, 

associados e colaboradores, que contribuíram 
significativamente, por meio do fundo social 
da cooperativa, para que o grupo pudesse ad-
quirir um container modificado, com a finali-
dade de atender as necessidades das tropas, 
além de abrigá-las durante as atividades. Os es-
coteiros tapejarenses ainda convidam a comu-
nidade para conhecer o trabalho desenvolvido 
pelos jovens que integram o grupo. As ativida-
des são realizadas aos sábados à tarde, no Par-
que Municipal Ângelo Eugênio Damatto. 

A saúde bucal pode afetar a gravi-
dez?

Há cada vez mais evidências sugerin-
do a existência de uma relação entre as en-
fermidades gengivais e os nascimentos 
prematuros, e de bebês que nascem com 
peso abaixo do normal. As gestantes por-
tadoras de enfermidades gengivais têm 
maior propensão a dar à luz a bebês pre-
maturos e abaixo do peso normal, embo-
ra outros estudos devem ainda ser feitos 
para que se estabeleça de que maneira as 
enfermidades gengivais afetam a gesta-
ção.

Que posso fazer para garantir uma 
gravidez saudável? 

Durante a gestação, seus dentes e gen-
givas precisam de cuidados especiais. 
Uma higiene bucal adequada, o uso diá-
rio do fio dental, uma alimentação equili-
brada e visitas periódicas ao dentista são 
medidas que ajudam a reduzir os proble-
mas dentários que acompanham a gesta-
ção.

Que problemas orais podem ocor-
rer durante a gravidez?

Os estudos revelam que grande núme-
ro de mulheres tem gengivite durante a 
gravidez, com acúmulo de placa bacteri-
ana que se deposita nos dentes irritando a 
gengiva. Mantendo seus dentes sempre 
limpos, especialmente na região do colo 
dentário, área em que a gengiva e os den-
tes se encontram, você pode reduzir sig-
nificativamente ou até evitar a gengivite 
durante a gravidez. E além disso, você po-

de ajudar ainda mais a saúde de seus den-
tes, substituindo os doces por alimentos 
integrais tais como queijo, verduras e fru-
tas frescas. Em algumas mulheres a pro-
pensão para desenvolver a gengivite au-
menta devido aos altos níveis de proges-
terona no corpo ocasionam uma forte rea-
ção nos níveis da placa dental. Se você 
tem gengivas sensíveis, tente usar um fio 
dental suave, já que se desliza facilmente 
entre seus dentes. Para minimizar os efei-
tos da gengivite na gravidez, tenha uma 
boa higiene bucal: escove os dentes três 
vezes ao dia por pelo menos dois minutos 
cada vez. Passe o fio dental todos os dias. 
Usar um enxaguante bucal antibacteria-
no também pode ajudar a controlar a in-
flamação de sua gengiva.

O que posso esperar de uma consul-
ta com o dentista durante meu período 
de gravidez?

Em primeiro lugar, não deixe de in-
formar o dentista que você está grávida, 
sendo mais indicado marcar uma consul-
ta entre o quarto e sexto mês de gravidez. 
Na maior parte dos casos, radiografias, 
anestésicos dentais, medicação contra a 
dor e antibióticos não são receitados du-
rante o primeiro trimestre da gravidez, a 
não ser que sejam absolutamente neces-
sários. Além disso, sentar-se em uma ca-
deira de dentista nos últimos três meses 
da gestação pode ser algo desconfortá-
vel. Mas se for necessária uma consulta 
de emergência, não se preocupe, pois seu 
dentista está preparado para ajudá-la nes-
ta situação.

Cassandra Martinelli
Especialista em Contabilidade

Coordenadora Pedagógica e Docente

Escoteiros adquirem container

Container será usado para abrigar o grupo
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 comércio e a indústria têm extrema Oimportância no desenvolvimento da 
cidade. A geração de empregos, o for-

talecimento da economia e a projeção de Ta-
pejara para o mundo se devem às empresas 

aqui instaladas.  
Em comemoração aos 20 Anos do Novo 

Tempo, contaremos a história de sucesso das 
20 empresas que geram o desenvolvimento 
do município. Mediante pesquisa, levanta-

mos as 20 empresas  do setor de indústria e co-
mércio (exceto energia, transporte e setor 
agrícola/rural), que mais geram renda no mu-
nicípio - segundo dados da SEFAZ - que fa-
rão parte deste projeto, executado ao longo 

de um ano. Será destaque, em nossas páginas, 
a história de duas empresas a cada mês, com 
reportagem especial, vídeos e  entrevistas. 
Nesta edição, você confere um histórico da 
Italac.

a terça-feira (07), o presi-Ndente da ACISAT, Cristi-
ano da Silva e o assessor 

jurídico da entidade, Irapuan Jor-
ge Teixeira, se reuniram com o pro-
motor de Justiça de Tapejara, Már-
cio Schenatto. Na ocasião, foram 
tratados diversos assuntos de inte-
resse da entidade e de seus associ-
ados, principalmente os relativos 
ao setor comercial, que vem en-
frentando inúmeros problemas em 
razão da pandemia da Covid-19 e 
também pelas restrições estabele-
cidas pelo governo estadual.

"O diálogo estabelecido foi 
muito produtivo e o Dr Márcio foi 
muito receptivo e solidário com a 
situação que o empresariado de Ta-
pejara vem sofrendo pelos impac-
tos negativos que as restrições têm 

ocasionado e se colocou àdisposi-
ção para dialogar e buscar meca-
nismos que minimizem estes efei-
tos negativos que trazem proble-
mas não só para a classe empresa-
rial, mas também à comunidade 
em geral, que tem sofrido com a di-
minuição da geração de emprego e 
renda", destacou o presidente da 
Acisat, Cristiano da Silva.

O presidente ressalta ainda 
que esta aproximação demonstra o 
compromisso e seriedade que a en-
tidade tem para com seus associa-
dos e a comunidade tapejarense, e 
que o Ministério Público, por me-
io da promotoria de justiça, tam-
bém demonstra a mesma preocu-
pação e responsabilidade com a sa-
úde pública e com as questões eco-
nômicas e sociais decorrentes.

   

O
 Sindicato dos Trabalhadores Rura-
is de Tapejara (STR) está partici-
pando de várias videoconferências 

de atualização de vários temas da área ru-
ral. Na quarta-feira, 09/07, foi a vez do te-
ma PREVIDÊNCIA SOCIAL. Confira as 
novidades da área:

SEGURADO ESPECIAL
R E G I M E  D E  E C O N O M I A 

FAMILIAR, seria a atividade em que o tra-
balho dos membros da família é indispen-
sável à própria subsistência e ao desenvol-
vimento socioeconômico do núcleo famili-
ar e é exercido em condições de mútua de-
pendência e colaboração, sem a utilização 
de empregados permanentes. 

Não descaracteriza a condição de segu-
rado especial; a Contratação de emprega-
dos/trabalhadores temporários (120 dias 
no ano civil), cedência de até 50% da terra 
em parceria, meação ou comodato, ativida-
de turística –inclusive hospedagem –por 
até 120 dias no ano civil, Previdência Com-
plementar de entidade classista, Ser benefi-
ciário ou fazer parte de grupo familiar de 
programa assistencial oficial do governo.

LOAS só descaracteriza o que recebe o 

benefício (IN77/15 –art. 42 §4º); e ainda 
não descaracteriza:

Utilização de processo de beneficia-
mento industrial ou artesanal;

Associação em cooperativa agropecuá-
ria;

Incidência de IPI no produto agrícola;
Participação em sociedade empresária 

ou titular de empresa individual de respon-
sabilidade limitada de âmbito agrícola, 
agroturístico ou agroindustrial –nos limi-
tes da microempresa –desde que continu-
em exercendo a atividade rural, a empresa 
seja só de segurados especiais e esteja sedi-
ada no mesmo município ou vizinho. 

SEGURADO ESPECIAL
NÃO É SEGURADO ESPECIAL 

QUEM TEM OUTRA FONTE DE 
RENDIMENTO, SALVO: 

NÃO É SEGURADO ESPECIAL 
QUEM TEM OUTRA FONTE DE 
RENDIMENTO, SALVO:

Benefício previdenciário de até um salá-
rio-mínimo;

Benefício de previdência complemen-
tar;

Atividade remunerada de até 120 dias; 
Atividade de dirigente sindical;
Mandato de vereador ou cooperativa ru-

ral;
Parceria ou meação;
Atividade artesanal rural ou não (neste 

caso até um salário mínimo);
Atividade artística (até um salário míni-

mo).

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 
RURAL  -ANTES DAS MUDANÇAS

Procedimentos antigos (até 2017): do-
cumentos -entrevista, oitiva de testemu-
nhas, pesquisa in loco.

Procedimentos recentes (de 2017 a 
2019): documentos -declaração de traba-
lhador rural, cruzamento de dados, Decla-
ração do Sindicato em substituição à Justi-
ficação Administrativa (sem eliminação to-
tal). 

A ratificação será realizada de forma au-
tomática por meio de integração da base de 
dados do INSS, do MAPA e outras bases.

Até que seja disponibilizada a ferra-
menta de ratificação automática, o servidor 
deve consultar os sistemas disponíveis. 

O acesso à base de dados SAF será por 
intermédio da “InfoDAP”, disponível no 
Painel Cidadão do Portal Cadastro Nacio-
nal de Informações Sociais –CNIS.

Ofício-Circular nº 46 /DIRBEN;
Não havendo êxito na consulta ao 

InfoDAP, as demais bases, relacionadas 
abaixo, deverão ser consultadas, conforme 
Anexo VI: 

I -do Cadastro de Imóveis Rurais 
–CAFIR; 

II -do Registro Geral da Pesca –RGP; 
III -do Seguro-desemprego do Pesca-

dor Artesanal –SDPA; 
IV -da Divisão de Negócios de Contro-

le Financeiro –DICFN; 
V -do Sistema Nacional de Cadastro Ru-

ral –SNCR;
VI -do Sistema de Informações de Pro-

jetos de Reforma Agrária –SIPRA; e 
VII -do Micro Empreendedor Individu-

al –MEI. 
Quando as informações obtidas por me-

io de consultas às bases governamentais fo-
rem suficientes para a análise conclusiva 
do processo, não será necessária a solicita-
ção de documentos complementares.

A DAP possui os seguintes períodos de 
validade: 

I -6 (seis) anos para as DAPsemitidas 
até 30 de março de 2013; 

II -3 (três) anos para as DAPsemitidas 
entre 30 de março de 2013 e 3 de abril de 
2017; 

III -2 (dois) anos para DAPsemitidas en-
tre 4 de abril de 2017 e 23 de agosto de 
2018: 

IV -1 (um) ano para DAPsemitidas en-
tre 24 de agosto de 2018 e 28 de janeiro de 
2019; e 

V -2 (dois) anos a partir de 29 de janeiro 
de 2019. 

A DAP somente será considerada se, no 
campo "Status", constar "DAP Ativa" ou 
"DAP Expirada". Se, no campo "Status", 
constar "DAP Cancelada" ou "DAP Sus-
pensa" a mesma deverá ser desconsidera-
da.

Serão consideradas para ratificação da 
auto declaração, além da DAP, as informa-
ções obtidas a partir das bases governa-
mentais (Anexo VI). 

As consultas às bases deverão ser feitas 
de forma progressiva até que sejam encon-
trados os elementos necessários para a aná-
lise conclusiva da auto declaração, dispen-
sando-se, conforme o caso, a consulta às de-
mais bases.

A autodeclaração poderá ser ratificada 
quando houver DAP ou bases governa-
mentais intercaladas dentro do período de-
clarado, desde que não existam os critérios 
que descaracterizam a condição de SE. 

Havendo ratificação parcial do período 
que consta na auto declaração, a compro-
vação poderá ser complementada através 
de prova documental contemporânea ao pe-
ríodo alegado do exercício de atividade ru-
ral. 

As divergências relativas ao período au-
todeclarado poderão ser sanadas mediante 
apresentação de prova documental

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DA 
PROVA APRESENTADA

Na análise de benefícios de aposenta-
doria por idade, para fins de cômputo de ca-
rência, deverá ser apresentado, no mínimo, 
um instrumento ratificador (base governa-
mental ou documento) contemporâneo pa-
ra cada metade da carência exigida no bene-
fício.

Caso o segurado declare período supe-
rior à carência, o mesmo poderá ser reco-
nhecido, desde que haja instrumento ratifi-
cador para o período.

O sindicato, nos últimos meses, tem par-
ticipado de várias videoconferências para 
acompanhar todas estas mudanças nos be-
nefícios dos segurados especiais.

Segundo o presidente da entidade, Ada-
gir Coronetti “as videoconferências são de 
extrema importância para podermos acom-
panhar as mudanças e nos adequar às novas 
exigências do INSS”, finaliza Coronetti. A 
atualização constante, mesmo em época de 
pandemia, é essencial para o bom atendi-
mento e trabalho de qualidade oferecido pe-
lo Sindicato.

Projeto 20 Anos, 20 empresas que
geram o desenvolvimento de Tapejara

Diretoria da Acisat se reúne com Promotor de Justiça

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapejara participa
de videoconferência sobre Previdência Social

Encontro abordou questões gerais da entidade e de seus associados

Reunião foi realizada na sede da promotoria, em Tapejara

Adagir Coronetti - presidente do STR
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Sicredi disponibiliza R$ 22,9 bilhões
para o Plano Safra 2020/2021   

Exportações brasileiras de carne
suína crescem 50,4% em junho

Expectativa é realizar aproximadamente 227 mil
operações de fomento ao agronegócio

Volume exportado em 2020 supera em 37,01%
o saldo acumulado do ano anterior

ara reforçar sua forte atuação junto ao Pagronegócio brasileiro, consolidando 
a posição entre os principais financia-

dores do setor, o Sicredi irá disponibilizar 
mais de R$ 22,9 bilhões em crédito rural no 
Plano Safra 2020/2021, o que representa um 
aumento de 10% em relação ao ano-safra an-
terior. A projeção é que os recursos sejam dis-
ponibilizados para aproximadamente 227 
mil operações.  

Antes de solicitar o crédito, o produtor ru-
ral associado deve fazer o planejamento da 
próxima safra (considerando o que vai plan-
tar, qual é a área de cultivo e o orçamento ne-
cessário quanto ao uso dos insumos e os de-
mais serviços que serão utilizados). Depois 
disso, munido de todas essas informações, 
poderá procurar a sua agência para dar anda-
mento à proposta e demais procedimentos pa-
ra aprovação e liberação do crédito. 

“A atuação do Sicredi na agricultura fami-
liar e em toda cadeia do agronegócio tem su-
as raízes na sua fundação, em 1902. Investi-
mos incessantemente na oferta de crédito e 
serviços para as empresas e produtores rura-
is, contribuindo com a sustentabilidade e o 
desenvolvimento das economias locais. O as-
sociado que obtém financiamentos para o seu 
empreendimento no campo gera empregos e 
renda, alimentando o desenvolvimento de 
sua comunidade”, afirma Gustavo Freitas, di-
retor executivo de Crédito do Banco Coope-
rativo Sicredi.

Plano Safra na Sicredi Altos da Serra 
RS/SC

Na Cooperativa Sicredi Altos da Serra 
RS/SC, com atuação em 24 municípios, as li-
nhas de crédito para custeio, comercializa-
ção, industrialização e investimento, já estão 
adequadas e disponíveis para os produtores. 
São mais de 6 (seis) mil associados com limi-
te pré-aprovado para financiar sua produção.

A partir do dia 06 de julho, os agriculto-

res podem encaminhar seus pedidos para fi-
nanciamento da próxima safra. Nesse ano os 
associados poderão agendar o melhor horá-
rio para o seu atendimento através do 
Whats”App no número (51) 3358-4770 e 
aproveitar para sanar todas as dúvidas em re-
lação ao Plano Safra contando com atendi-
mento próximo e especializado de nossos co-
laboradores.

Com o intuito de otimizar e agilizar o 
atendimento, a Cooperativa pré-aprovou ma-
is de 1.3 bilhões em recursos para quem se en-
caixa nesta categoria. Os produtores que uti-
lizam a modalidade do Pronaf - Agricultura 
Familiar, terão taxas especiais para investir 
na propriedade e no custeio (De 2,75% a 
4,0% ao ano), enquanto as demais linhas te-
rão juros a partir de 4,5% ao ano.

Seguros Agrícolas
Aqui na Sicredi, pensando na tranquili-

dade para o produtor rural, além do Proagro 
(Programa de Garantia da Atividade Agrope-
cuária) que é disponibilizado pelo Governo 
Federal, temos mais duas modalidades de se-
guros agrícolas: O Seguro Multirrisco Agrí-
cola e O Seguro Granizo. O associado pode 
contar com subvenção federal de até 40% do 
custo da apólice, dependendo da cultura fi-
nanciada e limitado ao valor de 48 mil reais 
por CPF.

Atualmente trabalhamos com quatro se-
guradoras nessa área: A Tokio Marine Segu-
radora, Fairfax Seguros, Mapfre Seguros e 
Sancor Seguros. Cada seguradora contempla 
coberturas e precificação diferentes, por isso 
é importante que o associado personalize a 
cotação do seu seguro agrícola conforme for 
a necessidade da sua cultura e região. Para 
mais informações sobre os seguros agrícolas 
converse com sua agência através do 
WhatsApp no número (51) 3358-4770. Con-
te com a gente e aproveite o Plano Safra 
2020/21.

As exportações brasileiras de carne suína 
(considerando todos os produtos, entre in 
natura e processados) totalizaram 96,1 

mil toneladas em junho, informa a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA).  O número su-
pera em 50,4% o volume embarcado no sexto mês 
de 2019, com total de 63,9 mil toneladas. Em rece-
ita, o desempenho mensal registrou alta de 43,4%, 
com US$ 198 milhões de saldo registrado em ju-
nho deste ano, frente a US$ 138,1 milhões em 
2019. No acumulado do ano, as vendas de carne 
suína seguem 37,01% maior este ano, em compa-
ração com 2019.  Foram 479,4 mil toneladas entre 
janeiro e junho de 2020, contra 349,9 mil tonela-
das exportadas nos seis primeiros meses do ano 
passado.Em receita, houve elevação de 52,5% no 
mesmo período comparativo, com US$ 1,076 bi-
lhão este ano e US$ 705,6 milhões em 2019.

Carro-chefe das exportações brasileiras, as 
vendas para a Ásia chegaram a 374,5 mil tonela-
das no primeiro semestre deste ano, saldo 83,1% 
superior ao registrado em 2019.  A China, maior 
importadora de carne suína do Brasil, foi destino 
de 230,7 mil toneladas no período (+150,2%).  
Hong Kong, no segundo posto, importou 18,6% a 
mais, com 92,9 mil toneladas. Outro mercado de 
destaque foi Singapura, com 27,8 mil toneladas 
(+51,6%). “Os impactos gerados na Ásia pela Pes-
te Suína Africana desde 2018 continuam a ditar o 
ritmo das importações da região.  O Brasil man-
tém sua posição como parceiro pela segurança ali-
mentar da China e das demais nações que impulsi-
onaram suas compras neste ano’, destaca Francis-
co Turra, presidente da ABPA.

Exportações de carne de frango
As exportações brasileiras de carne de frango 

(considerando todos os produtos, entre in natura e 
processados) totalizaram 341,9 mil toneladas em 
junho, volume 12,4% menor que o registrado no 
mesmo período do ano passado, com total de 
390,5 mil toneladas. Em receita, o saldo de expor-
tações chegou a US$ 446,5 milhões em junho, nú-

mero 30,95% menor em relação ao registrado no 
mesmo período de 2019, com US$ 646,2 milhões.

No acumulado do ano, as vendas do setor se 
mantiveram positiva em 1,7%, com 2,106 milhões 
de toneladas embarcadas entre janeiro e junho des-
te ano, contra 2,072 milhões de toneladas em 2019. 
No mesmo período, as vendas para o mercado ex-
terno geraram receita de US$ 3,144 bilhões, núme-
ro 8,8% menor em relação ao saldo do primeiro se-
mestre de 2019, com US$ 3,448 bilhões. Como no 
setor de suínos, o mercado asiático foi o principal 
destino das exportações brasileiras - chegaram a 
importar 837,3 mil toneladas no primeiro semes-
tre, número 15% maior que o efetivado no mesmo 
período de 2019. As vendas para o mercado chinês 
seguem positivas, com alta de 32% e embarques 
de 346,3 mil toneladas entre janeiro e junho de 
2020.  Singapura, com 67,6 mil toneladas (+49%), 
Filipinas, com 43,8 mil toneladas (+72%) e Vietnã, 
com 19,8 mil toneladas (+73%) foram os desta-
ques nas vendas para a região neste ano. “Houve 
também fortalecimento nas vendas para nações da 
África, como Egito, Líbia e Angola, além de na-
ções árabes como Kuwait, Iêmen e Catar”, avalia 
Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.

Francisco Turra - presidente da ABPA
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A Cooperativa Cotrijal realizou 
desde o mês de maio, uma 
campanha de doação de ali-

mentos não perecíveis que serão desti-
nados a pessoas carentes da região de 
atuação das cooperativas. A iniciativa 
fez parte das ações pelo Dia de Coope-
rar (Dia C) e contou com a participa-
ção de 52 unidades da cooperativa.

As unidades das Cotrijal em Tape-
jara e Charrua arrecadaram 180 quilos 
de alimentos, que foram doados pelos 
colaborares, associados e clientes da 
cooperativa. Na sexta-feira, 03/07, os 
alimentos foram repassados a Secreta-
ria de Assistência Social do municí-
pio.

De acordo com o gerente das uni-
dades de negócios de Tapejara e Char-
rua, Gilmar Nestor Lindemann, todos 
os anos, são realizadas atividades ao 
longo do ano que culminam em um 
evento no primeiro sábado do mês de 
julho. “Fizemos essa doação ao 
CRAS, que irá destinar esses alimen-
tos para as famílias cadastradas e que 
estão em situação de vulnerabilidade 
social”, ressaltou. Além de Tapejara e 
Charrua, participaram do Dia de Coo-
perar (Dia C), as unidades de Água 
Santa, Charrua, Ibiaçá, Sertão, e Vila 
Lângaro. Fonte: Rádio Tapejara

urante a pandemia do novo co-Dronavírus, o Sicoob - maior 
sistema de cooperativas de 

crédito do País - notou que os coopera-
dos passaram a investir cada vez mais 
em Poupança. Se em maio de 2019 a 
captação da caderneta ficou em R$ 
99,9 milhões, este ano, os poupadores 
guardaram R$ 411 milhões no mesmo 
mês, um crescimento que supera 
300%. 

O saldo da Poupança no Sicoob al-
cançou R$ 7,1 bilhões no quinto mês 
de 2020. Este valor é 30,8% maior do 
que o registrado há um ano. Para Luci-
ano Ribeiro, superintendente de Negó-
cios e Desenvolvimento, o crescimen-
to da Poupança se deve, principalmen-
te, à facilidade de movimentação que 
ela oferece. "Isso somado às caracterís-
ticas do produto, como segurança e li-
quidez, faz com que o investidor passe 
a avaliar ainda mais a Poupança para 
acumular reservas em um momento de 
crise", explica. 

Uma pesquisa do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil), divulga-
da no ano passado, mostrou que a Pou-
pança é a modalidade de investimento 
mais escolhida de 65% dos brasileiros. 
O perfil conservador dos brasileiros 
também ajuda a explicar o crescimento 
da Poupança durante a crise do corona-
vírus. De acordo com o levantamento 
do SPC Brasil, os principais motivos 
para o investimento na caderneta são o 
medo de perder dinheiro, costume, não 
ter sobras para procurar outras aplica-
ções e preferência por aplicação que 
permita sacar com facilidade. 

Além da poupança, no Sicoob é fá-
cil encontrar um investimento que se 
encaixe com o perfil de cada coopera-

do, sempre com segurança, liquidez e 
facilidades para sua movimentação. 

Os cooperados que investem no Si-
coob ainda concorrem a prêmios, com 
as promoções "Sorte Assim Só no Sico-
ob" e "Poupança Premiada". No caso 
da primeira campanha, são mais de R$ 
5 milhões em prêmios. Já na segunda, 
os números da sorte oferecem a possi-
bilidade de ganhar carros zero quilô-
metro, kit casa nova e ainda prêmios 
em dinheiro que podem chegar a R$ 
200 mil. 

Sobre o Sicoob
O Sistema de Cooperativas de Cré-

dito do Brasil (Sicoob), possui 4,7 m-
ilhões de cooperados em todo o país e 
está presente em todos os estados bra-
sileiros e no Distrito Federal. É com-
posto por 390 cooperativas singulares, 
16 cooperativas centrais e a Confede-
ração Nacional das Cooperativas do S-
icoob  (Sicoob  Confederação). Inte-
gram, ainda, o Sistema, o Banco Coo-
perativo do Brasil do Brasil (Bancoob) 
e  s u a s  s u b s i d i á r i a s  ( e m p r e-
sas/entidades de meios eletrônicos de 
pagamento, consórcios, DTVM, segu-
radora e previdência) provedoras de 
produtos e serviços especializados pa-
ra cooperativas financeiras. 

A rede  Sicoob  é a  quarta  maior-
  entre as instituições financeiras que 
atuam no país, com mais de 3 mil pon-
tos de atendimento. As cooperativas in-
tegrantes do Sistema oferecem aos coo-
perados serviços de conta corrente, cré-
dito, investimento, cartões, previdên-
cia, consórcio, seguros, cobrança ban-
cária, adquirência de meios eletrônicos 
de pagamento, entre outras soluções fi-
nanceiras. 

Cotrijal arrecada 180 kg de alimentos
no Dia C de Cooperar em Tapejara

Sicoob registra recorde
no saldo de Poupança

Alimentos foram doados para a Secretaria de Assistência Social de Tapejara

Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país
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Rua Coronel Lolico, 357 - Tapejara-RS
(54) 99658.4761

shana@netvisual.com.br

Quando se descobre a gra-
videz, a preparação para 
o recebimento do bebê 

ocorre de inúmeras formas. 
Pré-natal, álbum de gestante, 
enxoval, chá de bebê, planeja-
mento do parto, decoração do 
quarto, entre outros. No entan-
to, uma das principais prepara-
ções é a passagem pela UTI. To-
da mãe espera que seu bebê nas-
ça e vá para casa, mas nem sem-
pre é possível. No mundo, anu-
almente, são em média 15 mi-
lhões de nascimentos prematu-
ros, no Brasil, a taxa de prema-
turidade, segundo estudo reali-
zado pela Escola Nacional de 
S a ú d e  P ú b l i c a 
(ENSP/Fiocruz), é de 11,5%. É 
considerado prematuro o bebê 
que nasce antes das 37 sema-
nas. Em 2019, a CTI Neonatal 
do Hospital São Vicente de Pau-
lo (HSVP), de Passo Fundo, re-
gistrou 450 internações de pre-
maturos, neste ano, até maio, fo-
ram 194 internações.

Para a EnfermeiraGestora 
da CTI Neonatal do HSVP, 
Alessandra Costa da Silva, as 
causas que desencadeiam o nas-
cimento prematuro do bebê são 
complicações  como pré-

eclâmpsia, sendo uma das prin-
cipais no HSVP, rotura prema-
tura da bolsa amniótica, incom-
petência do colo uterino, infec-
ção uterina, deslocamento da 
placenta, além da gravidez múl-
tipla, que, segundo Alessandra, 
é um fator muito importante, po-
is, em 2020 o São Vicente re-
gistrou um aumento significati-
vo de nascimentos múltiplos. 
Neste ano, somente de trigême-
os, foram três gestantes que ti-
veram seus bebês internados na 
CTI Neonatal. Quanto ao trata-
mento, Alessandra pontua que 
depende da comorbidade e ida-
de gestacional do prematuro. 
“Quanto menor a idade gestaci-
onal que ele nasce, requer mais 
cuidados como ventilação me-
cânica, NPT (Nutrição Parente-
ral Total), acesso central, dentre 
outros”, explica.

Alessandra relata que a cri-
ança que nasceu prematura não 
pode ser considerada da mesma 
forma que aquela que nasceu a 
termo. “O bebê prematuro está 
em desvantagem frente a um 
que nasceu em torno das 40 se-
manas, já que tem que terminar 
sua maturação fora do útero ma-
terno. Grande parte deste perío-

do ele passa em uma incubado-
ra de UTI, separado de seus pa-
is”, conta.  Por isso, é permitido 
o contato prolongado dos pais 
com o filho, para que o bebê se-
ja beneficiado. O contato é ini-
ciado logo após o nascimento, 
com horários flexíveis pela ma-
nhã, tarde e noite.

Técnicas de humaniza-
ção

A CTI Neonatal possui vári-
as técnicas de humanização co-
mo musicoterapia, silêncio na 
unidade, método canguru, que 
é “ um modelo de assistência ao 
recém-nascido prematuro e sua 
família, internado na Unidade 
de Tratamento Intensivo Neo-
natal, voltado para o cuidado 
humanizado que reúne estraté-
gias de intervenção biopsicos-
social”, afirma Alessandra.

Em relação a amamenta-
ção, a enfermeira enfatiza que a 
mãe pode e deve amamentar o 
prematuro. No entanto, na mai-
or parte das vezes, ela acaba es-
gotando o leite materno no Lac-
tário do HSVP e o bebê recebe 
o leite por sonda, até possuir 
condições de estimular no seio 
materno. “Quando isso aconte-

ce, temos um fonoaudiólogo 
que auxilia junto a enferma-
gem”, destaca.

Estrutura
A CTI Neonatal possui 20 

leitos e mais oito leitos de Uni-
dade de Cuidado Intermediário 
Neona ta l  Convenc iona l 
(UCINCo). Alessandra explica 
que praticamente estão sempre 
lotados, em função da Central 
de Regulação de Leitos de UTI 

do estado. “Quando temos leito 
vagos, são disponibilizados pa-
ra essa Central, que caso preci-
se, encaminha gestantes com 
risco de o bebê nascer prematu-
ro ou bebês que já nasceram e 
necessitam de leito de UTI, de 
outras cidades do estado”, ex-
plica.

Mãe de UTI
Mãe de trigêmeos, Letícia 

Dalmagro dos Santos viveu a 
experiência de ser mãe de UTI 
triplicada. Os bebês nasceram 
em 07 de abril e permaneceram 
41 dias na CTI Neonatal. Du-
rante todo o período de gravi-
dez, Letícia conta que estava 
preparada, já tinha noção do 
que era ser mãe de UTI. “Tive a 
sorte de contar, virtualmente, 
com a amizade de uma mãe de 
trigêmeos, quando ainda estava 
com eles internados na CTI. 
Ela foi meu norte e por mais de 
seis semanas me situava e me 
contava da sua rotina e da evo-
lução dos seus bebês. Através 
dela, mesmo de casa, já viven-
ciava o dia a dia da CTI e dos be-
bês prematuros”, conta.

A rotina na CTI Neonatal é 
intensa, mas Letícia relata que 

sempre teve um pensamento 
em relação as pessoas que a dei-
xava tranquila. “As pessoas es-
tão no lugar que estão porque 
sabem o que estão fazendo. Des-
de a nossa chegada ao Hospital 
procurei ver em cada pessoa 
que cuidava dos nossos bebês, 
essa confiança e o amor pelo 
que estavam fazendo”, pontua. 
“Pensava a todo tempo que os 
nossos bebês estavam no me-
lhor lugar que poderia estar, e 
quem estava com eles, sabia o 
que estavam fazendo”, explica.

 Letícia conta que a troca de 
experiência e convivência com 
outras mães também foi muito 
importante durante o período 
que os bebês estiveram interna-
dos. “A convivência com as 
mães na sala de coleta era como 
um SPA no meio a um turbilhão 
de preocupações, trocamos ex-
periências e as vivencias do dia 
a dia. Acho que estando lá, aca-
bávamos sendo mais sensíveis 
e criando empatia com as ou-
tras, todas com as suas lutas, su-
as conquistas, acabava que o 
apoiar, dar uma palavra de con-
forto, às vezes, só o ouvir, fize-
ram com que os dias ficassem 
mais leves”, relembra.

CTI Neonatal do HSVP registou 450
internações de prematuros em 2019

Em 2019 a CTI Neonatal registrou 15 internações a mais, em relação a 2018
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nemia é definida pela Organização Mun-Adial de Saúde (OMS) como a condição 
na qual o conteúdo de hemoglobina no 

sangue está abaixo do normal, levando à diminui-
ção da capacidade de transporte de oxigênio. A he-
moglobina é a substância que nosso corpo utiliza 
para transportar o oxigênio. Ela é carregada em 
nosso sangue pelas hemácias ou glóbulos verme-
lhos.

Há várias causas para o problema, porém, a 
anemia causada por deficiência de ferro, denomi-
nada Anemia Ferropriva, é muito mais comum 
que as demais (estima-se que mais de 90% das 
anemias sejam causadas por carência de Ferro). O 
ferro é um nutriente essencial para a vida e atua 
principalmente na fabricação das células verme-
lhas do sangue e no transporte do oxigênio para to-
das as células do corpo.

Crianças, gestantes, mulheres que estão ama-
mentando, meninas adolescentes e mulheres adul-
tas em fase de reprodução são os grupos mais afe-
tados pela anemia. Contudo, os homens, especial-
mente os idosos, também podem ser afetados pelo 
quadro de baixa hemoglobina.

Há várias formas de se classificar as anemi-
as. Elas podem ser divididas pelas suas causas, pe-
las alterações que elas causam nos exames de san-
gue ou pela gravidade. Mais comumente, explica-
mos que a anemia pode nascer com o indivíduo 
(neste caso, temos uma anemia hereditária) ou po-
de acometer a pessoa por algo que lhe acontece du-
rante a vida (neste caso, são as anemias adquiri-
das).

A chance da pessoa ter anemia está relacio-
nada principalmente com a dieta, porque uma pes-
soa que tem dieta com baixa quantidade de ferro, 
vitamina b12 e ácido fólico tem risco aumentado. 
Contudo, somente um médico pode dizer se este 
indivíduo está com anemia ou é apenas alguma fa-
lha em sua dieta. Além disso, ter uma desordem in-
testinal que afeta a absorção de nutrientes no in-
testino delgado coloca esta pessoa em risco de ane-
mia.

As mulheres que não chegaram ainda na me-
nopausa apresentam maior risco de anemia ferro-

priva do que homens e mulheres na pós-
menopausa. Isso porque a menstruação causa a 
perda de glóbulos vermelhos. Se você está grávi-
da e não está tomando um multivitamínico com 
ácido fólico, você pode estar com um risco au-
mentado de anemia.

Se você tem câncer ou insuficiência renal ou 
outra condição crônica, você pode estar em risco 
de anemia. Essas condições podem levar a uma es-
cassez de glóbulos vermelhos. Cirurgias que re-
movem o estômago ou duodeno e cirurgia bariá-
trica diminuem a capacidade de absorção da vita-
mina B12 e do ferro. Todo paciente que fará esse 
tipo de procedimento tem de ser preparado e depo-
is acompanhado para impedir anemia no pós-
operatório.

Os sintomas de anemia são inespecíficos, ne-
cessitando-se de exames laboratoriais (sangue) pa-
ra que seja confirmado o diagnóstico. Entretanto, 
os principais sinais físicos da anemia são: cansaço 
inexplicável, falta de apetite, palidez, olhos ama-
relados, indisposição, dificuldade de aprendiza-
gem nas crianças, falta de ar, tontura, mãos e pés 
frios, vontade de comer substâncias não alimenta-
res, como gelo ou arroz cru e formigamento nas 
mãos e pés.

Produtos naturais
Existem produtos que podem contribuir para 

a absorção do ferro, como é o caso dos probióti-
cos. Contudo, é interessante que o médico sempre 
seja consultado sobre este tipo de escolha para va-
lidar a dieta. Alguns probióticos pode ajudar em 
até 50% a absorção de ferro, evitando assim, pos-
síveis casos de anemia. Muitas pessoas ainda fa-
zem uso de suplementos à base de ferro e que não 
são absorvidos, por isso, o probiótico pode ajudar. 
Algumas homeopatias também pode ajudar na 
questão do apetite, fazendo com  que o indivíduo 
passe a experimentar novos paladares. Além dis-
so, o uso de florais podem ajudar na absorção do 
ferro no organismo, contribuindo para o controle 
do colesterol e melhorando ainda a disposição. 
Estes produtos podem ser adquiridos na Naturati-
va. Não deixe de conhecê-los.

oi publicada pelo Ministério da Saúde a FPortaria 1.666, de 01 de julho de 2020,  
que autoriza o repasse da emenda do De-

putado Federal Giovani Cherini, Coordenador 
da Bancada Gaúcha no Congresso Nacional, pa-
ra o Hospital Santo Antônio de Tapejara, no va-
lor de R$ 100 mil. Esses recursos serão utiliza-
dos para enfrentamento à pandemia de corona-
vírus com a aquisição de EPIs – equipamentos 
de proteção individual e será creditado breve-
mente diretamente por intermédio do Fundo 
Estadual de Saúde.

Doações
Ainda com relação ao enfrentamento da Co-

vid-19, o hospital recebeu, no dia 29/06, da pre-
sidente do Rotary Club Tapejara, Gorete Argen-
ta e rotariana Rosane Marcon, a doação de 50 
máscaras KN 95 e 200 máscaras cirúrgicas, em 
nome da entidade. Os equipamentos de prote-
ção individual serão utilizados pelos colabora-
dores do HSA.O diretor administrativo, Ildo 
Costella, em nome da Família HSA, reforçou os 
votos de gratidão e carinho que a entidade vem 
demonstrando pela instituição, desde o início 
da pandemia.

 presidente Jair Bolsonaro sancionou a Olei que garante a prioridade na realiza-
ção de testes da covid-19 para profissi-

onais essenciais ao controle de doenças e à ma-
nutenção da ordem pública, que estiverem em 
contato direto com portadores ou possíveis por-
tadores do novo coronavírus. De acordo com a 
Lei nº 14.023/2020, publicada ontem (9) no Diá-
rio Oficial da União, esses trabalhadores deve-
rão ser tempestivamente tratados e orientados 
sobre sua condição de saúde e o retorno ao tra-
balho.

Durante a pandemia, o poder público e os 
empregadores ou contratantes desses profissio-
nais fornecerão, gratuitamente, os equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) recomenda-
dos pela Anvisa, de acordo com os protocolos in-
dicados para cada situação. A lei abrange profis-
sionais que trabalham ou sejam convocados a 
trabalhar nas unidades de saúde durante o perío-
do de isolamento social ou que tenham contato 
com pessoas ou com materiais que ofereçam ris-
co de contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com o texto, são considerados 
profissionais essenciais aqueles que atuam nos 
sistemas de saúde, segurança e assistência soci-

al e outros, como cuidadores idosos, pessoas 
com deficiência ou com doenças raras; biólo-
gos, biomédicos e técnicos em análises clínicas; 
coveiros e demais trabalhadores de serviços fu-
nerários e de autópsias; profissionais de limpe-
za e que atuem na cadeia de produção de ali-
mentos e bebidas; aeroviários e controladores 
de voo.

Na quarta-feira (8), o Ministério da Saúde 
divulgou boletim epidemiológico , no qual 
aponta que, até o dia 4 de julho, foram confirma-
dos 173.440 casos de covid-19 em profissionais 
da saúde de todo o país. As profissões com mai-
or registro de casos foram os técnicos ou auxili-
ares de enfermagem (59.635), seguido dos en-
fermeiros (25.718), médicos (19.037), Agentes 
Comunitários de Saúde (8.030) e recepcionistas 
de unidades de saúde (7.642).

Em relação aos casos graves da doença, que 
necessitaram de internação hospitalar, foram 
confirmados 697 casos. Os técnicos ou auxilia-
res de enfermagem foram os mais afetados, com 
248 casos, seguido dos médicos (150) e enfer-
meiros (130). Além disso, 138 mortes pelo novo 
coronavírus foram registradas entre os profissi-
onais de saúde.

Deputado Giovani Cherini destina
R$ 100 mil para o HSA

Sancionada lei que prioriza testes
para prossionais essenciais

Rua Júlio de Castilhos, 1342, Tel.:(54) 3344-3000
Saúde Center Clínica

COMO EVITAR A ANEMIA?

Giovani Chereni - deputado federal (PL)
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Conra as propostas votadas pelo Legislativo de Vila Lângaro

s vereadores de Vila Lângaro aprecia-Oram, nas sessões ordinárias realizadas 
nos dias 22 de junho e 06 de julho, uma 

proposição verbal e duas indicações. Confira:

22 de junho
Indicação N° 03/2020: Vereador Alencar 

Biazotto: Para que o Poder Executivo Munici-
pal, efetue a compra de uma área de aproximada-
mente 15 mil m², para construção de casas popu-
lares no Município no perímetro urbano, ou, pró-
ximo ao perímetro urbano. Tendo em vista que 
há muitas famílias no município  que não possu-

em condições de compra de terreno, bem como, 
a contrução da casa própia. Importente resslatar 
que as contruções dessas casas será om o financi-
amento através do programa habitacional minha 
casa minha vida do Governo Federal. Delibera-
ção: Deu Entrada na Ordem do Dia.

Proposição verbal: a Vereadora Jurandi 
Brasaga pede para que o Poder Executivo junta-
mente com o setor competente antecipe 50% do 
valor do 13º para o funcionalismo público, uma 
medida que é legal e que irá beneficiar o comér-
cio local. Deliberação:  Aprovado por Unanimi-
dade.

06 de julho
Indicação N° 03/2020: Vereador Alencar 

Biazotto: Para que o Poder Executivo Munici-
pal, efetue a compra de uma área de aproximada-
mente 15 mil m², para construção de casas popu-
lares no Município no perímetro urbano, ou, pró-
ximo ao perímetro urbano.Tendo em vista que há 
muitas famílias no município  que não possuem 
condições de compra de terreno, bem como, a 
contrução da casa própia. Importente resslatar 
que as contruções dessas casas será om o financi-
amento através do programa habitacional minha 
casa minha vida do Governo Federal.Delibera-

ção: Aprovado Por Unanimidade

Endereço
A Câmara Municipal de Vereadores de Vila 

Lângaro está localizada na Rua 22 de Outubro 
S/N, Centro. 

Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h45 e das 

13h às 17h.

Telefone 
(54)3616-0024.

Vereadores da legislatura 2017/2020
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“Vamos passar por esse momento difícil juntos porque
 acreditamos na nossa região e nas pessoas”

O presidente da Coprel, Jânio Vital Stefa-
nello, conversou com a reportagem do 
Jornal Novo Tempo para falar sobre as 

ações e investimentos realizados pela cooperati-
va nos últimos meses. Ainda na oportunidade, Jâ-
nio falou das ações e mudanças adotadas pela Co-
prel por conta da pandemia do novo Coronaví-
rus. Acompanhe:

Novo Tempo: De que forma a Coprel vem 
enfrentado as questões ligadas ao Coronaví-
rus?

Jânio: Nós estamos trabalhando com ativi-
dades essenciais que são a energia e a internet. A 
vida das pessoas depende muito, atualmente, da 
comunicação, e nós estamos fazendo todos os 
procedimentos de segurança. Internamente, divi-
dimos os colaboradores, uma parte trabalha pela 
manhã e outra à tarde. Nós diminuímos as aglo-
merações, fizemos procedimentos, protocolos e 
testes intensivos. Tudo isso foi pensado para que 
as pessoas não percebam problemas nas áreas de 
atuação, afinal, queremos proporcionar sempre 
o melhor serviço aos nossos clientes. Além dis-
so, queremos destacar que a Coprel está crescen-
do 7% com relação ao consumo de energia, afi-
nal, as pessoas estão mais em casa e usam mais 
energia. Também destacamos que o consumo de 
novas conexões de internet aumentou mais de 
20%, estamos impressionados, uma vez que a in-
ternet se tornou um meio de aproximação, afinal,  
com elas estão sendo feitas reuniões e aulas onli-
ne, a vida das pessoas mudou por conta desta pan-
demia nesses últimos meses, estamos fazendo o 
máximo para garantir o melhor para deixar a vi-
da das pessoas o mais normal possível. 

Novo Tempo: Como estão sendo feitas as 
reuniões do conselho fiscal e administrativo 

da Coprel?
Jânio: Precisamos lembrar que estamos em 

um momento de fazermos todos procedimentos 
de segurança. Trazer pessoas vindas de 200 qui-
lômetros é muito arriscado. Muitas pessoas pos-
suem mais de 60 anos ou estão com alguma co-
morbidade. Por isso, precisamos protegê-las e o 
modelo digital de reuniões é uma obrigação nos-
sa e é uma coisa que aprendemos com todos, ao 
mesmo tempo. Pensamos que alguns teriam difi-
culdades em acessar os sistemas de reunião, mas 
as famílias ajudam e tudo está dando certo, já fi-
zemos a terceira reunião online, com mais de 30 
pessoas participando e contribuindo com o cres-
cimento da Coprel. Outra grande ação que tem 
dado certo de forma online é o Coprel na Escola 
online. Ficamos felizes com o volume de co-
mentários, foram mais de 14 mil conexões e visu-
alizações, o resultado é muito satisfatório por 
que percebemos o engajamento dos estudantes. 
Vamos fazer um novo encontro virtual deste jei-
to e nós vamos sortear muito prêmios e brindes, 
como é o caso dos Coprelitos. Foi uma divulga-
ção muito grande a e as prefeituras foram muito 
parceiras em mais este projeto.

Novo Tempo: Com relação aos investi-
mentos, quais são os destaques?

Jânio: Estamos com um plano de investi-
mos de quase R$ 17 milhões. Este plano diz res-
peito a muitos investimentos com a Triway, afi-
nal, nossa meta é passar dos 30% de crescimento 
neste ano, afinal, um dos grandes sonhos de todo 
conselho administrativo é proporcionar a chega-
da da internet a todo interior. Estamos muitos feli-
zes porque as parcerias que temos com os muni-
cípios é maravilhosa. Ficamos felizes com o nú-
mero de novas conexões. Contudo, precisamos 
nos diferenciar é cumprir o que foi prometido. 

Além disso, precisamos oferecer um serviço ágil 
e de qualidade no momento em que algum pro-
blema surgir. A excelência que temos na Coprel 
energia está presente na Triway, afinal, nós, en-
quanto cooperativa, temos um papel social mui-
to grande voltado à aproximação das pessoas 
com a internet e, por isso, precisamos oferecer o 
melhor para os clientes.

Novo Tempo: Com relação aos investi-
mentos na área de energia, o que é possível 
destacar?

Jânio: Quando falamos em energia, precisa-
mos esclarecer que o Rio Grande do Sul importa 
mais de 60% da energia gerado no sistema de 
energia interligado pelo país, não temos energia 
suficiente e, por isso, fazer subestações onde le-
vantamos a tensão é algo muito importante para 
garantir a qualidade da energia e evitar quedas e 
demais problemas. Em Marau, por exemplo, es-
tamos na reta final de construção de uma subes-
tação que terá capacidade de 138 mil volts, ou se-
ja, nesta região, saímos de 23 mil volts para 138 
mil volts, isso ajudar na confiabilidade, reduzir 
as quedas de luz e disponibilidade de energia pa-
ra os próximos 15 anos, toda a região vai estar co-
nectada, a subestação vai estar inaugurada no 
próximos dias e seu investimento é de mais de 
R$ 14 milhões. Tudo isso foi feito para incenti-
var também o agronegócio, que está segurando a 
economia, e para que ele vá cada vez melhor, a 
gente precisa investir para que todos tenham vi-
da e renda melhor, e por isso precisamos dar qua-
lidade, seja na energia ou na internet. Com isso, 
vamos também baixar o consumo de energia, pro-
jetamos para este ano redução de 8% e para o ano 
que vem, 10%. Isso é dinheiro que fica circulan-
do e é mais renda para famílias. Isso é ter preço 
justo. 

Novo Tempo: Comemoramos no dia 4 de 
julho o Dia Internacional do Cooperativismo, 
qual a mensagem que o senhor deixa para to-
dos que estão envolvidos com este meio?

Jânio: Sempre digo que a cooperação é a 
grande moeda do milênio, afinal, as pessoas pre-
cisam se ajudar e andar juntas. Nesta época, o co-
operativismo precisa aparecer ainda mais e aju-
dar as pessoas nos momentos difíceis, precisa-
mos nos cuidar, mas precisamos fazer a vida se-
guir, não podemos deixar as coisas paradas, pre-
cisamos nos reinventar, vamos passar por esse 
momento difícil juntos porque acreditamos na 
nossa região e nas pessoas.

Jânio Vital Stefanello – presidente da Coprel
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DIA DO
HOSPITAL
Há um lugar onde a dedicação ao
próximo é cotidiana e a palavra de 
ordem e o propósito maior é a VIDA!
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Santa Cecília do Sul: Legislativo
Municipal sob nova presidência

Charrua: município passa a fazer
parte da RedeSimples

Trabalhadores da Coasa aprovam
acordo coletivo em assembleia

Vila Lângaro: TCE aprova contas
da atual Administração Municipal

Água Santa: conra os informes
do Poder Legislativo Municipal

Na quarta feira, dia 1º de Julho de 
2020, a vereadora Francieli Olibo-
ni (PSB) transmitiu o cargo de pre-

sidente da Câmara de Vereadores de Santa 
Cecília do Sul ao vice- presidente e verea-
dor Dirceu André Panisson (PSB).

Devolução de recursos
No dia 22 de junho, a então presidente 

da Câmara de Vereadores, Francieli Olibo-
ni, representando os demais vereadores Val-
dir Pegoraro, Dirceu Panisson, Valdomiro 
da Fonseca, Marcelo Rodrigues, Douglas 
Brock, Vagner Cerezoli, Santo Panisson e 
Cleiton Pegoraro, entregou ofício a prefeita 
de Santa Cecília do Sul, Jusene Peruzzo,  o 
qual libera/devolve os recursos de R$ 90 
mil do itinerante correspondente a 70% dos 
valores não utilizados pelo Legislativo Mu-
nicipal dos primeiros 5 duodécimos do ano 
de 2020. 

Até o fim de maio, foram utilizados para 
a manutenção da Câmara Municipal de Ve-
readores o correspondente a R$ 185 mil. 
Mensalmente, a Câmara teria direito a por-
centagem a ser utilizada no valor corres-
pondente a R$ 66.958,33 mensais, totaliza-
do nos últimos 5 meses R$ 334.791,65. Di-
ferença está aproximada de R$ 149 mil, os 
quais não foram utilizados e estariam para-
dos e somente seriam devolvidos/liberados 
para o Executivo Municipal após o fecha-
mento das contas de competência 2020.

"Vendo estes valores não sendo utiliza-

dos e no intuito de fazer algo em que possa 
trazer melhores retornos tanto quanto a epi-
demia Covid-19, vivenciada, assim como 
obras, investimentos de competência do 
Executivo, além dos trabalhos já efetuados 
pelo Legislativo, decidiu-se então fazer a li-
beração/devolução de 70% do valor das so-
bras dos primeiros 5 duodécimos ao execu-
tivo. Sugerimos ao Executivo a aplicação 
do recurso tanto em ações ao enfrentamen-
to e combate a epidemia vivenciada no mo-
mento, Covid-19 e também nas despesas e 
investimentos voltadas a comunidade ceci-
liense", comentou Francieli.

 Rede Nacional para a Simplifica-Ação do Registro e da Legalização 
d e  E m p r e s a s  e  N e g ó c i o s , 

REDESIM, criada pelo Governo Federal 
através da Lei Nº 11.598 de 3 de dezembro 
de 2007, tem por premissa básica abreviar 
e simplificar os procedimentos e diminuir 
o tempo e o custo para o registro e a legali-
zação de pessoas jurídicas, reduzindo a bu-
rocracia ao mínimo necessário e é uma par-
ceria da Junta Comercial, Industrial e Ser-
viços do Rio Grande do Sul - JucisRS -, Se-
brae/RS e Prefeituras.

 O sistema estabelece os procedimen-
tos para simplificar e integrar os processos 
de abertura, alteração, baixa e legalização 
de empresários e de pessoas jurídicas com 
uma entrada única de dados e documen-
tos, reduzindo a burocracia.

Aderindo ao programa, a Prefeitura de 

Charrua receberá diretamente da Receita 
Federal as informações e os dados daque-
les interessados em abrir novas empresas 
no município, visto que o proprietário, jun-
tamente com seu contador, irá realizar pri-
mord ia lmen te  o  cadas t ro  no s i t e 
www.portalservicos.jucisrs.rs.gov.br, ser-
viço este que era realizado até então pela 
prefeitura.

Após esse cadastro ser realizado no si-
te, a Secretaria da Fazenda irá disponibili-
zar o alvará de localização, se a empresa es-
tiver de acordo com o Plano Diretor do mu-
nicípio. Caso for necessário a expedição 
de licença ambiental ou alvará sanitário, 
os mesmos serão requeridos nesse mo-
mento, sendo utilizada a mesma docu-
mentação encaminhada online, assim di-
minuindo, além da burocracia, também o a 
uso de papel.

a segunda-feira, 30/06, o Sindica-Nto da Alimentação de Tapejara 
(STIA) esteve visitando as unida-

des da Cooperativa Coasa para realizar 
uma assembleia com os colaboradores, 
após a direção da entidade fechar o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) com a direção 
da Coasa. 

Na oportunidade, os trabalhadores pu-
deram apreciar as demandas apresentadas 
pelo Sindicato à Coasa e aprovaram por 
unanimidade as seguintes cláusulas: rea-
juste salarial de 3%; piso inicial de R$ 
1.385,35 e após 90 dias passando para R$ 
1.454,36; vale-alimentação: R$ 165,00; au-

xílio-escolar: R$ 632,00.
Segundo o presidente do STIA, Josi-

mar Cecchin, através dessas modificações 
foi alcançado um ganho-real de 0,95%. 
“Tudo isso, visa contribuir com esse traba-
lho que nossos associados realizam junto 
as unidades da Coasa”, finalizou o presi-
dente.

Fundada em 1994, a Cooperativa Agrí-
cola Água Santa (Coasa ) conta atualmente 
com 5 mil associados em 12 unidades dis-
tribuídas em 11 municípios. A atuação 
abrange grãos, insumos, Fábrica de Ração, 
dois postos de combustíveis e um super-
mercado.

 Prefeitura de Vila Lângaro rece-Abeu, no dia 08 de junho, o parecer 
do Tribunal de Contas do Estado 

(TCE-RS), aprovando as contas de gover-
no da atual administração do prefeito Clau-
diocir Milani e do vice-prefeito Anildo 
Costella, no período de 2018. A atual ges-
tão também havia recebido aprovação no 
exercício de 2013 a 2017. Quanto as contas 
do exercício de 2019, estão em análise e 
posteriormente também virá o parecer do 
TCE.

As contas de gestão até 2017, também 
foram aprovadas, além do município rece-
ber a certificação de 100% de transparên-
cia dos dados fornecidos pelo Portal, con-
forme a lei das informações em tempo real 

na internet.
O prefeito Claudiocir Milani comemo-

ra a aprovação. “Nós estamos felizes em re-
ceber essa notícia vinda do TCE, porque 
transparece a nossa honestidade enquanto 
gestores, o nosso compromisso com a po-
pulação de Vila Lângaro. Todos esses anos 
que estou como prefeito nossas contas fo-
ram aprovadas e isso é motivo de orgulho, 
sinaliza que o trabalho está sendo feito cor-
retamente”, finaliza Milani.

O TCE é um órgão constitucional que 
auxilia o Poder Legislativo no exercício do 
controle externo, objetivando assegurar e 
promover o cumprimento da accountabi-
lity no setor público, incluindo-se o apoio e 
o estímulo às boas práticas de gestão.

Na sessão ordinária realizada no dia 
06 de julho, na Câmara de Vereado-
res de Água Santa, os vereadores 

aprovaram a seguinte Indicação:
-INDICAÇÃO 009/2020: Para que o Po-

der Executivo estude a possibilidade de rea-
lizar calçamento nas duas principais ruas do 
Bairro Batistela, Rua João Faedo e Rua Pau-
lo Moraes. Indicação aprovada por unanimi-
dade.

 Ainda deram entrada na Caso do Povo 
uma Indicação, um Projeto de Lei e uma Mo-
ção, os mesmos permaneceram em pauta pa-
ra a analise dos vereadores.

 Já na sessão realizada em 22 junho, o Le-
gislativo aprovou por unanimidade os se-
guintes Projeto de Lei. 

- PROJETO 015/2020: Autoriza o Muni-
cípio a DESAFETAR área verde e dá outras 
providências. 

- PROJETO 016/2020: Altera disposi-
ções da Lei 1.512/2018, e dá outras provi-
dências.

- PROJETO 017/2020: Atualiza, Reor-
ganiza e Consolida a Lei de Diretrizes Urba-
nas do município de Água Santa e da outras 
providências.

Na sessão ordinária realizada no dia 08 
de junho, os vereadores aprovaram por una-
nimidade o projeto 013/2020, que autoriza a 
concessão de empréstimo através do Progra-
ma Banco do Povo e dá outras providências. 
O Poder Público Municipal busca incentivar 
pequenos empreendimentos, em muitos ca-

sos, mão de obra familiar, no sentido de que 
os mesmos agreguem valores ao seu fatura-
mento, gerando cada vez mais renda, man-
tendo os empregos já existentes bem como 
buscando a geração de novos postos de tra-
balho. 

 As sessões estão sendo realizadas às se-
gundas-feiras, às 18h30, na Sala da Câmara 
de Vereadores, anexa ao prédio provisório da 
Prefeitura Municipal de Água Santa. Devido 
a pandemia da COVID-19, as sessões estão 
restritas ao público, somente estão partici-
pando os vereadores e os assistentes da casa.

Dirceu Panisson assumiu a presidência do
Legislativo no dia 1º de julho

Sistema irá facilitar registro e legalização de empresas

Câmara de Vereadores é presidida pelo 
Vereador Edson Luiz Lorenson (MDB)
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Borilli Racing no pódio
do Italiano de Enduro

Piloto Alex Salvini teve excelente de-Osempenho com os pneus brasileiros nas 
duas primeiras etapas da competição, 

que aconteceram no fim de semana passado, na 
cidade de Carpineti, na Itália.

No sábado (4), o atleta Borilli enfrentou pro-
blemas com a suspensão, mas mesmo assim ter-
minou em segundo na classe 450cc e décimo na 
geral. Na segunda etapa, no domingo (5), Salvi-
ni se superou com mais um segundo lugar na 
450cc e quarto na geral, somando importantes 
pontos no campeonato.

Outro destaque foi para o Italiano Michael 
Pogna, que competiu pela Copa FMI, competi-
ção que ocorreu junto com o Italiano de Enduro. 
Pogna foi quem dominou a categoria 2T e levou 
também o título da geral.

O desempenho dos pneus Borilli foi essen-
cial para o bom desempenho dos pilotos e a mar-
ca já vem chamando muito a atenção no merca-
do europeu pela excelente qualidade e perfor-
mance.

O Campeonato Italiano é uma prévia do 
Mundial, já que reúne quase 90% dos pilotos e 
equipes de toda a Europa.

A prova de Carpineti contou com mais de 
250 pilotos e foi acompanhada de perto pelo pre-
sidente da empresa, Renato Borilli, que vem de-
senvolvendo os pneus junto com seus pilotos.

Além do pódio, a Borilli também foi desta-
que nos boxes, com o Borilli Racing Service, es-
trutura dedicada para dar suporte aos pilotos que 
utilizam os pneus da marca, e com a belíssima 
Borillete Italiana Diana Farkas.

Diretor da Borilli Racing, Renato Borilli, acompanhou as competições

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE SANTA CECÍLIA DO SUL LTDA

CNPJ Nº 05.759.560/0001-48

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE 
RESÍDUOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE SANTA CECÍLIA DO SUL LTDA - 
COPERCICLA, no uso das atribuições que lhe conferem os Estatutos Sociais, 
convoca os Srs. Associados que nesta data somam 134 (cento e trinta e quatro), para 
a Assembleia Geral Ordinária tendo por local o Salão Comunitário de Vista Alegre, 
Santa Cecília do Sul - RS, a realizar-se no dia 23 de julho de 2020 nos seguintes 
horários:
 
a) Às 13:00 em primeira convocação com presença de no mínimo 2/3 dos sócios;
b) Às 14:00 em segunda convocação com a presença de no mínimo metade mais um 
dos associados;
c) Às 15:00 em terceira e última convocação com a presença de 50 (cinquenta) sócios 
ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios.

Com a seguinte ordem do dia:
 
I – Prestação de contas dos Órgãos de Administração acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Apresentação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do 
Exercício referente ao exercício encerrado em 31/12/2019;
c) Parecer do Conselho Fiscal.
II – Destinação das sobras ou perdas apuradas;
III – Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
IV – Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
V – Autorização para operar com terceiros dentro dos limites legais;
VI – Autorização para a diretoria contrair empréstimos, adquirir e onerar bens móveis 
e imóveis;
VII – Aprovação da admissão e demissão de sócios;
VIII – Assuntos diversos de interesse da cooperativa.
      

Santa Cecília do Sul, 07 de julho de 2020.

TIAGO ZOTTI
Presidente
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Acisai lança campanha Compra Premiada
com apoio do governo de Ibiaçá e Sicredi

Deputados federais destinam recursos
de R$ 400 mil para o município

A campanha da Acisai Com-
pra Premiada 2020, foi lan-
çada na manhã de quarta-

feira (08/07), na sede da Associação. 
A partir deste mês, comprando no co-
mércio de Ibiaçá os clientes das em-
presas associadas concorrem a R$ 9 
mil em vale-compras por meio de sor-
teios mensais.

Para evitar aglomerações, a sole-

nidade de lançamento contou com a 
direção da Acisai, prefeito munici-
pal, gerente da Unidade Sicredi e im-
prensa. A presidente da entidade, 
Charlise Vidal, agradeceu a contribu-
ição da gestão pública e do Sicredi pa-
ra que a campanha pudesse aconte-
cer. “Os sorteios serão nos dias 30 de 
julho, 27 de agosto, 24 de setembro, 
29 de outubro e 26 de novembro com 

vale-compras de R$ 150,00 cada, pre-
miando 38 clientes. Ainda, haverá o 
sorteio de final de ano, no dia 19 de 
dezembro, com um vale-compras de 
R$1.200,00; R$ 800,00; R$ 600,00, 
R$ 400,00 e R$ 300,00”, informou a 
presidente.

Conforme o gerente do Sicredi 
Ibiaçá, Uilquer de Andrade, a campa-
nha contribui para o fortalecimento 
das empresas e valoriza também o 
movimento ‘Eu coopero com a Eco-
nomia Local’ incentivando as pesso-
as a comprarem em suas comunida-
des”, destacou.

Em seu pronunciamento, o prefe-
ito de Ibiaçá, Claudiomiro Fracasso 
disse que é tempo de acreditar, se rein-
ventar. “Apesar dos tempos difíceis 
que atravessamos percebemos a Aci-
sai associando novas empresas e isso 
é muito positivo. O governo destinou 
cerca de R$ 50 mil para a entidade ao 
longo da nossa gestão, pois acredita-
mos que o fortalecimento das institu-
ições também se faz necessário para 
o crescimento de Ibiaçá”, disse o pre-
feito ao cumprimentar também a par-
ceria do Sicredi através do cooperati-
vismo e desejar sucesso à Acisai com 
a campanha Compra Premiada.

A tesoureira da Acisai, Fernanda 
Carra, destacou o papel da entidade 
junto à comunidade. “Eu como lojis-
ta fico muito contente, quando o co-
mércio recebe esta ajuda. Estamos 

num momento difícil e muito preju-
dicados pelas condições que a pande-
mia nos impõem. Se a gente se unir e 
acreditar as coisas vão melhorar. Isso 
veio para fortalecer e nos unir mais”, 
observou a empresária.

Empresas participantes
A Boutique, Atually Modas 

Infantil, Auto Posto Diego, Auto Pos-
to União, Bella Donna Modas, Clau 
Modas, Clinicar Manutenção Auto-
motiva, Comércio e Representações 
Santini, Confecções Zanchetta, Coo-
fiume, Dibepal, Encanto Móveis, Far-

mácias Associadas, Francieli Oliboni 
Contabilidade, Idealle Presentes, Isa-
tex Tecidos e Aviamentos, Loja Pel-
lin & Hübler, Loja Quatro Estações, 
Lojão Super Mix, M&K Beleza_Mo-
da_Estilo, MD Print, Mecânica Ne-
gretti, ML Concept, Montare Móve-
is, Oliboni Agropecuária, Ótica Gas-
parin, Panisson Calçados e Confec-
ções, Panosul, Postos Comparin, Rá-
dio Cristalina FM, Rádio Ibiaçá FM, 
Sicredi, Sorvetchê, Supermercado 
Ibiaçaense, Supermercado JG Júnior, 
Supermercado Tio Zé, Tchê Motos, 
Trentin Informática.

 governo de Ibiaçá recebeu, na semana que passou, Orepresentantes de deputados federais que indica-
ram emendas individuais para o município de Ibia-

çá no ano de 2020. Estiveram presentes no ato de entrega o 
vereador do Progressistas de Ibiaçá, Vilmar Manica, repre-
sentando o deputado federal Jeronimo Goergen, que desti-
nou R$ 100 mil ao município; o assessor do deputado fede-
ral Alceu Moreira, Ramir Sebben também fez a entrega de 
R$ 100 mil aos cofres públicos; e o deputado federal Dio-
nilso Marcon foi representado pelo seu coordenador regio-
nal, Elton Dal Moro, que entregou, ao prefeito de Ibiaçá 
Claudiomiro Fracasso, o valor de R$ 200 mil.

Conforme o prefeito, o valor total de R$ 400 mil entre-
gue pelos representantes dos deputados está no Banco do 
Brasil e os responsáveis pelo setor de engenharia da Prefe-
itura Municipal já estão realizando os tramites legais para 
licitar a segunda etapa e dar continuidade às reformas da 
Praça Central Padre Narcizo Zanatta. “Somos gratos aos 
deputados por lembrarem do nosso município e destina-
rem recursos parlamentares. Os valores certamente irão 
auxiliar nesta tão importante obra que terá mais utilidade 
para o povo ibiaçaense e também para a comunidade regi-
onal que visita nossa cidade como ponto turístico religio-
so”, destacou.

Campanha irá sortear vales-compras até o fim do ano
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AUMENTE A VELOCIDADE
DA INTERNET.

LIGUE PARA (54) 3344-1650 E
CONSULTE NOSSOS PLANOS.

Rua do Comercio 1383 - sala 03 - centro - Fone: 54 3344.2422

Ouça A Voz do Trabalhador
Rádio Tapejara
Sábados: 7h45

Nova FM
Sábados: 13 horas

 

Estradas danicadas pela chuva
estão sendo recuperadas

Nova agroindústria irá se instalar
em Água Santa

Município ultrapassa a meta de
vacinação contra a Inuenza

Realizado o primeiro sorteio do
Programa Nota Legal

 Secretaria Municipal de Obras e ATrânsito de Água Santa está reali-
zando a recuperação das estradas 

principais para que seja possível a trafega-
bilidade nestes trechos, uma vez que algu-
mas regiões encontram-se isoladas pelas 
fortes chuvas. “As fortes chuvas dos últi-
mos dias geraram grandes estragos no ter-
ritório do nosso município de Água Santa.

 Os danos aconteceram em lavouras on-

de há poucos dias os produtores plantaram 
as culturas de inverno e nas estradas. Em 
vários pontos em nosso interior tivemos es-
tradas destruídas pelas forças da água. 
Também aconteceu em vários pontos do 
nosso município o fato de famílias ficarem 
ilhadas ou tendo que se deslocar por cami-
nhos alternativos, pois as águas deixaram 
pontes e bueiros submersos”, salientou o 
prefeito Jacir Miorando.

 abertura de mais uma agroindús-Atria está próxima em Água Santa. 
A antiga Casa do Mel, que nunca 

entrou em atividade, está sendo reestrutu-
rada e passará, nos próximos meses, a in-
dustrializar mel e derivados. Essa con-
quista é fruto de uma parceria entre a Admi-
nistração Municipal, Coapi, Emater, Coa-
sa e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Água Santa. 

"Sempre buscamos viabilizar esse em-
preendimento, mas, visto que precisáva-
mos de produtores e de uma produção cons-
tante, buscamos através, de treinamentos e 
consultorias aprimorar e garantir a produ-
ção para que o negócio se sustente,” rela-
tou o prefeito Jacir Miorando.  Ainda se-
gundo ele, o esforço de produtores associ-
ados à Coapi foi essencial para mais essa 
realização.

 Campanha de Vacinação contra a AInfluenza foi encerrada no dia 30 
de junho e a Secretaria Municipal 

de Saúde de Água Santa comunica que atin-
giu mais de 100% da meta de vacinação 
contra a gripe (Influenza), vacinando 676 
idosos. A previsão era de vacinar 502 ido-
sos. 

No total, foram vacinadas 1.328 pesso-
as pertencentes ao público alvo da Campa-
nha, ou seja, idosos, gestantes, puérperas, 
crianças de até 6 anos, indígenas e profissi-

onais da saúde. Atingindo 97,29% da meta 
prevista. 

O Ministério da Saúde tem como base 
os dados do IBGE de 2015, projetado para 
2020. Sendo assim, Água Santa tem mais 
idosos do que o estimado. Desta forma, pas-
sando do número inicial, assim, ultrapas-
sando a meta de 100% para 134,66% de pes-
soas de 60 anos ou mais vacinadas. As do-
ses remanescentes estão disponíveis para a 
população que estiver interessada em reali-
zar a vacina.

secretaria Municipal da Fazenda Arealizou, no dia 30 de junho, o pri-
meiro sorteio do ano do Programa 

Nota Legal. Foram conhecidos os 10 ga-
nhadores. Os prêmios de R$ 250,00 foram 
para: Thiago Rossi Panisson, Maria Salete 
Merotto, Gabriel Rampazzo, Milton Lo-
rençon e Carla Rossi. Os prêmios de R$ 
350,00 foram para: Pedro Dalagasperina, 
Camile Balbinot e Cassiano Balbinot.  O 
prêmio de R$ 500,00 foi para: Loreci D. do 
Prado e o grande prêmio de R$ 750,00 foi 

para: Davi Dalagasperina. 
O Programa Nota Legal visa a valoriza-

ção do comércio local, aumentando a parti-
cipação da arrecadação estadual e incre-
mentando a arrecadação dos tributos. Com 
o programa lançado, a Prefeitura premia 
consumidores, produtores, usuários de ser-
viços e contribuintes municipais, portado-
res de documentos válidos para troca. No 
dia 22 de dezembro de 2020, será realizado 
o segundo sorteio da campanha, premiando 
12 ganhadores. 

Todos os domingos, das 10 às 13h.
Apresentação: Cesar Toniasso

PROGRAMA
RAÍZES DO SUL

Vias estão recebendo nova base de pedras para melhorar a trafegabilidade Empresa irá proporcionar mais oportunidade de renda para os produtores 
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O Dia do Bombeiro é come-
morado em todo o país no 
dia 2 de julho. O profissio-

nal, que arrisca sua vida para salvar 
alguém em situação de perigo, mere-
ce o reconhecimento por conta de 
sua coragem e dedicação. Em Tape-
jara, há quase 25 anos, o salvamen-
to e combate a incêndios é realizado 
de forma voluntária, através do Cor-
po de Bombeiros Voluntários. A his-
tória e a trajetória desta entidade, 
que sobrevive através de doações fei-
tas pela comunidade, será contada a 
seguir, pelo presidente da corpora-
ção, Diego Girardi. Acompanhe:

Novo Tempo: Há quantos 
anos existe o Corpo de Bombei-
ros Voluntários em Tapejara?

Diego Girardi: A Corporação 
de Bombeiros Voluntários de Tape-
jara, foi iniciada no dia 09 de agos-
to de 1995, completando neste ano, 
25 anos de atuação.

NT: Qual é área de atuação 
da corporação?

Diego: Nossa área de atuação 
abrange além de Tapejara, onde te-
mos nossa sede, os cinco municípi-
os circunvizinhos - Ibiaçá, Água 
Santa, Santa Cecília do Sul, Vila 
Lângaro e Charrua.

NT: Atualmente, quantos 
bombeiros integram a corpora-
ção em Tapejara?

Diego: Estamos atualmente 
com um efetivo operacional de 25 
bombeiros, sendo todos eles vo-
luntários nessa missão.

NT: Qual é a frota atual da 
corporação? É suficiente para os 
atendimentos? Falta algum equi-
pamento, veículo...?

Diego: Atualmente nossa frota 
é de 10 unidades, sendo 02 cami-
nhões de combate a incêndio, uma 
Camionete S10 de combate rápido, 
03 ambulâncias, sendo que uma de-
las está com o Motor danificado e 
necessitando urgentemente de repa-
ros e infelizmente nossos recursos 
são escassos para isso, 01 Sprinters 
de resgate, 01 Doblo, 01 Pálio, 01 
Barco para salvamento aquático. 
Quanto a falta de equipamentos ou 
veículos, nossa grande preocupa-
ção, é de não possuirmos uma Esca-
da Magirus, pois devido ao grande 
número de prédios em nossa cida-
de e arredores, já se faz necessária, 
para casos de incêndios em andares 
superiores.

NT: Como a entidade se man-
tém? Alguma carência em espe-
cial?

Diego: Contamos com o total 
apreço da sociedade a nossa causa, 
mas os recursos são poucos. Nossa 
recei ta  mensal  é  de apenas 
2.800,00 do valor atribuído na con-
ta de luz. Sendo que hoje em dia pa-

ra poder ilustrar, manter uma famí-
lia de 03 ou 04 pessoas se gasta mui-
to mais que isso; Então imaginem, 
manter 25 bombeiros equipados e 
treinados e com a necessidade cons-
tante de manutenção de viaturas – 
Sede e equipamentos. E para aqui-
sição de Equipamentos apresenta-
mos Projetos e Plano de Trabalho 
aos municípios aonde atuamos.

NT: Quais os planos para a 
corporação?

Diego: Nosso principal objeti-
vo é hoje concluirmos o Centro de 
Treinamentos junto ao Parque de 
Rodeios. Um local que está sendo 
montado pensando em abranger as 
principais NRS e todo tipo de aten-
dimento/ocorrência. Desde salva-
mento em altura, estrutura colapsa-
da, desencarceramento, combate a 
incêndio entre outros.

NT: Como ajudar a entidade?
Diego: Para ajudar a entidade, 

muitas pessoas acabam colocando 
uma doação de 1.00, 2.00, 5,00 rea-
is na conta de Luz, numa parceria 
que firmamos com a MUX Ener-
gia. Outras pessoas de forma es-
pontânea, acabam repassando valo-
res direto na conta dos Bombeiros 
esporadicamente. Teremos agora 
duas ações pontuais para arrecadar 
fundos. A primeira uma LIVE com 
músicos de Tapejara no dia 02 de 
agosto e posteriormente o Bingo 

que é tradicional através da 
ACISAT.

NT: Quais são os maiores de-
safios de um bombeiro voluntá-
rio?

Diego: Os principais desafios 
de nossos bombeiros é conciliar tra-
balho e atividade bomberil, pois 
muitas vezes, para exemplificar, 
eles são acionados para um atendi-
mento de combate a incêndio às 
03h da manhã, dependendo da pro-
porção deste sinistro, acabam ama-
nhecendo no combate às chamas; 
Ao chegar no serviço tem o risco de 
ter o descontado no salário, algum 
bônus por pontualidade, devido es-
te atendimento. 

NT: Qual é o sentimento de 
ser bombeiro voluntário?

Diego: O sentimento de ser um 
bombeiro voluntário é ter o reco-
nhecimento de sua ação e bravura, 
externado num simples agradeci-
mento, daquela família que teve 
seu patrimônio salvo, daquele vô 
que teve seu neto socorrido a tem-
po, daquela esposa que teve seu ma-
rido retirado das ferragens após um 
acidente e se salvou, enfim, seriam 
tantos os motivos que nos impulsi-
onam, que nosso Lema acabada re-
sumindo: Salvar Vidas é um Dom; 
Doar-se ao Próximo é uma Virtude!

NT: Alguma outra questão 

que deseja enfatizar?
Diego: Só podemos agradecer a 

este grande Jornal, por nos oportuni-
zar de contar um pouco de nossa his-
tória. Trazendo ao conhecimento da 
sociedade algumas ações que reali-
zamos; Aproveitando para convidar 
a toda população regional, que nos fi-
nais de semana, venham nos visitar e 
conhecer nossa Sede. Sempre é um 
motivo de orgulho e satisfação po-
der mostrar nossos veículos e nossa 
estrutura, já que é a comunidade que 
nos mantém.

"O sentimento de ser um bombeiro voluntário é ter o reconhecimento
de sua ação e bravura, externado num simples agradecimento"

Diego Girardi - presidente do Corpo 
de Bombeiros Voluntários
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o momento em que estamos sem atividades esportivas, há ma-Nis de 100 dias, relato aqui alguns depoimentos de atletas e diri-
gentes que participaram das competições aqui em Tapejara 

de 2017 até agora. Nos depoimentos foram tirados nomes de algumas 
pessoas e algumas cidades para esta publicação, e postado conforme 
escrito. Além de escrever esta coluna, faço parte da equipe de esportes 
da Rádio Tapejara e também sou o responsável pelas organizações de 
campeonato. 

Depoimentos: 
“Mas queremos agradecer a oportunidade de poder ter participado. 
Está de parabéns.... é o melhor campeonato que já vi na região, e espe-
ro que seja assim sempre”. 

“É o melhor campeonato da região” – atleta de outra cidade que jogou 
pela ADM.

“Eu fui atleta profissional de futebol de campo, e percebi que o nível 
de organização de vocês é bom cara. Eu disse prôs guris daqui que va-
le a pena nós se organizar e ir jogar aí, do que jogar aqui. Aqui parece 
que o pessoal perdeu o bom senso de disputa e disciplina. Desta forma 
que vocês tão organizando as competições atraem as equipes. Por ma-
is que tenha o deslocamento até aí, ainda compensa ir jogar aí, que 
além de se divertir, evitamos as confusões que acontecem por aqui”.

"Aham, pra coroar um baita campeonato";

"Cara somos fã da organização de vcs";

"Como te falei no início, vale apena se deslocar daqui até ai pra jo-
gar".

“Campeonato exemplo de organização, de alto nível de competição, 
disciplinado, ginásio bem estruturado, PARABÉNS prefeitura de Ta-
pejara-RS e Gilmar Berton pelo empenho em promover e executar es-
se grande campeonato regional de futsal. Eu, em nome dos atletas e co-
missão técnica da nossa equipe, queremos agradecer ao nosso amigo 
pela indicação, as equipes participantes que mostraram muita quali-
dade, lealdade e espírito esportivo, a Rádio Tapejara 101.5 FM pelas 
transmissões das fases finais e pelos quase 2500 torcedores que esti-
veram no ginásio prestigiando as finais de todas as categorias”.

“Verdade... grande organização e Campeonato! Parabéns Gilmar Ber-
ton!”

"Nós da Equipe E.C. Atlético de Quatro Irmãos deixamos aqui nosso 
agradecimento pelo convite para participar, parabenizamos a organi-
zação pelo evento, jogamos em diversos Municípios e Tapejara está 
de parabéns, aguardamos convite para uma próxima edição, também 
fica aqui nossas desculpas para com outros adversários por eventuais 
problemas ocasionados em virtude de jogos, parabéns aos campeões 
de ambas as modalidades, futsal é muito mais que um jogo! Até bre-
ve!"

"Obrigado Berton e a todos os participantes. Parabéns pela bela com-
petição. Foi um prazer participar. Fica aqui o agradecimento da dire-
ção da ADS SANANDUVA. Sucesso a todos. Abraço e até breve!"

"Parabéns a todos pelo belo campeonato!"

"Parabéns a Molecada/Amigos do Lima e Galaxi por chegar a final!"

É
 com imensa satisfação que 
o Governo do Município de 
Sananduva parabeniza os 

integrantes do Grupo Pé na Terra 
pela conquista do Prêmio Juven-
tude Rural Inovadora na Améri-
ca Latina e no Caribe. São inicia-
tivas como essa que valorizam e 
incentivam as boas práticas de 
empreendedores jovens na pro-
moção do desenvolvimento rural 
sustentável.

O prêmio é promovido pelo 
Fundo Internacional de Desen-
volvimento Agrícola (FIDA) e é 
co-financiado pelo Governo da 
China. O objetivo é identificar, 
premiar e divulgar iniciativas 
inovadoras e sustentáveis. Ao to-
do foram 8 categorias técnicas 
concorrendo. O Grupo Pé na Ter-
ra participou na categoria Segu-
rança Alimentar.

Para o prêmio, foram selecio-
nados 16 finalistas dentre 576 ini-
ciativas de toda a América Latina 
e Caribe. Os vencedores teriam 
suas despesas pagas para partici-
parem da Cerimônia de Premia-
ção que aconteceria em Bogotá, 
mas em virtude da pandemia pre-
cisou ser cancelada. Na terça-
feira (07), foram divulgados os 
ganhadores que participaram de 
uma cerimônia virtual. Eles rece-
bem premiação em dinheiro, 
além de programa de aceleração 
com 2 imersões presenciais (no 
Brasil e na Argentina), mentorias 
online e eventos de difusão e rea-
plicação das iniciativas em ou-
tros países da América Latina e 
do Caribe (com despesas de via-
gem pagas), entre outros.

Grupo Pé na Terra
O Grupo Pé na Terra iniciou 

com a união de três famílias, cu-
jos principais objetivos estão fo-
cados em uma alimentação sau-
dável e diversificada, tendo des-
taque a agricultura não degra-
dante, onde se obtém um positi-
vo desenvolvimento econômico 
e sustentável. Fazem parte desta 
iniciativa, o Sítio Dossel, de Jo-
sué Gregio, localizado na área ru-
ral do Município de Sananduva, 
Sítio VivaFlor, de Emanuel Hol-
lenbach e Naiara Santestevan, do 

Município de São João da Urti-
ga, e o Restaurante Utopia Gas-
tronomia, de Daniel Leite e Taci-
ane Kartabil, de Sananduva.

Por acreditar que uma ali-
mentação natural e uma agricul-
tura sustentável são importantes 
para uma sociedade mais justa, o 
Grupo Pé na Terra tem em seu en-
foque o cultivo e o processamen-
to de alimentos que garantam saú-
de e inclusão social. A essência 
da produção é baseada nos prin-
cípios naturais dos ecossistemas, 
através da agrofloresta, onde são 
aliadas a recuperação florestal 
com a produção de alimentos 
sem agroquímicos. Para a co-

mercialização dos produtos, o 
grupo realiza a Feira Pé na Terra, 
com grande diversidade de itens, 
respeitando a sazonalidade. Para 
que não haja desperdício, os ali-
mentos excedentes são manipu-
lados e servidos na forma de refe-
ições a preços acessíveis para a 
população local.

Sobre a premiação, a equipe 
fala em reconhecimento de um 
esforço conjunto para difundir a 
alimentação saudável. “A distin-
ção nos fortalece como grupo e 
nos faz acreditar que a degrada-
ção total do meio ambiente ainda 
pode ser evitada”, disse Josué 
Gregio.

Sananduva: Grupo Pé na Terra
conquista prêmio internacional

Grupo conquistou prêmio na Categoria Segurança Alimentar

Alimentos são cultivados sem o uso de agrotóxicos
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9 9946-4508

Rua Pe. Anchieta, 411 - centro
Tapejara RS

Rua do Comércio, 879 - sala 01
Fone: 3344.3174 / 99621.9432

TREINAMENTOS . EQUIPAMENTOS . EXTINTORES

Rua Cel. Lolico, 625 - sala 01
(54) 3344.2367 / 99639.4534

(54) 99963.9928
R. do Comércio, 1262 - centro

Tapejara RS

(54) 3344.2895

Restaurante
Lanches em geral

3344.2194
99177.9264 Av. 7 de Setembro, 1058

ACESSE: pitstop.cardapio.top

Avenida Sete de Setembro, 949 - Centro - Tapejara/RS
Fone: 3344.2734

Atendimento: Segunda a Sábado (11h30 às 13h30)

RUA PADRE ANCHIETA, 411
CENTRO - TAPEJARA/RS
FONE: (54) 9 9946-4508

Em Tapejara, o melhor lugar 
para comprar peixe é na 

Pioneira Pescados, que possui 
inúmeras variedades para 
agradar os paladares mais 

exigentes. E a novidade para 
deixar seu feriado e final de 

semana mais saboroso são as 
carnes e frangos assados. Você 
escolhe sua carne e opta pelo 

frango assado, com ou sem 
recheio. A Pioneira está com 
um açougue completo, com 
cortes selecionados e nova 

estrutura, com uma gama de 
gêneros alimentícios e 

bebidas. O atendimento é feito 
de segunda a sábado, das 8h 
às 12h e das 14h30 às 19h30. 
No domingos, das 8h às 12h.

EM BREVE,

NOVIDADES!
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VOCÊ JÁ CONHECE O NOSSO SITE?

Av. 7 de Setembro, 236
Tapejara RS
Fone: 3344.1174

Tapejara: Prefeito Vilmar Merotto visita
obra de canalização no Bairro São Paulo
Investimento para a obra foi de R$ 800 mil, através de recursos próprios do município 

m 2019, a Administração Municipal Edeu início a uma das maiores obras de 
canalização realizadas até o momen-

to em Tapejara. A Secretaria de Obras e Ser-
viços Urbanos realizou todo o trabalho com 
mão de obra própria, visando o escoamento 

de águas das chuvas e acabando com os ala-
gamentos no Bairro São Paulo e Loteamento 
Bianchini em épocas de chuvas intensas. 

“Após muitos pedidos e muito trabalho, 
conseguimos atender a solicitação da comu-
nidade, para realizarmos mais esta grande 

obra, que é mais uma conquista da população 
tapejarense e, nós, nos sentimos felizes e hon-
rados em podermos proporcionar esta grande 
melhoria a todos”, destacou o prefeito Vil-
mar Merotto. 

Em seguida, foram iniciados os trabalhos 

de remodelação e revitalização da Avenida 7 
de Setembro, trecho compreendido entre a 
Avenida Dom Pedro II e proximidades com a 
21 de Abril, neste trecho, foram contempla-
dos as 2 pistas de rodagem e está em fase fi-
nal a pintura da ciclofaixa. 

Secretário Walter Fontana, prefeito Merotto e vice Marcos


