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ACISAT SANTA CECÍLIA DO SUL IBIAÇÁ
Confira nesta edição encarte especial com a 
prestação de conta da Associação Comercial,
Industrial de Serviços e Agropecuária de Tapejara. 

Presidente do Legislativo Municipal, Francieli 
Oliboni, concede entrevista e fala sobre ações e 
atividades na Câmara de Vereadores.

PÁG 17

Governo Municipal concede 7% de desconto no 
pagamento à vista em parcela única do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU).

PÁG 19

Edição 507

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO RECEBE

SOLIDARIEDADE: 
DOAÇÕES DA COMUNIDADE REGIONAL
Entidade tapejarense, que é referência regional em saúde, recebeu
importantes doações para as ações de combate ao Coronavírus. 
                                                                                             PÁGINA 12
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Vereadores de Ibiaçá criam comissão
provisória para enfrentar Covid-19

s vereadores de Ibiaçá Oparticiparam de forma 
presencial  da sessão 

ord inár ia  na  segunda-fe i ra 
(13 /04) ,  aprovando  qua t ro 
projetos de lei de origem do poder 
executivo.

To m a n d o  o s  c u i d a d o s 
indicados pelos órgãos de saúde e 
o uso de máscaras, enfatizaram 
que o momento é de cautela e 
apreensão tanto para saúde 
pública quando para a economia.

Em virtude da pandemia 
Covid-19 e da crise financeira dos 
munic íp ios ,  os  ve readores 
aprovaram de forma unanime o 
projeto de lei 12/2020, que reduz 
em 20% os salários dos cargos em 
comissão e funções gratificadas e 
salário do prefeito pelos próximos 
três meses a contar de 01 de abril.

A casa legislativa também 
propôs a criação de uma comissão 
provisória para angariar recursos 
que serão destinados às ações de 

combate ao Coronavírus junto à 
comunidade ibiaçaense pelos 
próximos três meses, podendo ser 
prorrogado. A comissão tem como 
presidente o autor da indicação, 
v e r e a d o r  Vi l m a r  M a n i c a , 
secretário vereador José Américo 
Teston e tesoureiro vereador Jean 
C. Giasson.

Ainda foram aprovados por 
unanimidade os seguintes projetos 
de lei:

13/2020 que modifica o limite 

de valores para o pagamento de 
Requisição de Pequeno Valor 
(RPV) em processos judiciais em 
que o município seja parte.

14/2020 que reconhece a 
calamidade pública municipal, 
prorroga os vencimentos de 
dívidas de natureza tributária e não 
tributária do exercício de 2020 em 
razão da emergência de saúde 
pública cuja importância é de 
ordem internacional, face ao novo 
Coronavírus.

15/2020 que atualiza o valor 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) em 7,30% de 
acordo com os dados do IGPM e, 
ao mesmo tempo, concede a 
possibilidade do pagamento à 
vista com desconto de 7% com 
vencimento prorrogado para 12 de 
junho ou parcelado em três vezes 
c o m  d e s c o n t o  d e  2 %  n o s 
vencimentos das parcelas de 10 de 
julho, 14 de agosto e 11 de 
setembro. A próxima sessão está 
marcada para o dia 27 de abril.

Quatro projetos de lei de origem do poder executivo foram aprovados Presidente Claudio João Negretti
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Seria leviano 

de minha parte 

afirmar que 

não devemos 

nos precaver. 

Porém, digo 

que isso deve 

estar acompa-

nhado de sere-

nidade. Pânico 

não é bom e 

não leva a na-

da.
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Vivemos um período forte na liturgia da vida cristã, o Tempo 
Pascal. Foi a partir da profissão de fé na encarnação, vida, 
paixão, morte e ressurreição de Jesus que seus discípulos se 
puseram a caminho do anúncio. Talvez para nós pareça tranquilo 
ouvir, ler e acreditar em tudo o que Nosso Senhor viveu e 
ensinou. Digo mais tranquilo porque de geração em geração a 
história da salvação foi transmitida e chegou até nós.

Mas imaginemos só o medo, a sensação de derrota de muitos 
dos discípulos de Jesus diante da sua Paixão e Morte. Na 
primeira quarta-feira após a Páscoa, tivemos na liturgia diária o 
texto bíblico sobre os dois discípulos de Emaús (Lc 24,13-35). É 
um texto para ser lido e relido diversas vezes. Traz presente a 
situação de desânimo dos discípulos que mesmo estavam se 
afastando de Jerusalém, porque não teria sentido ficar no lugar 
onde perderam o Mestre. Eles viram suas esperanças 
desmoronarem. 

E, Ele próprio se aproximou: “o que ides conversando pelo 
caminho?” (Lc 24,17). Isso fez com que os discípulos levassem 
os olhos do chão e olhassem para o rosto do peregrino 
desconhecido. Sem perceber começaram a sair de seu 
fechamento e a alegrarem-se porque alguém estava interessado 
em saber quais eram as causas de sua tristeza e queria escutá-los. 
É assim que acontece conosco quando o Senhor está a caminhar 
ao lado, Ele pergunta: o que ides conversando pelo caminho? O 
que se passa em seu coração? O que vocês conversam ajuda a 
animar a fé, o amor e a esperança uns aos outros? É um diálogo 
de irmãos? 

A pedagogia amorosa de Jesus deu certo: eles abriram o 
coração e contaram o que aconteceu a Jesus de Nazaré. Depois 
de longo caminho e longa conversa, eles fazem o pedido: “fica 
conosco!” (Lc 24,29).  Depois que Jesus aceitou o convite, a casa 
de Emaús, em vez de tornar-se um lugar de fuga e fechamento, 
como os discípulos pretendiam, tornou-se um lugar de acolhida e 
de partilha, de iluminação e ponto de partida para a retomada da 
comunhão com a comunidade dos demais companheiros. Isso 
porque reconheceram Jesus no abençoar e repartir o pão assim 
como ensinou na última ceia.

Será que algumas vezes ouvimos e falamos de Jesus de tudo 
o que ele ensinou mas de uma forma sem esperança? É porque 
falta ainda aquela caminhada como fizeram os discípulos de 
Emaús. É porque falta abrir os olhos para reconhecer Jesus. Deus 
não provoca situações difíceis, doenças ou tragédias só para que 
tenhamos fé. Ao contrário, Ele quer vida, e vida em abundância 
(Jo 10,10). No entanto, diante das situações difíceis, das 
doenças, das tragédias e das dores deste mundo, somos 
convidados a também fazer uma leitura a partir da fé, tornando-a 
mais encarnada em nosso cotidiano. Mais do que apenas discutir 
pelo caminho, é necessário sentir novamente o coração arder 
ouvindo sua Palavra, estar a partir e repartir o pão junto ao 
Senhor, na família e com quem mais necessita.

Que o Espírito Santo continue a encontrar lugar no coração 
de cada um de nós, anime nossa fé, esperança e caridade. 
Peçamos a Ele o dom do discernimento para compreender o que 
devemos fazer, qual é a nossa parcela de contribuição no cuidado 
de nossa saúde física e espiritual e no cuidado com o todo da 
criação de Deus nesse momento histórico que vivemos.

Jesus se aproximou e
começou a falar com eles

Pilatos!O caminho da felicidade,
especialista em pessoas

(Lc 24,15) Fui no médico ontem. Já adianto, não apresentava 
nenhum sintoma da covid. Aliás esta foi a primeira coisa 
que me perguntou a atendente, também conhecida como 
secretária do médico, que somente após algumas 
explicações consegui convencê-la que era urgente. A sala 
de espera estava vazia. Segundo informação obtida com a 
referida atendente “só casos extremos estão  sendo 
atendidos, daí ninguém mais tem ficado doente, só o 
Senhor”. Entrei no consultório e meu médico escanceou 
todo meu corpo, especialmente em minhas narinas, 
perguntou se eu tinha algum sintoma da covid. Após me 
cumprimentou sem o aperto de mão e pediu para eu 
explicar a razão da consulta tão urgente, conforme tinha 
sido alertado pela sua atendente. Respirei fundo sem 
hesitar ou tossir para confirmar que estava limpo, passei a 
contar minha situação:

- Doutor eu tinha uma certa autonomia financeira. 
Comprava o almoço e o jantar.  Pagava água, luz, telefone, 
internet e tv a cabo. Todos os meses sobrava um pouco de 
dinheiro que eu pagava uma conta do mês passado e outras 
do ano anterior. Sempre é bom não usar muito o cheque 
especial. O Doutor deve saber disso?

Ele fazia cada vez uma cara de quem não estava 
entendendo nada. Então resolvi explicar melhor:

- Agora eu ando econômica e financeiramente falando, 
mal das pernas. Antes recebia ali, pagava ali. Aumentava o 
preço do meu produto quando precisava de mais dinheiro. 
Só que agora veio esse corona e acabou com minhas 
fontes. O que o Doutor aconselha?

-  Mas eu sou médico! Não economista ou 
assemelhado! Eu entendo de saúde, de vida! Qual é o seu 
problema de saúde?

- Meu problema é econômico financeiro doutor! Como 
já lhe expliquei! O que faço com este corona?

O Doutor respirou, suspirou e me respondeu:
- Faça a tua parte! Deixe a ciência cuidar da saúde da 

vida, os economistas da economia e que juntos façam o 
melhor!

- Mas Doutor, a Globo, a grande mídia, Bolsonaro, 
Lula, a China, o vizinho, o prefeito, o governador, ...

O meu médico pegou o talão de receituário e passou a 
escrever algo, parei de falar e ele começou:

- Vou te indicar este colega psiquiatra, ele é dos bons, 
com alguns remédios fortes ele deve solucionar teu caso e 
você passará a fazer tua parte e parar de acreditar em fakes, 
teorias da conspiração, misturar vida com dinheiro, 
médico com economista, achar que a culpa é somente dos 
outros e passará a unir forças contra o coronavírus.

Agora estou fazendo a minha parte, já parei de 
compartilhar todas aquelas bobagens que recebo no 
whatsapp, passei a lavar as mãos, não como Pilatos, com 
álcool gel e agora sou mais um na união de todos contra o 
tal vírus. 

Nosso sucesso ou nossa felicidade depende de uma 
pessoa, pois para receber um cheque alguém tem que 
assinar, um depósito alguém tem que depositar, uma 
reunião estratégica alguém tem que te indicar. Como 
escolher a pessoa certa para entrar na nossa vida?

É difícil escolher a pessoas certa, pois achamos uma 
pessoa simpática e já pensamos que essa pessoa pode entrar 
na nossa vida. Muitas vezes damos muito acesso para as 
pessoas, as emoções não podem falar mais que a razão, 
para poder escolher a pessoa certa.

Mas como lidar com as frustrações com as pessoas? 
Toda decepção e frustração vem por imaturidade, e falta de 
conhecimento por parte das pessoas. Precisamos aprender 
a colocar cada pessoa em seu lugar.

Esfera da amizade
Amigo Ínt imo,  Amigo Necessár io e  Amigo 

Estratégico. Muitas vezes nos ferimos porque 
contamos coisas às pessoas que não poderíamos contar.

Amigo estratégico: nos aproximamos por esse amigo 
ter algo que serve para nós. Ele tem interesse em algo que 
posso oferecer pra ele também. Isso não é ser interesseiro, 
pois assim criamos nossa rede de relacionamentos e estes 
amigos podem nos apresentar alguém interessante, 
principalmente para  negócios.. Precisamos ter esses 
amigos, não os levamos para dentro de nossa casa mas 
mantemos a amizade pra atingir objetivos. A m i g o 
necessário: aquele que você precisa emocionalmente. 
Amigos pra sair, ir ao restaurante, shopping, dividir as 
cargas emocionais do dia a dia.

Amigo íntimo: aquele que dá a vida por nós. Escuta 
nossas fraquezas, nossos segredos, nossos sonhos, nos 
ama, acredita em nós. Podemos revelar nosso futuro a ele.

Jesus tinha estes três tipos de amigos. Ele era muito 
estratégico, sempre que queria revelar algo, Ele fazia na 
frente de 500 pessoas. Amigos necessários Ele tinha 12, Ele 
ensinava os 12, mesmo tendo um que iria traí-lo e outro 
negá-lo. Amigos íntimos de Jesus eram Pedro, Tiago e 
João. Quando Ele queria revelar algo pra alguém, contar 
grandes segredos, grandes milagres, Ele chamava esses 
três pra estarem juntos.

Como selecionar as pessoas
Precisa ter categoria de valores. Por exemplo: qual o 

valor principal de sua vida? VERDADE, se a pessoa for 
verdadeira, não mentir... claro que cometerá erros, mas terá 
sempre verdade nele. A pessoa que assume seus erros deve 
ser mantida na equipe. Não pode haver conflito de 
valores, precisamos descobrir quais os valores nossos e das 
pessoas.

Depois analise a agenda da pessoa, o que é prioridade 
pra ela, em que ela investe tempo. A motivação de vida é 
parecida com a minha?

Selecionar a pessoa vendo com quem ela anda (diga 
com quem andas que eu direi quem você é). Com quem esta 
pessoa se relaciona? Assim você decide se esta pessoa pode 
ou não entrar na tua vida. 

Por que só atraio pessoas erradas?
Porque atraímos o padrão que comunicamos. Todos 

temos um padrão de comunicação. Através da 
comunicação verbal, comunicação corporal, o que 
postamos nas redes sociais e pessoas com quem nos 
relacionamos. Este é o nosso padrão de comunicação. Tudo 
depende do padrão em que nos comunicamos. Não 
reclame! Se quiser atrair outros tipos de pessoas, deve 
mudar. Revise com quem você se relaciona, analise o que 
você posta nas redes sociais, revise sua linguagem corporal 
e sua aparência.

A Bíblia fala: em tempos de paz você faz amigos, mas 
nos tempos da angústia nascem os irmãos. Não podemos 
desistir das pessoas.
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Sem demagogia e também antes de ser 
chamado de excessivamente otimista, 
principalmente frente às frustrantes 
notícias diárias de atitudes desumanas 
praticadas por nossos semelhantes, quero 
dizer que através de uma exaustiva análise 
antropológica, além de outros recursos não 
menos importantes, tenho coragem de 
dizer que estamos no limiar do surgimento 
de uma geração de humanos muito 
melhores do que fomos e somos até hoje. 
“Espero poder fazer parte dela”.

Sim, surgirá uma geração de pessoas 
que saberão controlar seus desejos, suas 
carências e principalmente entenderão a 
verdadeira razão do ser humano. 

Indivíduos que não tomarão para si o 
que não lhe pertence, que serão tolerantes 
com seu próximo, que cuidarão de seu 
habitat. Entendo que como o próprio Cristo 
(o Deus de nossa Cultura e religião) falou 
que: “quando dois, ou mais, estiverem 
reunidos em meu nome, eu estarei no meio 
deles”. Mas, para isso precisamos fazer 
uma reflexão do que é estar reunidos em 
nome de Deus.  É claro que não somente,ou 
simplesmente fazendo os diversos rituais 
inventados pelo homem, mas sim, estar 
reunidos em nome de Deus é estar reunidos 
no amor, ou seja, fazendo o bem. Sim, 
surgirá uma geração que fará isto 
naturalmente, como sendo imagem e 
semelhança de Deus, ou seja, pessoas 
propensas ao bem.

Esta geração olhará para o passado e 
dentro de uma capacidade de compreensão 
do mundo mais evoluída, dirá: Como 
nossos antepassados perderam tempo em 
suas vidas aqui na terra, pois passaram suas 
vidas correndo atrás daquilo que não lhes 
servia para nada, a não ser para satisfazer 
meros desejos de seu instinto animal. 

Sou tão ousado que, faço aqui algumas 
observações prévias de algumas mudanças 
que logo veremos acontecendo: o consumo 
de cerveja talvez não diminua devido a 
melhor distribuição de renda que também 

será consequência desta nova era humana, 
mas teremos cada vez mais formulas de 
bebidas mais saudáveis e sem álcool, pois 
as pessoas não terão mais a necessidade de 
embriagar-se para sentir qualquer sensação 
de satisfação, tendo em vista a satisfação 
humana será mais autêntica e plena.

Também teremos menos consumo de 
alimentos, pois as pessoas deixarão de 
estragar sua saúde, empanturrando-se 
menos ,  buscando a l imentos  mais 
saudáveis. 

Não teremos tanta poluição e nem 
mesmo estresse no transito, pois as pessoas 
aprenderão que somos seres sociais e de 
convivência  cole t iva ,  passando a 
organizar-se em meios de transportes 
coletivos e ecologicamente mais viáveis. E 
isso se estenderá em outros setores da 
necessidade socioeconômica de cada meio.

Todos os profissionais não mais 
olharão para seu trabalho, sua função, com 
o objetivo único de ganhar dinheiro e aferir 
lucros, mas como forma de servir ao 
próximo e a sociedade, ou seja: o 
advogado,  o  Ju iz ,  o  Promotor,  o 
Desembargador, olharão para os tribunais 
como ferramenta única e exclusiva de 
justiça. Os médicos, enfermeiros e planos 
de saúde olharão para os Hospitais como a 
casa da saúde. Os Professores e educadores 
olharão para as escolas como a casa da 
educação e ferramenta de melhorar o 
mundo. Os pais olharão para os filhos como 
alguém deve ser amado... E assim 
infinitamente a todos aos seres humanos.

Tenho a coragem de referir tais 
previsões, pois este processo de erro e 
acerto, que a humanidade se submeteu até 
agora e, principalmente o nível de 
entendimento, associadas aos recursos 
tecnológicos disponíveis, estão levando 
cada vez mais pessoas a uma reflexão sobre 
o seu verdadeiro papel enquanto seres 
humanos.

Então para não sentir-se excluído das 
próximas gerações comece a fazer parte 
desta nova era. A era do bem! Seja bom!!!

Estamos vivendo uma fase diferente em 

nossas vidas, uma crise sem precedentes, 

uma pandemia como nunca antes visto e 

que alterou a vida de muitas pessoas. 

Percebendo a  angúst ia ,  o  medo e 

principalmente as incertezas com o futuro 

de todos, me senti no dever de fugir um 

pouco do habitual, e, ao contrário de 

informar sobre assuntos l igados a 

odontologia, resolvi fazer um texto um 

pouco diferente. Dessa forma espero que 

isso possa nos inspirar e principalmente nos 

ajudar a passar por esse momento tão 

difícil. Para que isso ocorra de uma forma 

tranquila e menos dolorosa para as pessoas, 

precisamos praticar a EMPATIA.

Mas o que é empatia? 

Empatia  significa a capacidade 

psicológica para sentir o que sentiria uma 

outra pessoa caso estivesse na mesma 

situação vivenciada por ela. Consiste em 

tentar  compreender sent imentos e 

emoções, procurando experimentar de 

forma objetiva e racional o que sente outro 

indivíduo.

E como podemos fazer isso? 

Muitas pessoas pensam em como ajudar 

o próximo em meio a essa situação. Veja 

algumas maneiras pelas quais você pode 

praticar empatia:

· Se você estiver em uma posição 

financeira em que possa ficar em casa, 

procure maneiras de apoiar outras 

p e s s o a s  q u e  e s t e j a m  c o m 

dificuldades.

· Ofereça ajuda para os vizinhos 

que talvez não possam sair de casa. 

Comprar mantimentos e utensílios 

domésticos ou solicitar itens extras de 

entrega online ou serviços de coleta 

são bons exemplos de maneiras de 

oferecer assistência.

· Doe bens não perecíveis a quem 

necessita.

· Reúna itens de assistência médica 

para profissionais de saúde, vizinhos 

idosos ou aqueles cujos empregos 

foram afetados.

Pois nunca a humanidade esteve tão 

ameaçada ao mesmo tempo. Essa 

epidemia é um golpe que atinge toda a 

terra, e nesta guerra não existem 

privilegiados. Todos estamos ameaçados 

de uma só vez. Romperam-se os clichês de 

ricos e pobres, essa doença atinge todos 

sem distinção. Pois nem as grandes 

guerras que passaram foram tão universais 

como essa epidemia. 

E nessa hora, em vez de fechar os olhos 

à cruel realidade que corresponde a todos, 

devemos organizar um grande abraço 

coletivo e simbólico, mesmo que virtual, 

que abranja a todos em um só desejo 

comum de sair deste teste melhor do que 

entramos, com mais vontade de nos 

amarmos do que de nos odiarmos. Só essa 

empatia universal devolverá aos que se 

salvarem da epidemia um coração mais 

sensível à dor alheia e com mais vontade 

de recomeçar a gostarmos da vida com 

uma ótica diferente da do ódio e das 

barreiras sociais que deveriam ser 

derrubadas nesta hora de dor universal.

Pensando nisso encerro esse texto 

citando:
37E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu 

Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 

alma, e de todo o teu pensamento.
38Este é o primeiro e grande mandamento.
39

E o segundo, semelhante a este, é: 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo.

Mateus 22:37-39.

Me. Rogério Döering Junior

CRO/RS 21.640

Cirurgião Dentista

Mestre em Biociências e Saúde

Especialista em Endodontia

Clinica Geral

Em um momento de crise,
precisamos de EMPATIA

Surgirá uma nova geração,
a geração do homem bom
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O comércio e a indústria têm extrema 
importância no desenvolvimento 
da cidade. A geração de empregos, 

o fortalecimento da economia e a projeção 
de Tapejara para o mundo se devem às em-

presas aqui instaladas. 
Em comemoração aos 20 Anos do Novo 

Tempo, contaremos a história de sucesso 
das 20 empresas que geram o desenvolvi-
mento do município. Mediante pesquisa, le-

vantamos as 20 empresas  do setor de indús-
tria e comércio (exceto energia, transporte e 
setor agrícola/rural), que mais geram renda 
no município - segundo dados da SEFAZ - 
que farão 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  en-
trevistas. Nesta edição, você confere um his-
tórico da Sementes Bee! 

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

Sementes Bee: 
Uma história que começa em 1960

Em 1960, o Sr. Jose Parizotto 
Bee, então motorista de ca-
minhão, adquire, juntamen-

te com sua esposa Sra. Ernestina, 
uma área de 50 hectares de terra no 
município de Tapejara para o culti-
vo de trigo, cultura de maior impor-
tância naquele período.

Em meados dos anos 80, seus fi-
lhos José Carlos, Claudio e Lucia-
na, ainda menores de idade, já esta-
vam incorporados ao processo pro-
dutivo, conduzindo a lavoura junto 
aos seus pais.

Através de uma família unida e 
forte, muitos desafios foram en-
frentados e superados, como a im-
plantação do plantio direto, na qual 
foram pioneiros na região, trazen-
do maior produtividade às suas co-
lheitas.

Nos anos 1990, com a necessi-
dade de agregar mais valor na ven-
da dos produtos colhidos, foi cons-
truído o primeiro armazém grane-
leiro, com o processo de secagem e 
armazenagem realizado dentro da 
propriedade.

Buscando maior valor a produ-
ção gerada, em 1997 inicia-se a pro-
dução de sementes de soja, trigo e 
forrageiras, comercializadas com a 
marca SEMENTES BEE.

E m 2013 foi inaugurada a nova 
UBS (Unidade de Beneficiamento 
de Sementes) a qual agregou o pro-
cesso de TSI (Tratamento Industri-
al de Sementes) que permitiu maior 
agilidade e qualidade, entregando 
as sementes prontas para o plantio. 
O projeto que surgiu de uma parce-
ria com a Bayer Crop Science traz 
ao produtor a alta tecnologia da ma-
quina Gustafson, um dos mais reno-
mados equipamentos do segmento, 
onde a pesagem das sementes e a 
dosagem do produto aplicado são 

altamente precisas, com uma alta 
capacidade produtiva do sistema, 
proporcionando maior agilidade e 
eficiência durante o processo. Den-
tre as vantagens apresentadas por 
este sistema pode-se citar:

A nova tecnologia utilizada pro-
porciona um menor dano mecâni-
co, causador da redução de vigor 
das sementes no campo, que preju-
dica a produtividade.

O processo totalmente automa-
tizado garante precisão na pesagem 
de sementes e nas dosagens dos pro-
dutos, que são feitas através da sua 
densidade, proporcionando maior 
qualidade no tratamento e a garan-

tia que o produtor está recebendo 
sua semente com a dose de trata-
mento exata.

A Bayer conta com um SeedG-
rowth Center, localizado em Paulí-
nia – SP, que oferece assessoria téc-
nica online em tempo real, garan-
tindo mais agilidade em caso de 
anos técnicos na máquina, garan-
tindo que o nosso cliente receba 
sua semente no tempo determina-
do.

O SeedGrowth Center Brasil 
possui acesso remoto as máquinas 
de tratamento de sementes indus-
trial, onde técnicos monitoram da-
dos como a dosagem do produto uti-

lizado, calibração da máquina, en-
tre outros que garantem a eficiência 
da máquina durante o tratamento.

O uso de polímeros melhora o 
desempenho do tratamento, prote-
gendo o potencial produtivo da se-
mente.

O menor risco de mistura de se-
mentes e intoxicação são outras 
vantagens a serem citadas.

A certeza do uso de produtos 
adequados a este fim com a dose 
certa, reduzindo problemas com fi-
totoxidade.

Por fim, o processo trará a você 
produtor, maior comodidade, oti-
mizando seu tempo para que a sua 

semente esteja pronta para ir para o 
campo assim que necessário, apro-
veitando a janela de plantio com as 
condições favoráveis para que se 
possa obter um maior estabeleci-
mento inicial de plantas.

Mudanças
Com o falecimento do seu fun-

dador, José Parizotto Beé em 2014, 
os sucessores continuam gerindo 
os negócios da Família, buscando 
cada vez mais Cultivares e produ-
tos que agreguem produtividade e 
valor para os produtores, buscando 
assim a satisfação dos seus clien-
tes. (Fonte: site e rede social da em-
presa)

Empresa está localizada na comunidade de Linha Quatro, em Tapejara
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Na  q u a r t a - f e i r a 
(22/04/2020), a Câmara 
de Vereadores retomou às 

Sessões Legislativas e reuniões 
das comissões, tais atividades 
tinham sido suspendidas como 
forma de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública e visando 
evitar a disseminação do contágio 
pelo novo coronavírus (COVID-
19) no Município, contudo, as 
recomendações dos órgãos de 
saúde continuam pautando a 
d i n â m i c a  d o s  t r a b a l h o s , 
vereadores e funcionárias estão 
utilizando máscaras, a higiene 
redobrou e o acesso ao público 
segue restrito.

Ordem do dia:
Projeto de Lei n.º 02/2020, do 

Poder Executivo, que "Altera a Lei 
Municipal n.º 226, de 27 de abril 
de 2001 para ampliar o número de 
cargos de Assistente de Educação 
Infantil e Merendeira e dá outras 
providências."

Aprovado, por unanimidade.
Emenda supressiva ao art. 2º - 

aprovada  com c inco  vo tos 
favoráveis e três contrários. 
Emenda que suprimiu o cargo de:

- Assistente de Educação 
Infantil - (suprimido/ retirado 
através de emenda).

Projeto de Lei n.º 03/2020, do 

Poder Executivo, que “Autoriza a 
contratação de dentista para 
atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público no 
Programa ESF -  Programa 
Estratégia de Saúde da Família, 
nos termos do inciso IX, do art.37 
da Constituição Federal e dá 
outras providências.”

Rejeitado, com cinco votos 
contrários e três favoráveis.

Projeto de Lei n.º 04/2020, do 
Poder Executivo, que “Autoriza a 
contratação de fisioterapeuta para 
atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX, do art.37 da 
Constituição Federal e dá outras 
providências.”

Rejeitado, com cinco votos 
contrários e três favoráveis.

Projeto de Lei n.º 05/2020, do 
Poder Executivo, que “Autoriza a 
contratação de Psicólogo para 
atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público no 
Programa NASF - Núcleo de 
Atenção à Saúde da Família -, nos 
termos do inciso IX, do art. 37 da 
Constituição Federal e dá outras 
providências.”

Rejeitado, com cinco votos 
contrários e três favoráveis.

Projeto de Lei n.º 06/2020, do 
Poder Executivo, que “Autoriza a 
contratação de servente para 

atend e r n e c e s s i d a d e 
temporár ia  de  excepc iona l 
interesse público, nos termos do 
i n c i s o  I X ,  d o  a r t .  3 7  d a 
Constituição Federal e dá outras 
providências.”

Rejeitado, com cinco votos 
contrários e três favoráveis.

Projeto de Lei n.º 07/2020, do 
Poder Executivo, que “Autoriza a 
contratação de Motorista para 
atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos 

termos do inciso IX, do art. 37 da 
Constituição Federal e dá outras 
providências.”

Rejeitado, com cinco votos 
contrários e três favoráveis.

Projeto de Lei n.º 08/2020, do 
Poder Executivo, que “Autoriza a 
contratação de jardineiro para 
atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX, do art. 37 da 
Constituição Federal e dá outras 
providências.”

Rejeitado, com cinco votos 
contrários e três favoráveis.

Projeto de Lei n.º 09/2020, do 
Poder Executivo, que "Dispõe 
s o b r e  a  c o n t r a t a ç ã o  d e 
coordenador do CRAS - Centro 
Referencial Assistencial Social - 
por tempo determinado com a 
finalidade de atender necessidade 
temporár ia  de  excepc ional 
interesse público, nos termos do 
i n c i s o  I X ,  d o  a r t .  3 7  d a 
Constituição Federal e dá outras 
providências."

Mato Castelhano realiza 109ª Reunião Plenária

Vereadores de Mato Castelhano em sessão ordinária 
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STR repassa doações para entidades
 Sindicato dos Trabalhadores ORurais de Tapejara e Santa Cecília 
do Sul repassou, na tarde de 

segunda-feira (13), uma doação de R$ 15 
mil para cinco entidades da região. Os 
v a l o r e s  f o r a m  r e c e b i d o s  p e l o s 
representantes de cada instituição em 
evento realizado na sede do STR, em 
Tapejara.

Doações
As doações repassadas pelo STR fora 

direcionadas para as seguintes entidades: 
Apae Tapejara (R$ 2 mil), Bombeiros 

Voluntários de Tapejara (R$ 2 mil), 
Consepro de Santa Cecília do Sul (R$ 4 
mil), Associação de Máquinas de Vista 
Alegre (R$ 4 mil), Projeto RESPIRAÇÃO 
da Acisat e Sindilojas (R$ 3 mil). 

Segundo o presidente do STR, Adagir 

Coronetti, as doações para entidades da 

região fazem parte da filosofia do sindicato. 

"O sindicato se preocupa muito com as 

questões sociais, por isso, achamos muito 

importante ajudar as entidades que fazem 

um trabalho muito importante, dentro de 

suas áreas, para a região", destacou. Doação de R$ 15 mil para cinco entidades da região

O Governo Federal garantiu, através da 
Lei 13.987, sancionada em 07 abril de 2020 
e resolução 02, de 09 de abril de 2020, a 
distribuição de gêneros alimentícios para a 
merenda escolar, adquiridos com recursos 
do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), para as famílias de 
estudantes que tiveram suspensas as aulas 
na rede pública de educação básica, devido à 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Esse processo será deflagrado pelo 
poder público do RS, sendo que a 
Ema te r /RS-Asca r,  como  en t i dade 
articuladora das compras da agricultura 
familiar no Pnae, irá fazer a mediação entre 
os agricultores fornecedores de alimentos e 
as entidades executoras (secretarias 
municipais de Educação) e unidades 
executoras (Direção das escolas estaduais). 
C a b e r á  à  I n s t i t u i ç ã o  a u x i l i a r  o s 
assessorados na elaboração dos calendários 
de distribuição, horário e logística de 
entrega, a partir das definições das entidades 

e unidades executoras, bem como orientar 
os  agr icu l to res  fornecedores  e  as 
coopera t ivas  e  p r inc ipa lmen te  os 
transportadores de alimentos, acerca dos 
protocolos de biossegurança para entrega 
dos produtos, seguindo os informes da 
Emater/RS-Ascar. Além disso, a Instituição 
deverá atentar para a manutenção de entrega 
periódica de hortifrutigranjeiros, auxiliar as 
entidades e unidades executoras quanto à 
organização de logística de entrega, e 
auxiliar na execução ou organização de 
chamadas públicas, entre outros.

Emater auxilia no fornecimento e distribuição
de alimentos da merenda escolar 

Entrega periódica de hortifrutigranjeiros

STIA fecha acordo para manter
empregos aos trabalhadores 

Na tarde de sábado (18), o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Alimentação de Tapejara (STIA), 
Josimar Cecchin, confirmou que um acordo 
com as empresas da alimentação de 
Tapejara irá manter os empregos e direitos 
aos seus empregados.

Segundo Josimar, ao longo das últimas 
semanas ocorreram várias reuniões através 
de videoconferência com as principais 
empresas da alimentação, visando garantir 
empregos e a renda dos trabalhadores. 
“Fechamos acordos para não haver a 
demissão dos trabalhadores e também 
reduzir a carga horária, como forma de 
prevenção ao Covid-19”, destacou.

Um dos acordos foi com a empresa 
Agrodanieli, unidade de Vila Lângaro, onde 
haverá redução de um dia de abate na 
semana, com os trabalhadores recebendo os 
salários normalmente, além das pessoas do 
grupo de risco ter seus contratos de trabalho 

susp ensos, mas com emprego mantido.
A empresa Pietrobon também garante 

a manutenção dos empregos, com redução 
de 50% na carga horária e na jornada de 
trabalho. Com relação aos salários, os 
trabalhadores receberão 50% da empresa, 
com os benefícios garantidos, e o restante 
através da MP 936 do Governo Federal.

Mesmo nesse momento deliciado, o 
presidente do STIA celebra esses acordos. 
“Não são medidas fáceis para ninguém, 
temos consciência disso, mas, a manutenção 
dos empregos e direitos foi fundamental 
nessa hora”, finalizou Josimar Cecchin.

Presidente Josimar Cecchin
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Hora de dar atenção ao solo

Os produtores da área de 
ação da Cotri jal  não 
param. Com cerca de 95% 

das áreas de soja colhidas, as 
atenções se voltam para os 
manejos pós-colheita.

O Departamento Técnico da 
Cotrijal indica que o momento é 
adequado para  a  cole ta  de 
amostras de solo e correção dos 
n íve is  de  fer t i l idade ,  ação 
realizada com a ajuda da equipe do 
Programa Ciclus. “Esse manejo é 
de extrema importância, mesmo 
após um ano de estiagem. Logo 
estarão no campo as culturas de 
inverno e coberturas e lá na frente 
o milho e a soja, o que exigirá 
muito desse solo”,  destaca 
Alexandre Doneda, coordenador 
técnico de Difusão da Cotrijal.

A família Reisdorfer,  de 
Almirante Tamandaré do Sul, sabe 
que é preciso dar atenção especial 
à fertilidade do solo, visando as 
próximas culturas. Por isso, 
mantém planejamento de longo 
prazo, aplicando calcário em um 
terço da área anualmente, de forma 
rotacionada,  e  seguindo as 

o r ien tações d o Departament
o Técnico da Cotrijal.

São 220 hectares destinados 
para agricultura, atividade leiteira 
e pecuária, tudo organizado para 
man te r  a  r en t ab i l i dade  da 
propriedade. “Nosso objetivo é ter 
o solo protegido e com nutrientes 
necessários para que a produção 
seja satisfatória. A importância 
desse cuidado ficou evidente neste 
ano. Mesmo com a falta de chuva 
no verão, conseguimos bom 
resultado na soja”, afirma Luiz 
Augusto Reisdorfer, contando que 
alcançou média de 65 sacas/ha.

“Essa época do ano nos 
permite cuidar do nosso bem 
maior, que é o solo. Investimos em 
plantas de coberturas e também na 
c o r r e ç ã o  d a  f e r t i l i d a d e ” , 
acrescenta o produtor.

Programa Ciclus 
Satisfeito com o trabalho de 

a g r i c u l t u r a  d e  p r e c i s ã o 
desenvolvido pelo Programa 
Ciclus, Reisdorfer lembra que 
suas lavouras eram desuniformes 
em fertilidade e produtividade. 
“Conseguimos mapear toda a área 
e estabelecer um planejamento 
que facilita o trabalho», explica.

Momento é adequado para a coleta de amostras

O Sicoob Seguradora foi a 
p r i m e i r a  n a  á r e a  d a s 
cooperativas de crédito e a 
terceira entre todas as empresas 
do ramo a garantir a cobertura 
por invalidez e morte pelo 
co ronav í rus  Cov id -19 .  O 
contrato com os cooperados, a 
exemplo das outras seguradoras, 
como é padrão, não previa o 
p a g a m e n t o  e m  c a s o s  d e 
epidemias ou pandemias. “Mas 
diante dessa questão social que 
tem impactado a vida de tantas 
pessoas, no Brasil e no mundo, 
achamos que era preciso ampliar 
a proteção, mesmo que não 
prevista em contrato, afinal, 
como sempre dissemos em nossa 
comunicação, protegemos o que 
tem valor  para  os  nossos 
associados e somos um Sistema 
cooperativista feito de valores”, 
disse o diretor técnico do Sicoob 
SC/RS Corretora de Seguros, 
Marcel Evandro Bankow. Até o 
d ia  16  de  abr i l  o  S icoob 
Seguradora SC/RS possuía 
55.402 seguros ativos nessa 
modalidade, nos três estados do 
Sul. 

S e g u n d o  a  F e d e r a ç ã o 
Nacional dos Corretores de 
S e g u r o s  P r i v a d o s  e  d e 
Resseguros, de Capitalização, de 
P rev idênc ia  P r ivada ,  das 
Empresas Corretoras de Seguros 
e de Resseguros (Fenacor), 27 
seguradoras já aderiram a esse 
movimento de solidariedade. 
Essas empresas geram mais de 

93% da receita de prêmios no 
ramo Vida.

A Fenacor afirma que essa 
decisão das seguradoras é um 
claro sinal para a sociedade 
brasileira do elevado grau de 
maturidade e sensibilidade do 
nosso mercado. O setor de 
seguros reafirma, assim, o seu 
protagonismo nas ações que 
visam à plena segurança, amparo 
e  pro teção  da  população, 
inclusive nos momentos de 
maior crise, como o atual, em 
que avança no País a pandemia 
do coronavírus. 

“As  respos tas  ráp idas , 
asser t ivas  e  eficientes  do 
mercado de seguros, nem sempre 
acompanhadas  na  mesma 
velocidade e eficiência por 
alguns governantes, fazem 
aumen ta r  na  soc i edade  a 
sensação de que todos estão 
amparados”, informa a Fenacor. 

As 27 empresas que já 
aderiram ao movimento são as 
seguintes: Previsul, Capemisa, 
Sicoob Seguradora, Bradesco 
Vida e Previdência, Brasil 
Seguridade, Caixa, Centauro 
ON, Chubb, Generali, Icatu, Itaú 
S e g u r o s ,  L i b e r t y,  M A G , 
MAPFRE, MetLife, Mitsui 
Sumitomo, Omint, PASI, Porto 
Seguro, Prudential, Sompo, 
S u d a S e g  S e g u r a d o r a , 
Su lAmer i ca ,  Su ra ,  Tok i o 
Marine, Unimed Seguros e 
Zurich Santander. 

Sicoob foi a terceira a garantir
cobertura por invalidez e morte 

Seguro de vida passa a abanger pandemia
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Segunda etapa da pesquisa ocorre neste
nal de semana em Passo Fundo

A segunda fase do estudo 
populacional sobre a pan-
demia da Covid-19, que 

está sendo conduzido pela Univer-
sidade Federal de Pelotas (UFPel), 
será realizada neste final de sema-
na em nove regiões do Rio Grande 
do Sul, incluindo Passo Fundo. Na 
cidade, a coleta de dados está sob a 
coordenação dos pesquisadores da 
Universidade de Passo Fundo 
(UPF), Universidade Federal da 
Fronteira Sul (Uffs) e Faculdade 
Meridional (Imed). O objetivo do 
estudo intitulado EPICOVID19 é 
estimar o percentual de gaúchos 
com anticorpos para o vírus 
SARS-coV-2, determinar o per-
centual de infecções assintomáti-
cas ou subclínicas, avaliar a velo-
cidade de expansão da infecção ao 
longo do tempo e obter cálculos 
precisos da letalidade do vírus.

Assim como na primeira etapa 
do estudo, 500 pessoas serão testa-
das, seguindo metodologia espe-
cífica para sorteio e seleção. O pro-
fessor da UPF, Dr. Kauê Collares, 
é um dos responsáveis pelo recru-
tamento de pesquisadores volun-
tários para o desenvolvimento do 
estudo, juntamente com os profes-
sores Dr. Jeovany Martínez-Mesa 

(Imed), Dra. Shana Ginar da Silva 
(Uffs).

Conforme o professor da UPF, 
Dr. Kauê Collares, a colaboração 
das pessoas que forem sorteadas 
para o teste será fundamental para 
garantir a realização deste nova 
etapa. "Agradecemos muito as pes-
soas que se dispuseram a colabo-
rar na primeira etapa e pedimos 
que as pessoas continuem colabo-
rando, recebendo os pesquisado-
res e se dispondo a realizar o teste 
que é simples. Essa pesquisa na 
ajuda a compreender com maior 
clareza esse momento de pande-
mia e também possibilita que as au-
toridades de saúde possam traçar 
estratégias melhores para o seu 
controle", enfatiza. 

Primeira etapa
Dos 4189 testes validados pe-

los pesquisadores, dois testes con-
firmaram positivo, cerca de 0,05% 
da população gaúcha deve ter sido 
contaminada. Os dados revelam 
que há no Rio Grande do Sul um in-
fectado para cada dois mil habi-
tantes. A estimativa é que existam 
5650 pessoas com anticorpos no 
estado. De acordo com o relatório, 
para cada um milhão de habitantes 

no Rio Grande do Sul, estima-se 
500 infectados, 65 notificações e 
1,2 mortos. Além disso, para cada 
caso notificado nas cidades pes-
quisadas, existem em torno de qua-
tro casos não notificados. A pes-
quisa também verificou que 
20,6% das pessoas seguem saindo 
de casa diariamente, 21,1% das 
pessoas estão em casa o tempo to-
do e 58,3% estão saindo apenas pa-
ra atividades essenciais como ir ao 
supermercado e farmácia. Entre os 
idosos de 60 anos ou mais, 35,9% 
relataram ficar em casa o tempo to-
do.

Metodologia
As testagens da primeira etapa 

do estudo ocorreram entre os dias 
11 e 13 de abril em nove cidades 
do estado, Porto Alegre, Canoas, 
Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz 
do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, 
Ijuí e Uruguaiana. A população 
das cidades pesquisadas equivale 
a 31% da população gaúcha. Pes-
quisadores foram até as casas sor-
teadas e coletaram uma gota de 
sangue de um dos moradores para 
realizar o teste. Foram aplicados 
4189 testes acompanhados de um 
questionário.

As próximas fases ocorrerão 
entre os dias 9 e 11 de maio e entre 
os dias 23 e 25 de maio. Serão tes-
tadas 4500 pessoas em cada fase 
da pesquisa.

Além das IES de Passo Fundo, 
também são parceiras do projeto a 
Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre, a Uni-
versidade de Santa Maria, a Uni-
versidade Federal do Pampa, a 

Universidade Federal do Rio Gra-
ne do Sul, a Universidade do Vale 
dos Sinos, a Universidade de Caxi-
as do Sul, a Universidade de Santa 
Cruz do Sul e a Universidade Regi-
onal do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul.

O estudo tem apoio do Minis-
tério da Saúde, da UNIMED de 
Porto Alegre, do Instituto Floresta 
e do Instituto Serrapilheira.

500 pessoas de diversos bairros serão entrevistadas

Nas últimas semanas, desde o 
i n í c i o  d a  p a r a l i s a ç ã o  d a s 
atividades escolares presenciais, a 
Secretaria de Educação, Desporto 
e Cultura, tem aproveitado para 
realizar melhorias nos espaços 
escolares. 

Segundo a coordenadora 
Elizabete Favaretto, na EMEI 

Gema Canali foi instalado piso 
emborrachado no parquinho. Na 
EMEF Leonel de Moura Brizola 
está sendo colocado paver e 
pedrisco no pátio da escola e na 
creche Isabel Basso foi finalizada a 
troca das calçadas e pintura dos 
muros que cercam a escola de 
educação infantil. 

O prefeito Vilmar Merotto 
des tacou:  “Nes te  momento 
enquanto aguardamos o retorno 
das aulas presenciais, estamos 
trabalhando muito para que, na 
volta das atividades, os espaços 
estejam ainda melhores para 
receber  os  nossos  a lunos” , 
finalizou Merotto. 

Secretaria de Educação, Desporto e Cultura
realiza melhorias nas escolas municipais

Prefeito Merotto e coordenadora Elizabete visitam obras 

A Secretaria da Saúde, através 
de suas unidades com o apoio das 
Agentes de Saúde está entregando 
para famílias que não tenham 
condições de aquisição, sabão e 
sabonete em barras e ainda água 
sanitária, para que possam realizar 
higienização diversas vezes ao dia, 
no combate ao Coronavírus.

Esse material, que está sendo 
entregue, é referente a doações 
realizadas pelo Lions Clube 

Ta p e j a r a  M u l h e r  e  G r u p o 
Sementes de Girassol.

A Secretaria de Saúde agradece 
a todos que estão se mobilizando e 
de alguma forma ajudando a 
enfrentar este momento de forma 
mais positiva.

A coordenadora de Saúde, 
Daniela Girardi, lembra ainda que 
o principal meio para evitar o 
contágio é lavar as mãos diversas 
vezes ao dia com água e sabão.

Distribuição da água sanitária e
sabão para população carente

Novos prazos para pagamento
do IPTU 2020 em Tapejara 

Considerando a emergência 
em saúde pública em razão do 
COVID-19, a Secretaria de 
Fazenda através do Decreto 
n°4.737/20, prorroga os prazos 
para o pagamento do carnê do 
IPTU 2020, o desconto de 30% 
para as contribuições em cota 
única, continuará valendo até o dia 
10 de julho. 

Ficou decretado ainda, que os 
v e n c i m e n t o s  p o d e r ã o  s e r 
parcelados em até seis vezes, com 
o primeiro pagamento para o dia 
17 de julho e a última parcela para 
17 dezembro, deste mesmo ano. 

O prefeito Vilmar Merotto, 
destacou: “Está é mais uma 
medida que estamos tomando para 
auxiliar nossa comunidade nesta 
retomada das atividades, neste 
d e c r e t o  e s t a m o s  t a m b é m 
p r o r r o g a n d o  p r a z o s  d e 
p a g a m e n t o s  d e  i m p o s t o s 
municipais sem cobrança de juros 
sobre os mesmos” finalizou 
Merotto. 

O coordenador da Fazenda 
Marcelo Panho , disse ainda que 
para quem deseja efetuar o 
pagamento ainda neste mês, a 
fatura já está liberada no site da 
Prefeitura Municipal de Tapejara. 

Equipe da Fazenda durante reunião com prefeito Merotto 

Site: novotempotapejara.com.br
e-mail: novotempo@netvisual.com.br
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Tranquilo Basso, 270, conforme Art. 49, b, do Estatuto Social, examinamos os relatórios da diretoria, relativos ao exercício de 2019, 
tomando por base livros, documentos, Balanço Geral, demonstração do Superavit ou Deficit do exercício e outros, encontrando tudo 
na mais perfeita ordem, razão pela qual recomendamos a aprovação da Assembleia Geral.
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À Diretoria do Hospital Santo Antônio - Tapejara RS
1. OPINIÃO
Examinamos as demonstrações contábeis do HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, que compreendem o Balanço 
Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio 
Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL SANTO 
ANTÔNIO em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2. BASE PARA A OPINIÃO
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”. Somos 
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas, de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.
3.OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O 
RELATÓRIO DO AUDITOR
A administração da Entidade é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma 
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.
4. RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
5. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Nossos trabalhos visam obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem disso:
a)Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.
b)Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.
c)Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidencia de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
d)Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Entidade.
e)Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
f)Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que 
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe uma incerteza significativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas inevidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
g)Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas.
6.OUTROS ASSUNTOS
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, conforme relatório datado de 18 
de Março de 2019, o qual não conteve qualquer modificação.

Porto Alegre, 18 de março de 2020.

EM REAIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, associação civil, inscrita no CNPJ, 97.577.928/0001-75, sito à 
Rua Tranquilo Basso, 270, Tapejara, RS, fundada em 02/01/1938, é uma entidade sem fins 
Lucrativos, com seus atos constitutivos transcritos no Livro nº. 03, folhas 58 a 59, sob o nº de ordem 
39, arquivados no Ofício do Registro de Pessoas Jurídicas de Passo Fundo, RS. A atual alteração e 
consolidação do Estatuto Social encontra-se inscrita no Livro A-2, às folhas 26, sob o nº º 126 e 
averbada sob o nº 10.126, as folhas 214, no Livro A-8, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Título 
apontado sob o nº 10.356, no Livro A-9, folha 65, em 23/04/2014. Reconhecida de utilidade Pública 
Municipal pelo decreto 2.071 de 12 de fevereiro de 1992 e Utilidade Pública Federal pelo Processo 
MJ. 9505/95-51, de 24 de agosto de 1992, publicado Diário Oficial da União em 25 agosto de 1992. 
Possui certificado de Fins Filantrópicos expedido, conforme decisão proferida em sessão realizada 
no dia 12 de fevereiro de 1996, julgando o processo nº 28992.000232/95-96. Resolução 017 de 12 de 
fevereiro de 1996. Publicado Diário Oficial da União em 15 de fevereiro de 1996 e expedido pelo 
CNAS em 03 de abril de 1996. Entre as finalidades da instituição está a manutenção de um Hospital, 
devendo prestar assistência médico-hospitalar a todos que necessitarem, sem distinção de raça, cor, 
sexo, nacionalidade, ideologia política ou credo religioso. É uma entidade filantrópica não 
remunerando seus diretores, o Conselho Fiscal, nem os associados, aplicando o Superavit, 
eventualmente verificado em seus exercícios financeiros, na manutenção e desenvolvimento de suas 
finalidades estatutárias ou inversão patrimonial e aplica suas rendas totalmente no país. Em 2017, em 
normas estatutárias, foi constituída uma filial, denominada de Farmácia Externa, para venda de 
materiais, medicamentos e perfumarias que, após remodelagem completa de suas instalações, iniciou 

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às Resoluções 
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, especialmente a ITG 2002, aprovada pela Resolução do CFC Nº 1.409/2012, que 
estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações patrimoniais e de estruturação das 
demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro.
NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos 
dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;
b) Obras em Andamento: As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão de obra e aquisições de 
materiais;
c) Depreciações: Foram calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação em vigor, levando em conta a vida útil 
econômica dos bens;
d) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;
e) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;
f) As receitas decorrentes da manutenção dos serviços prestados por assistência médico-hospitalar (SUS), proveniente das 
internações, são registradas pelos serviços produzidos na competência do envio do protocolo do paciente, que nem sempre ocorre 
no mesmo mês em que foram incorridos os custos de manutenção da prestação dos serviços. As distorções que esses fatos podem 
refletir na apuração do resultado de cada período não têm sido relevantes;
g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado pelo Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os 
Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;
h)Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício social seguinte são classificados como 
Circulante. Os realizáveis após o encerramento do exercício social seguinte estão classificando no Não Circulante;
i)Todas as citações em valores, nas notas explicativas, são expressas em reais.
NOTA 04 – ESTOQUES
Os estoques foram avaliados pelo custo de aquisição, que não superam os preços de mercado e referem-se a medicamentos e 
materiais, na data do balanço.

NOTA 05 – ATIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Compreende os depósitos relativos a recursos judiciais em curso, cuja realização estima-se ocorrer após o exercício social 
subsequente.

NOTA 06 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
O imobilizado técnico é representado pelo seu custo de aquisição.

NOTA 07 - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (PASSIVO CIRCULANTE)
As obrigações foram cumpridas no prazo respeitando suas competências e seus vencimentos, e estão representadas pelo seu valor 
nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras 
obrigações.
NOTA 08 – PROVISÕES SOCIAIS
Constituem-se exclusivamente na Provisão de Férias e Encargos sobre as férias, de funcionários.

NOTA 09 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido é apresentado em valores originais e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício 
(superávit ou déficit) ocorrido e auxílios, subvenções e doações públicas e privadas recebidas.

NOTA 10 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O superavit do exercício, verificado em 31/12/2018, de R$ 101.149,98 já aprovado em Assembleia em 26/03/2019, foi incorporado 
ao Patrimônio Social nesta data, bem como as verbas públicas para equipamentos, no valor de R$ 1.235.607,83. Como também a 
reforma do prédio do hospital denominado de Farmácia Interna, igualmente com verbas públicas, no valor de RS 442.017,19 
vieram a integrar o Patrimônio Social. O deficit do exercício de 2019, no valor de R$181.007,63 será incorporado ao Patrimônio 
Social como redutor, em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a ITG 2002, aprovada pela 
Resolução 1409/2012, que determina que o valor do superavit ou deficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social, 
na data em que a Assembleia Geral tomar conhecimento.
NOTA 11 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS
São provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e 
atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos 
competentes, ficando também toda documentação à disposição para qualquer fiscalização. A Entidade contabilizou suas 
subvenções governamentais, com a ITG 2002, aprovadas pela Resolução  14/09/2012. As doações, subvenções e contribuições 
para custeio foram contabilizadas em contas de passivo a aplicar e, após concluídas, para a conta de resultado. A entidade tem a 
receber, para investimentos, no decorrer de períodos seguintes, subvenções do Poder Público Federal.

NOTA 12 - COBERTURA DE SEGUROS
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valor considerado 
suficiente para cobertura de eventuais sinistros. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função 
do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

NOTA 13 - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
A Instituição no atendimento aos seus objetivos e em conformidade a Lei 12.101 de 27/11/2009 Art. 4º ofertou a prestação de todos 
os seus serviços hospitalares ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento). A quantidade de atendimentos 
ambulatoriais e internações de paciente dia ao SUS no ano de 2018, conforme novos parâmetros adotados pela portaria do 
Ministério da Saúde Nº 1970, de 16 de agosto de 2011, cumpre o mínimo exigido pela legislação em vigor a seguir demonstrado:

NOTA 14- ISENÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
A Entidade está isenta de pagamento da quota previdenciária patronal (INSS), por atender às disposições   da Lei n. 12.101 de 17 de 
Novembro de 2009. Tais isenções foram contabilizadas como se devidas fossem, e estimadas no montante a seguir demonstrado:

NOTA 16 - RECURSOS RECEBIDOS A SEREM DESTINADOS EM EVENTOS FUTUROS
Referem-se às contas passivas de Recursos Públicos e Privados a Aplicar em curso, de subvenções já recebidas, a serem aplicadas 
no Imobilizado e manutenção, nos próximos exercícios.

NOTA 17- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos. Em seguida, os 
empréstimos e financiamentos são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao 
período incorrido (pro rata temporis).
O Empréstimo foi tomado por intermédio do FUNDO DE APOIO FINANCEIRO E DE RECUPERAÇÃO DOS HOSPITAIS 
PRIVADOS, SEM FINS LUCRATIVOS E HOSPITAIS PÚBLICOS – FUNAFIR, a fim de regularizar os débitos com hospitais 
beneficentes e filantrópicos do Rio Grande do Sul.
O valor do empréstimo corresponde aos débitos do Governo do Estado, com o Hospital Santo Antônio.

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
Rua Tranquilo Basso, 270. CEP: 99950-000 Tapejara RS

CNPJ 97.577.928/0001-75 FONE/FAX: (54) 344 - 3700 - 1130    

NOTA 15 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, 
conforme demonstrativo abaixo:

ATIVO Ref. 
NE 

2019 2018 

CIRCULANTE                            03 h) 7.558.679,71 5.756.749,69 
 DISPONÍVEL                              03 a) 2.647.576,71 1.466.532,80 
 CRÉDITOS 11 4.034.905,60 3.671.882,80 
 ESTOQUES 04 876.197,40 618.334,09 
NÃO CIRCULANTE  10.365.034,87 10.990.409,48 
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 05 12.771,00 4.770,00 
 INVESTIMENTOS 06 50.203,07 47.229,74 
 IMOBILIZADO 06 10.266.301,93 10.902.612,07 
 INTANGÍVEL 03 b), 

c), 06 
35.758,87 35.797,67 

TOTAL DO ATIVO                                   06 17.923.714,58 16.747.159,17 
    
PASSIVO    
CIRCULANTE                                       2.752.868,32 2.583.064,28 
 FORNECEDORES 07 511.143.74 547.160,16 
 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIA 03 h) 193.739,11 178.417,53 
 SALÁRIOS A PAGAR 07 387.700,35 332.155,07 
 PROVISÕES 08 784.339,19 757.770,41 
 AUTÔNOMOS A PAGAR                                 07 439.900,19 340.527,99 
 OUTRAS CONTAS A PAGAR 03 d) 

e 07 
44.848,14 59.180,73 

 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - CP 07 391.197,60 367.852,39 
NÃO CIRCULANTE  2.631.213,21 1602.754,21 
 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - LP 07 628.052,40 0,00 
 RECURSOS PÚBLICOS A APLICAR - LP 07 2.003.160,81 1.602.754,21 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 09 12.539.633,05 12.561.340,68 
 PATRIMÔNIO SOCIAL 10 12.561.340,68 10.782.565,68 
 APLICAÇÃO RECURSOS PÚBS.CONSTR./CURSO 16 00,0 442.017,19 
 APLICAÇÃO RECS PÚBS. EM MÁQS. E EQUIPS 09 159.300,00 1.235.607,83 
 DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 10 (181.007,63) 101.149,98 
TOTAL DO PASSIVO 16 17.923.714,58 16.747.159,17 

 

 Ref. NE 2019 2018 
RECEITA O PERACIO NAL BRUTA 03 h) 19.458.800,08 17.149.643,95 

CUSTO ADICIONAL COM  CONV ÊNIOS    
IM PO STO S  - ICM S  FILIA L FA RM Á CIA 

03 a) (5.815.512,72)                 
(4.686,83) 

(5.278.970,58)                
0,00 

SUPERAVIT BRUTO  13.638.600,53 11.870.673,37 
O UTRAS DESPESAS O PERACIO NAIS 04   
  CUSTO COM  M EDTOS E M ATS.CLIN.  (2.504.493,17) (1.873.110,36) 

   PESSOAL 03 h) (7.263.637,65) (6.481.081,04) 
   M ATERIAIS 04 (1.411.813,99) (1.403.495,58) 
   SERV IÇOS DE TERCEIROS 6 (1.045.869,12) (851.283,76) 

   CONV ENIADOS CARTÃO SOLIDÁRIO 03 b), c), 
06 

(400.307,00) (306.514,50) 

   OUTRAS DESPESAS  06 (1.539.295,79)   
(1.405.810,51) 

   DESPESAS FINANCEIRAS   (206.271,49) (138.485,65) 

   RECEITAS FINANCEIRAS  211.517,12 365.239,39 
ISENÇÕ ES USUFRUÍDAS    
  DESPESAS COM  ISENÇÕES USUFRUÍDAS  07/14 (1.573.173,85) (1.458.477,10) 
  RECEITAS COM  ISENÇÕES USUFRUÍDAS  07/14 1.573.173,85 1.458.477,10 
DEFICIT O PERACIO NAIS  07      (521.570,56) (223.868,64) 

 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 07 448.548,32 906.584,77 
 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  03 d) e 

08 
(107.985,39) (581.566,15) 

DEFICIT/SUPERAVIT DO  EXERCÍCIO 10 (181.007,63) 101.149,98 
 

 PATRIMÔNIO CONSTRUÇÕES 
RECURSOS 
PÚBLICOS 

EQUIPAMENTOS 
RECURSOS 
PÚBLICOS 

 SOBRAS/ 
DEFICIT 

    T O T A L 

SALDOS EM 31/12/2017 8.585.359,40 1.769.388,24 881.032,78 (453.214,74) 10.782.565,68 

TRANSF. PARA PATRIMÔNIO (453.214,74)   453.214,74 0,00 

TRANSF. PARA PATRIMÔNIO 1.769.388,24 (1.769.388,24)   0,00 

CONSTR. RECURSOS PÚBLICOS.  442.017,19   442.017,19 

TRANSF. PARA PATRIMÔNIO 881.032,78  (881.032,78)  0,00 

EQUIPS. RECURSOS .PÚBLICOS   1.235.607,83  1.235.607,83 

SUPERAVIT  DE 2018    101.149,98 101.149,98 

SALDOS EM 31/12/2018 10.782.565,68 442.017,19 1.235.607,83 101.149,98 12.561.340,68 

TRANSF. PARA PATRIMÔNIO 101.149,98   (101.149,98) 0,00 

TRANSF. PARA PATRIMONIO 442..017,19 (442.017,19)   0,00 

TRANSF.P/PATRIM EQUIPS. RECS. 
PÚBLS. 

1.235.607,83  (1.235.607,83)  0,00 

EQUIP. RECURSOS PÚBLICOS   159.300,00  159.300,00 

DEFICIT  DE  2019    (181.007,63) (181.007,63) 

SALDOS DE 2019 12.561.340,68 0,00 159.300,00 (181.007,63) 12.539.633,05 

 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO 
CNPJ  97.577.928/0001-75 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 

Em reais 

 2019 2018 

ATIVIDADES OPERACIONAIS   

      DEFICIT /SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (181.007,63) 101.149,98 

               (+) AJUSTE POR DEPRECIAÇÕES 1.068.975,70 977.546,93 

       SUPERAVIT AJUSTADO 887.968,07 1.078.696,91 

      VARIAÇÕES NO CIRCULANTE 620.886,11 (1.341.419,61) 

                CRÉDITO 363.022,80 (1.476.409,27) 

                ESTOQUES 257.863,31 134.989,66 

       VARIAÇÕES NO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8.001,00 (35.157,63) 

       VARIAÇÕES NO PASSIVO CIRCULANTE (169.804,04) 981.454,49 

          FORNECEDORES 36.016,42 124.565,47 

          OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS (15.321,58) (18.215,89) 

          SALÁRIOS A PAGAR E PROVISÕES (82.114,06) (4.175,71) 

          AUTÔNOMOS A PAGAR (99.372,20) (32.209,88) 

          OUTRAS CONTAS A PAGAR 14.332,59 14.413,99 

          EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (23.345,21) 897.076,51 

       CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. OPERACIONAL 1.419.988,14 683.574,16 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   

         AQUISIÇÃO LÍQUIDA DE IMOBILIZADOS 636.310,14 (948.757,36) 

         AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEIS (38,80) (4.474,68) 

      CAIXA LÍQUIDO APLICADO  ATIV. DE INVESTIMENTO 636.271.34 (953.232,04) 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  ' 

CAIXA LÍQUIDO GERADO  P/ATIVS. DE FINANCIAMENTO (875.278,57) (503.309,72) 

        EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO (2.393.603,59) (1.476.105,72) 

        RECURSOS PÚBLICOS PRIVADOS CONSTRUÇÃO EM CURSO 442.017,19 1.327.371,05 

        RECURSOS PÚBLICOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.076.307,83 (354.575,05) 

VARIAÇÃO LIQ. DE CAIXA E EQUIV. NO PERÍODO 1.180.980,91 (772.967,60) 

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO 1.466.532,80 2.239.500,40 

CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO 2.647.513,71 1.466.532,80 

 

ESTOQUES 2019 2018 

Medicamentos e Materiais da Farmácia Externa 84.621,74 82.072,49 

OUTROS ESTOQUES   

 Medicamentos e materiais 489.535,72 304.367,95 

 Material de diagnósticos 10.113,98 17.756,66 

 Impressos e material de expediente 49.645,25 36.284,94 

 Material médico hospitalar 46.919,77 41.465,39 

 Material de copa e cozinha 23.837,27 23.029,65 

 Outros Materiais 171.523,67 113.357,01 

 Sub Total 791.575,66 536.261.60 

TOTAL 876.197,40 618.334,09 

 

 2019 2018 

Realizável Longo Prazo   

Depósitos para recursos 12.771,00 4.770,00 

 

 2019 2018 

Investim entos 50.203,07 47.229,74 

Im óveis em  uso  4.741.811,84 4.724.311,84 

Bens de uso 8.208.235,16 7.913.479,81 

Bens intangíveis  49.591,99 44.747,03 

Im óveis em  construção  1.628.075,35 1.515.646,49 

(-)  D eprecs. A cum uladas (4.325.653,54) (3.259.775,43 

T otal 10.352.263,87 10.985.639,48 

 

 2019  2018  

P rov isões S ociais  784 .339 ,19  757 .770 ,41  
 

 

 2019 2018 

Patrimônio Líquido 12.561.340,68 10.782.565,68 

 

R eceb idos 2019                    2018 

 Investim ento  C usteio  Investim ento  C usteio  

A ux ílios Subvenções 
Federais, recebidas  

469.302,00 680.000,00  0 ,00  0 ,00  

A ux ílios Subvenções 
E staduais 

  0 ,00  0 ,00  

Subvenções federais a   
receber para im ob ilizado 

1 .176.408,00   1 .451.760,00  

T otal 1 .645.710,00  680.000,00 1 .451.760,00 0 ,00  

 

M odalidade Valor Segurado Valor segurado 

 2019 2018 

Prédio, máquinas e equipamentos diversos  15.000.000,00 12.640.000,00 

Veículos: seguro total (*)   

 Total 15.000.000,00 12.640.000,00 

 
 (*)Tabela FIPE/SP

 2 0 1 9  2 0 1 8  

IN T E R N A Ç Õ E S    

T o ta l a ten d im en to s  S U S 9 .7 3 9  9 .3 3 5  

T o ta l a ten d im en to  n ão  S U S 8 .6 8 4  8 .5 7 9  

S o m a  d a s  In tern a çõ es  1 8 .4 2 3  1 7 .9 1 4  

%  in te rn açõ es  S U S  5 2 ,8 6 %  5 2 ,1 1 %  

A M B U L A T O R IA L   

T o ta l a ten d im ento s  S U S  3 9 .0 3 6  4 1 .0 4 1  

T o ta l a ten d im en to  n ão  S U S 9 .1 7 8  8 .6 4 7  

S o m a  d o s  a ten d im en to s  a m b u la to r ia is  4 8 .2 1 4                                                                                              4 9 .6 8 8  

%  A ten d im en to s  A m b u la to r ia is  S U S 1 0 %  1 0 %  

%  T O T A L  DE  A T E N D IM E N T O  P A C IE N T E  D IA 6 2 ,8 6 %  6 2 ,1 1 %  

 

E n t id a d e :  C o ta  P a tr o n a l  d o  I N S S 
 S e r v iç o s   B a s e  A l íq u o ta s  C o n tr s .  2 0 1 9  C o n tr s .  2 0 1 8  
D E  E M P R E G A D O S      

  ( d e  J a n e i ro  a  d e z e m b ro ) 6 .1 9 0 .6 4 9 ,3 9  2 3 .0 0 %  1 .4 2 3 .8 4 9 ,3 6  1 .3 2 2 .7 7 3 ,4 1  
   
D E  A U T Ô N O M O S     
( d e  J a n e i ro  a  d e z e m b ro  ) 7 4 6 .6 2 2 ,4 5  2 0 ,0 0 %  1 4 9 .3 2 4 ,4 9  1 3 5 .7 0 3 ,6 9  
     
T o ta l 7 .9 2 0 .4 4 8 ,1 4   1 .5 7 3 .1 7 3 ,8 5  1 .4 5 8 .4 7 7 ,1 0  

 

 2 0 1 9  2 0 1 8  

D o açõ es  P esso as  F ís icas       (O u tras  R ece itas  D iv ersas)  2 6 .3 6 3 ,7 4  7 .5 7 1 ,1 3  

D o açõ es  P esso as  Ju ríd icas   (O u tras  R ece itas  D iv ersas)  1 1 .8 9 3 ,3 4 3 4 .4 6 7 ,1 9  

D o açõ es  d e  P F  e  P J  ap lics . n a  co n str. (P ass iv o  a  A p lica r) 4 6 0 ,0 0  2 1 6 ,3 0  

T o ta l 3 8 .7 1 7 ,0 8  4 2 .2 5 4 ,6 2  

 

 
 

2019 2018 

De origem pública 355.996,60 150.000,00 

De origem privada 1.454,21 994,21 

Total 357.450,81   150.994,21 

 

EMPRÉSTIMO BANRISUL   
TERCEIRO 

Liberado em 
19/03/2019 

  

Objeto Encargos Prazo Valor original 
Empréstimo tomado com a finalidade de 
regularizar os débitos com hospitais 
beneficentes e filantrópicos do Rio 
Grande do Sul, em valor do principal. 

1,7178% a.m. 18 meses R$ 375.000,00 

 Serão quitadas 10 parcelas em 2020 ………………………………….………………..….. R$ 272.752,90                                                                                                                                                                                                                             

Em 2021 serão quitadas 8 parcelas…………………………………………………….....R$ 218.202,32 

                                                                                               Total ……………………….....R$   490.955,22 

EMPRÉSTIMO BANRISUL   
QUARTO 

Liberado em 
12/06/2019 

  

Objeto Encargos Prazo Valor original 
Empréstimo tomado com a finalidade de 
regularizar os débitos com hospitais 
beneficentes e filantrópicos do Rio 
Grande do Sul, em valor do principal. 

1,7178% a.m. 18 meses R$ 644.250,00 

 Serão quitadas 10 parcelas em 2020 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. R$  468.549,49 

Em 2021 serão quitadas 8 parcelas… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … R$ 374.839,57                                                           

Total… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … R$   843.389,06 

Tapejara, 31 de dezembro de 2019 
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Rua Coronel Lolico, 357 - Tapejara-RS
(54) 99658.4761

shana@netvisual.com.br

Neky Peter
CONCEITO EM BELEZA

Av. Eliseu Rech, casa 147
Fone: (54) 99966.2380

Manicure . Pedicure . 
Alongamento em fibra 
Make . Penteados . Coloração
Depilação . Luz Pulsada . BB Glow
Micropigmentação . Massagem

onsiste na estimulação mecânica de Cpontos específicos do pavilhão 
auricular para aliviar dores e/ou 

tratar problemas físicos e psíquicos. Além 
disso, pode ajudar a diagnosticar doenças 
através da observação de alterações nestes 
pontos.

O pavilhão auricular é considerado uma 
parte muito importante do corpo humano 
por constituir um microssistema, podendo 
refletir todas as mudanças fisiopatológicas 
dos órgãos e vísceras, dos membros, 
tronco, dos tecidos e dos órgãos dos 
sentidos. Quando se produz um estado 

patológico em qualquer parte do corpo 
humano isto é refletido na orelha com 
reações positivas de caráter e localidades 
diferentes, específicos a cada enfermidade.

Pontos auriculares

P o n t o s  a u r i c u l a r e s  s ã o  z o n a s 
específicas distribuídas na superfície 
auricular que refletem fielmente a atividade 
funcional de todo o organismo. A maioria 
desses pontos tem a característica de 
tornarem-se reativos ante um processo 
patológico em sua zona correspondente no 
corpo. Todas as regiões e órgãos do corpo 
humano estão representados na orelha, 

como se a orelha fosse um feto em posição 
cefálica (de cabeça para baixo).

Tratamento com auriculoterapia
O tratamento consiste na colocação, 

após assepsia rigorosa, de um material 
esférico e de superfície lisa.

Na prática clínica, tem se verificado que 
ao estimular um ponto auricular podemos 
nos deparar com diferentes manifestações 
sentidas pelo paciente, como sensação de 
corrente, energia que corre pelo corpo, 
calor que corre pelo pavilhão da orelha e 
que se reflete em partes específicas do 
corpo. 

Você sabe o que é auriculoterapia?

Neki Peter Conceito em Beleza possui um espaço bem aconchegante para você se sentir em casa. Além de várias outras técnicas 

para deixar sua beleza muito mais a mostra. 

Venha conferir nosso trabalho, que é realizado e estudado com muito carinho e cuidado, para satisfazer nossas clientes.

ANUNCIE  AQUI!

(54) 3344.2325

Acesse o site:

E-mail:

www.novotempotapejara.com.br

novotempo@netvisual.com.br
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Rua Júlio de Castilhos, 1342, Tel.:(54) 3344-3000
Saúde Center Clínica

Lideranças do PDT entregam
indicações de emendas para o HSA

HSA recebe doações de empresas
e comunidade de Tapejara e região

 direção do Hospital Santo Antônio Ade Tapejara (HSA) recebeu, na 
manhã desta quinta-feira (16), dois 

ofícios encaminhados pelos deputados 
federais Afonso Motta e Pompeo de 
Mattos, ambos do PDT. No comunicado, os 
parlamentares indicam a casa de saúde 
tapejarense a receber recursos através de 
emendas parlamentares.

Os ofícios foram entregues pelo ex-
deputado estadual Gilmar Sossella e pelos 
vereadores tapejarenses Paulo César 
Langaro e Alceu Dalzotto, também do PDT, 
em reunião que contou ainda com a 
presença do presidente do HSA, Sirinei 
Panizzon, do vice-presidente, Valdir 
Pietrobon e do diretor administrativo, Ildo 
Costella. Também acompanharam a 
entrega dos ofícios o assessor da direção do 
HSA, Norberto Dall'Olivo, o conselheiro 
fiscal da instituição, Josué Girardi e o 
vereador mirim do município, Cristian 
Conte.

Em suas manifestações, Paulo e 
Sossella elogiaram o trabalho da direção do 
hospital e destacaram o apoio de toda 
sociedade, dos parlamentares e do governo 

gaúcho no engajamento em melhorar a 
saúde do povo gaúcho. Sossella destacou 
ainda o esforço do Sr. Acir Ghedini, junto 
ao Deputado Pompeo, na indicação de 
emenda para o HSA. Ele ainda reforçou que 
a instituição é referência em saúde para a 
r eg ião  e  o  apo io  da  soc iedade  é 
fundamental para manter esse crescimento 
e a busca pela excelência.

Sirinei Panizzon, em nome de toda a 
direção do hospital, destacou que HSA 
criou um serviço especializado para 
atender os possíveis casos de COVID-19 
que possam surgir no município e na região. 
"Organizamos o fluxo dos pacientes com 
suspeita do COVID-19 e treinamos o 
q u a d r o  d e  c o l a b o r a d o r e s  p a r a  o 
atendimento, isso tudo onera gastos para a 
instituição. Nesse momento, todas as 
doações são bem-vindas e a sociedade está 
colaborando muito com o hospital. 
Recebemos o carinho de toda população 
tapejarense e regional e o apoio dos 
deputados vem a somar com essas atitudes 
de respeito e valorização do nosso 
trabalho”.

Os ofícios foram entregues a representantes da diretoria 

As doações para ações de combate ao 
Covid-19 no HSA mobilizam a população 
da região de abrangência do hospital.

O presidente do Moto Clube Picadão 
em Duas Rodas, de Santa Cecília do Sul, 
RS, Jean Júnior Negri, o vice-presidente, 
Laurimar Fontana e sua esposa Vanessa 
Fontana, efetuaram a doação de R$ 1 mil 
para o Hospital.

A Família Favretto, de Água Santa, RS, 
através de seus integrantes: Geni Favretto,  
Marilene Favretto, Ademir, Claudemir, 
Claudino, e Jandir Favretto (e famílias), 
Jones Nunes e José Decesaro (e famílias) 
doaram R$ 3 mil para o HSA, valor este que 
será empregado nas ações de combate ao 
Covid-19.

O Rotary Club Tapejara também doou 
R$ 3.000,00 para a instituição. Além do 
valor em dinheiro, os rotarianos entregaram 
máscaras do tipo Face Shields, para uso no 
local de atendimento específico dos 
pacientes com suspeita e/ou confirmação 
do coronavírus e outros equipamentos de 
uso hospitalar (cadeiras de rodas).

A comunidade de Colônia Nova, da 
vizinha Vila Lângaro,  através da 
Associação Renner de Futebol Sete e 
Sócios da Comunidade, efetuaram a doação 

d e  R $  1 . 0 0 0 , 0 0  e  R $  1 . 3 5 0 , 0 0 , 
respectivamente.

A empresa Italac, pela segunda vez no 
mês de abril, em virtude da pandemia do 
coronavírus, efetuou a doação de caixas de 
leite, leite condensado, creme de leite, 
achocolatado e máscaras descartáveis.

Os alimentos serão incluídos na dieta 
dos internados e as máscaras serão usadas 
pelos profissionais que atuam no contato 
direto com pacientes.

O presidente do Lions Clube Tapejara, 
André de Giacometti, entregou a doação de 
30 protetores faciais Face Shields.

O Hospital Santo Antônio de Tapejara 
também recebeu do Sicredi Altos da Serra o 
valor de R$ 100 mil, que será destinado 
para ações de combate ao Covid-19.

Dona Lúcia Ghedini, mãe de dois 
profissionais que atuam na instituição, o 
médico ortopedista, Gustavo Ghedini e 
farmacêutica Carina Ghedini, demonstrou 
todo carinho por todos que têm como 
missão cuidar da vida do outro. Ela fez a 
família toda trabalhar na produção de lindas 
e deliciosas bolachas decoradas com o tema 
da Páscoa, que mandou para distribuir entre 
os colaboradores do hospital. 

População mobilizada para colaborar com o hospital

Credibilidade que faz a Diferença!
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A CIDADE É SUA
EXERÇA A CIDADANIA

Participe das sessões do Legislativo
Tapejarense, todas às segundas-feiras
a partir das 20 horas.
Acompanhe através de Live no Facebook
ou pela Rádio Tapejara.
Ouça nosso programa semanal na Rádio 
Caiobá às sextas-feiras às 8h50 e na Rádio
Tapejara, aos domingos às 8h30.

a noite de segunda-feira, dia 20 de Nabril, foi realizada a 12ª Sessão 
Ordinária no Plenário da Casa do 

Povo. Na oportunidade, foram aprovadas 
por unanimidade três Indicações. Confira: 

- Indicação nº 008/2020 de autoria do 
vereador Alceu Dalzotto da Bancada do 
PDT, com apoio dos vereadores Paulo 
Langaro da Bancada do PDT, Eduardo de 
Oliveira e Gilberto Scariot da Bancada do 
PSB, integrantes da bancada de Oposição, 
sugerem que o Poder Executivo Municipal 
estude a viabilidade para construir um canal 
entre as Ruas Independência e XV de 
Novembro, fazendo a ligação com a 
canalização já existente naquele local, que 
servirá para direcionar o excesso de água 
das chuvas evitando futuros alagamentos 
no centro da cidade; 

- Indicação nº 009/2020 de autoria do 
vereador Alceu Dalzotto da Bancada do 
PDT, com o apoio dos demais vereadores 
Paulo Langaro da Bancada do PDT, 

Eduardo de Oliveira e Gilberto Scariot da 
Bancada do PSB, integrantes da bancada de 
Oposição, sugerem que o Poder Executivo 
Municipal estude a possibilidade de 
r e a l i z a r  pa r c e r i a s  c om  e m pre sa s 
localizadas no centro e bairros da cidade, 
mediante o abatimento de impostos no 
sentido de que as mesmas instalem câmeras 
de  v ídeomon i to ramen to ,  v i s ando 
contribuir com a segurança dos munícipes 
tapejarenses e com os órgãos da segurança 
pública nas investigações de delitos e 
outros praticados no município; 

- Indicação nº 014/2020 de autoria dos 

vereadores Paulo Langaro da Bancada do 

PDT e Altamir Galvão Waltrich da Bancada 

do MDB, sugerem ao Poder Executivo 

Municipal, que solicite à Corsan a 

construção do passeio ao redor da Escola 

Municipal Giocondo Canali próximo ao 

Almoxarifado, onde está localizada a caixa 

da água de abastecimento da empresa.

Três Indicações são aprovadas
na Sessão Ordinária em Tapejara 

Entidades tradicionalistas realizam
arrecadação de alimentos

Foram aprovadas por unanimidade três Indicações

As entidades tradicionalistas do Rio 
Grande do Sul estão se unindo aos esforços 
do governo, iniciativa privada e sociedade 
civil organizada no combate à pandemia do 
Covid-19. O Movimento Tradicionalista 
G a ú c h o  e s t á  m o b i l i z a n d o  o s 
tradicionalistas para que transformem os 
CTGs em pontos de coleta de alimento para 
beneficiar seus integrantes e também as 
comunidades onde estão inseridas.

Até o momento pelo menos oito 
entidades já estão operando. Elas são dos 
municípios de Osório, Rio Grande, 
Alegrete, Venâncio Aires, Porto Alegre e 
Uruguaiana. 

As entidades interessadas em se engajar 
na iniciativa devem entrar em contato com 
sua Coordenadoria Regional. São 30 no Rio 
Grande do Sul. Segundo Gilda Galeazzi, 
presidente do MTG, além dos galpões, 
também outros locais da comunidade 
também podem ser cadastrados.

“Esta campanha, talvez uma das 
maiores que já realizamos em toda a nossa 
história, se inspira em iniciativas já 
adotadas por vários de nossos filiados, que 
decidiram entrar na luta contra a pandemia, 
não só coletando alimentos, como também 
confeccionando equipamentos de proteção 
à população e profissionais da saúde”, 
afirma Gilda. Segundo ela, esses exemplos 
vão ao encontro do que prega a Carta de 
Princípios do Movimento Tradicionalista 
Gaúcho.

Para facilitar as doações, o MTG 
disponibilizou o telefone/WhatsApp (51) 
98594-9991, pelo qual podem entrar em 
contato empresas e pessoas físicas 
interessadas em fazer doações de cestas 
básicas. A Gestão Estadual de Prendas e 
Peões, em sintonia com as prendas e peões 
regionais e locais, providenciam a coleta 
dos donativos e os entrega aos pontos de 
arrecadação.

Até o momento pelo menos oito entidades já estão operando
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o dia 17/04, o prefeito Vilmar Merotto re-Nalizou a assinatura do Decreto 4.739/20 
que reitera a declaração de estado de ca-

lamidade pública no Município de Tapejara e dis-
põe sobre medidas para o enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do surto pandêmico de Coro-
navírus. Conforme o prefeito Merotto esse novo 
decreto só foi possível ser realizado após a flexi-
bilização do governo do estado lançado no dia 
15/04: “Estamos contentes com o que consegui-
mos até o momento no combate ao Coronavírus, 
seguiremos atentos às orientações do Comitê Mu-
nicipal de Enfrentamento ao Covid e outros ór-
gãos, emitimos este decreto permitindo a abertu-
ra do comércio tapejarense com algumas restri-
ções e normativas, pedimos apoio da comunida-

de tapejarense para que juntos possamos enfren-
tar da forma mais correta esta pandemia que vem 
nos afetando”, finalizou o prefeito Vilmar Merot-
to.

Entrevista
Na mesma semana em que o decreto foi assi-

nada, em entrevista ao Jornal Novo Tempo, Me-
rotto também destacou que Administração Muni-
cipal realização importantes ações de combate 
ao Coronavírus, como por exemplo o desloca-
mento de profissionais da saúde para atender as 
pessoas que estão necessitando de isolamento 
por apresentarem algum sintoma. Desta forma, 
evita-se o contato destas pessoas com as demais. 
A entrevista completa pode ser visualizada na pá-
gina do Novo Tempo, no Facebook.

Informe da Câmara de Vereadores de Vila Lângaro
Sessão do dia 06 de abril de 2020
Do Legislativo
Indicação n° 01/2020: Vereador 

Dirceu De Nardi: Para que o Poder 
Executivo Municipal adquira um ter-
reno para Construção de um cemitério 
Público Municipal. Tendo em vista 
que o cemitério da sede do município e 
comunitário, bem como, nos cemitéri-
os das comunidades só é permitido o 
sepultamento dos sócios de cada comu-
nidade é imprescindível que haja um 
cemitério Municipal para o sepulta-
mento das pessoas que não forem sóci-
as de alguma comunidade, ressaltando 
que já há falta de espaço para sepulta-
mento dos entes queridos. Delibera-
ção: Aprovado por Unanimidade.

P ro j e t o  d e  R e s o l u ç ã o  n ° 
04/2020: Autoriza o Poder Legislativo 
Municipal a alterar, por tempo deter-
minado, o horário das Sessões Ordiná-
rias. Deliberação: Deu entrada na or-
dem do dia.

Sessão do dia 13 de abril
Pro je to  de  Reso lução  N° 

04/2020: Autoriza o Poder Legislativo 

Municipal a alterar, por tempo deter-
minado, o horário das sessões ordiná-
rias. Deliberação: Aprovado por Una-
nimidade.

Proposições Verbais
Sessão do dia 06 de abril
Vereador Márcio A. de Oliveira:  

Pede para o Poder Executivo Munici-
pal, que juntamente com a Secretaria 
de Obras realize melhorias na estrada 
que vai do frigorífico sentido Colônia 
Nova, sendo que alguns trechos preci-
sam ser cascalhados.  Deliberação:  
Aprovado por Unanimidade.

Pede também para que o Poder 
Executivo Municipal, juntamente com 
a Secretaria de Obras, arrume a estrada 
da Propriedade de Evaldo Jardim De 
Oliveira até Leonir Bertoglio, precisa 
de cascalho em alguns trechos.Delibe-
ração:  Aprovado por Unanimidade.

Vereador Antônio Danelli:  Pede 
para o Poder Executivo Municipal, 
que juntamente com o setor competen-
te, sejam revistos e diminuídos os valo-
res das taxas do IPTU, por serem tem-
pos difíceis pede a compreensão.Deli-

beração:  Aprovado por Unanimida-
de.

Vereadora Jurandi Brasaga:  Pe-
de para o Poder Executivo Municipal, 
que juntamente com o setor competen-
te, e em conjunto com a Mesa Diretora 
Legislativa sejam analisados os valo-
res que sobraram das despesas anuais e 
uma parte do mesmo seja utilizada no 
combate da Pandemia do Corona vírus 
(COVID-19), para que seja destinados 
para o Hospital e Postos de Saúde. De-
liberação:  Aprovado por Unanimida-
de.

Sessão do dia 13 de abril
Vereadora Jurandi Brasaga: Pe-

de para o Poder Executivo Municipal, 
que juntamente com o setor competen-
te, seja analisada a possibilidade de 
prolongar o prazo para o pagamento 
do IPTU, devido ao momento desta 
pandemia que nos encontramos hoje. 
Deliberação:  Aprovado por Unani-
midade.

Sessão do dia 20 de abril
Vereador Dirceu De Nardi: Pede 

para que o Poder Executivo Munici-
pal, juntamente com a Secretaria de 
Obras, para que realize melhorias e cas-
calhamento nos trechos de estrada em 

frente á propriedade de Vilmar Savaris 
até a próxima parada de ônibus da co-
munidade. Deliberação:  Aprovado 
por Unanimidade.

Vereadores da legislatura 2017/2020

Prefeito Merotto reitera decreto
de Calamidade Pública

Defensoria Pública lança cartilha
sobre mensalidades escolares 

Merotto destacou a importância da flexibilização do comércio

O Núcleo de Defesa do Consumidor e Tu-
telas Coletivas (Nudecontu) da Defen-
soria Pública do Estado do Rio Grande 

do Sul lançou no dia 22/04 uma cartilha com ori-
entações sobre contratos de ensino durante a 
pandemia de coronavírus. Nela é possível tirar 
as principais dúvidas sobre cancelamento ou al-
teração de contratos, possíveis descontos na 
mensalidade, o que fazer em relação às creches 
e ao transporte escolar e como negociar a ques-
tão das multas e juros em possíveis atrasos de 
mensalidade. A ideia é evitar que as pessoas ne-
cessitem ingressar com ação na justiça para bus-
carem seus direitos.

Diante do cenário de pandemia e isolamen-
to social, muitos contratos tiveram a sua execu-
ção encerrada, suspensa ou alterada, como 
aconteceu com os contratos de ensino privado, 
que tiveram de ser modificados em razão da 
obrigatoriedade de sua manutenção. Portanto, 
todas as redes de educação básica ficaram deso-
brigadas de cumprir o mínimo de 200 dias de 
efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a 
carga horária mínima anual de 800 horas ou a es-
tabelecida pelos respectivos sistemas de ensi-
no. A Defensoria Pública foi procurada por di-
versas pessoas com dúvidas sobre estes contra-
tos de prestação de serviços educacionais. Por 
isso, elaborou a cartilha para sanar as dúvidas 
mais frequentes.

“Caso as orientações não sejam suficientes 
para a resolução do problema, ou a instituição 
de ensino não atenda às orientações que foram 
dadas, é importante que o consumidor procure 
a Defensoria Pública para ter a orientação jurí-
dica de um especialista. É muito importante 
que a pessoa tenha documentado todas as vezes 
que fez contato com o estabelecimento de ensi-

no, seja através de e-mail, mensagens no face-
book, instagram, WhatsApp ou até mesmo de 
mensagem de texto. Temos que ter em mente 
que não há uma resposta pronta para todos os ca-
sos, especialmente porque, certamente, ne-
nhum de nós chegou a vivenciar uma situação 
como esta. Portanto, nem mesmo os Tribunais 
ou os livros de Direito têm uma resposta padrão 
para cada situação. Assim, deve-se buscar sem-
pre o bom senso na solução dos impasses”, de-
clarou o defensor público dirigente do Nude-
contu, Rafael Pedro Magagnin.
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De acordo com o teor da 
Portaria nº 270/2020 da 
Secretaria Estadual de Saúde 

e ainda cumprindo a requisição 
oriunda do Ministério Público, seguem 
abaixo as determinações do novo 
Decreto Municipal com medidas 
complementares a serem cumpridas 
pelo comércio local e prestadores de 
serviços.

Entre as várias determinações, fica 
PROIBIDA a prova de vestimentas em 
geral, acessórios, bijuterias, calçados, 
entre outros, assim como MANTER 
FECHADOS e impossibilitados de uso 
os provadores, onde houver. Ainda, 
fi c a m  P R O I B I D O S  o s 
estabelecimentos cosméticos de 
disponibilizarem mostruário disposto 
ao cliente para prova de produtos 
(batom,  perfumes,  bases ,  pós , 
sombras, cremes hidratantes, entre 
outros).

Confira:
Art. 1º - Ficam inseridos os incisos 

XVII a XLIII no art. 3º do Decreto 
Municipal nº 6834, de 02 de abril de 
2020, que passa a viger com a seguinte 
redação:

“Art. 3º – ...
(...)
XVII – reduzir o número de 

func ioná r io s  em  a t end imen to 
adotando o revezamento dos mesmos;

X V I I I  –  h i g i e n i z a r , 
periodicamente, durante o período de 
funcionamento e sempre no início das 
atividades, as superfícies de toque 
(corrimão de escadas rolantes e de 
acessos, maçanetas, portas, inclusive 
de elevadores, trinco das portas de 
acesso de pessoas, carrinhos etc), 
preferencialmente com álcool em gel 
70% (se ten ta  por  cen to)  e /ou 
p r e p a r a ç õ e s  a n t i s s é p t i c a s  o u 
sanitizantes de efeito similar;

X I X  –  h i g i e n i z a r , 
p r e f e r e n c i a l m e n t e  a p ó s  c a d a 
utilização, e, periodicamente, durante 
o período de funcionamento e sempre 
no início das atividades, os pisos, 
paredes e banheiro, preferencialmente 

com álcool em gel 70% (setenta por 
cento) e/ou preparações antissépticas 
ou sanitizantes de efeito similar;

XX – manter à disposição e em 
locais estratégicos, como na entrada do 
estabelecimento, nos corredores, nas 
portas de elevadores, balcões e mesas 
de atendimento, álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e/ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito 
similar, para utilização dos clientes e 
funcionários do local, que deverão 
realizar a higienização das mãos ao 
a c e s s a r e m  e  s a í r e m  d o 
estabelecimento.

XXI – fica proibida a prova de 
vestimentas em geral, acessórios, 
bijuterias, calçados entre outros;

XXII  –  mante r  fechados  e 
impossibilitados de uso os provadores, 
onde houver;

XXIII – limitar o número de 
clientes dentro do estabelecimento a 
50% (cinquenta por cento) de sua 
capacidade, podendo ser estabelecida 
regra mais restritiva a atentar para que 
o ingresso no estabelecimento seja 
proporcional à disponibilidade de 
a t e n d i m e n t o ,  a  fi m  d e  e v i t a r 
aglomerações;

XXIV – orientar que todos os 
produtos adquiridos pelos clientes 
sejam limpos previamente à entrega ao 
consumidor;

XXV – realizar a higienização de 
todos os produtos expostos em vitrine 
de forma frequente, recomendando-se 
a redução da exposição de produtos, 
sempre que for possível;

X X V I  –  p r o i b i r  o s 
estabelecimentos cosméticos de 
disponibilizarem mostruário disposto 
ao cliente para prova de produtos 
(batom,  perfumes,  bases ,  pós , 
sombras, cremes hidratantes, entre 
outros);

XXVII – exigir que os clientes, 
antes de manusear roupas ou produtos 
de mostruários, higienizem as mãos 
com álcool-gel 70% ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito 
similar;

XXVIII – disponibilizar a todos os 
trabalhadores, que tenham contato 
com o público, e obrigar a utilizar, 
durante o expediente de trabalho, 
máscaras de tecido não tecido (TNT) 
ou tecido de algodão, que deverão ser 
trocadas de acordo com os protocolos 
estabelecidos pelas autoridades de 
saúde;

X X I X  –  a d o t a r  m e d i d a s 
relacionadas à saúde no trabalho, 
necessárias para evitar a transmissão 
do vírus no ambiente de trabalho;

XXX – limitar a utilização de 
veículos de fretamento para transporte 
de trabalhadores, a 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade de passageiros 
sentados;

XXXI – caso a atividade comercial 
necessite de mais de um trabalhador ao 
mesmo tempo, deverá ser observada a 
distância mínima de 2 metros entre 
eles;

XXXII – providenciar, na área 
externa do estabelecimento, o controle 
de acesso, a marcação de lugares 
reservados aos clientes, a organização 
das filas para que seja mantida a 
distância mínima de 2 metros entre 
cada pessoa;

XXXIII – assegurar atendimento 
preferencial e especial a idosos, 
hipertensos, diabéticos e gestantes 
garantindo um fluxo ágil de maneira 
que estas pessoas permaneçam o 
mínimo de tempo possível no interior 
do estabelecimento;

XXXIV – manter todas as áreas 
ventiladas, inclusive os locais de 
alimentação e locais de descanso dos 
trabalhadores;

XXXV – orientar e exigir o 
cumprimento da determinação de que 
os trabalhadores devem intensificar a 
higienização das mãos, principalmente 
antes e depois do atendimento de cada 
cliente e após uso do banheiro, após 
entrar em contato com superfícies de 
uso comum como balcões, corrimão, 
teclados de caixas;

XXXVI - realizar procedimentos 
que garantam a higienização contínua 

do estabelecimento, intensificando a 
limpeza das áreas com desinfetantes p
róprios para a finalidade e realizar 
frequente desinfecção com álcool 70% 
e/ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar, sob 
fricção de superfícies expostas, como 
maçanetas, mesas, teclados, mouses, 
materiais de escritório, balcões, 
corrimões, interruptores, elevadores, 
balanças, banheiros, lavatórios, pisos, 
barreiras físicas utilizadas como 
equipamentos de proteção coletiva 
como placas transparentes, entre 
outros;

XXXVII - higienizar as máquinas 
para pagamento com cartão com álcool 
70% e/ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar após cada 
uso;

XXXVIII - higienizar os caixas 
eletrônicos de autoatendimento ou 
qualquer outro equipamento que 
possua painel eletrônico de contato 
físico com álcool 70% ou preparações 
antissépticas, periodicamente;

XXXIX -  co loca r  ca r t azes 
informativos, visíveis ao público, 
contendo informações e orientações 
sobre a necessidade de higienização 
d a s  m ã o s ,  u s o  d e  m á s c a r a , 
distanciamento entre as pessoas, 
limpeza de superfícies, ventilação e 
limpeza dos ambientes;

X L  -  r e c o m e n d a r  a o s 

trabalhadores que não retornem às suas 
casas com o uniforme utilizado 
durante a prestação do serviço.

XLI - Os locais destinados às 
refeições deverão ser utilizados com 
apenas  1 /3  (um terço)  da  sua 
capacidade por uso. Deverá ser 
organizado cronograma de utilização 
de forma a evitar aglomerações e 
trânsito entre os trabalhadores em 
todas as dependências e áreas de 
circulação, garantindo a manutenção 
da distância mínima de 2 metros;

XLII - prover os lavatórios dos 
locais para refeição e sanitários de 
sabonete líquido e toalha de papel;

X L I I I  -  c o m u n i c a r , 
IMEDIATAMENTE, às autoridades 
de saúde locais, quando identificar ou 
souber que qualquer pessoa do 
estabelecimento (proprietários, 
empregados próprios ou terceirizados) 
apresentou sintomas de contaminação 
p e l o  C O V I D - 1 9 ,  b u s c a n d o 
orientações médicas e determinando o 
afastamento do trabalho, pelo período 
mínimo de 14 (quatorze) dias, ou 
conforme determinação médica.
Art. 2º - As demais disposições 
previs tas  em regulamentações 
anteriores a esta,  permanecem 
vigentes no que couber.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sananduva divulga novo Decreto Municipal,
com medidas complementares

Prefeito se reuniu com MP antes de definir normas

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social de Charrua 
informa que as doses da segunda 
etapa da vacinação contra a Gripe 
terminaram e que a chegada de 
uma nova remessa está prevista 
para o dia 20 de abril. Antes de sair 
de casa para se vacinar, ligue para a 
Unidade Básica de Saúde e tire 
suas dúvidas no telefone: 3398-
1105.

A segunda etapa ocorre do dia 
16 de abril até 9 de maio, e é 
destinada para caminhoneiros, 
motoristas de transporte coletivo e 
portuários, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducat ivas ,  população 
privada de liberdade, funcionários 
do sistema prisional, profissionais 
das  fo rças  de  segurança  e 
salvamento, portadores de doenças 

crônicas não transmissíveis e 
o u t r a s  c o n d i ç õ e s  c l í n i c a s 
especiais. 

A terceira etapa acontece a 
partir do dia 9 de maio, e é 
destinada a professores das escolas 
públicas e privadas, crianças de 6 
meses a menores de 6 anos, 
gestantes,  puérperas,  povos 
indígenas, pessoas com deficiência 
física e mental, adultos de 55 a 59 
anos de idade.

Vacinação contra a gripe em Charrua

A segunda etapa ocorre do dia 16 de abril até 9 de maio
Mato Castelhano decretou 

situação de emergência devido à 
estiagem no dia 05 de março, no 
dia 1° de abril, teve o Decreto 
homologado pelo Estado do Rio 
Grande do Sul, e somente no dia 16 
de abril foi publicada no Diário 
Oficial da União a Portaria n.° 
1.112 emitida pela Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil, reconhecendo esta situação 
de emergência.

Para que a homologação deste 
Decreto foram necessário laudo 
comprobatório realizado pela 
EMATER de Mato Castelhano, 
relatando as perdas no setor 
agrícola e pecuário, além da 
comprovação das dificuldades no 
abastecimento de água potável 
para o consumo humano, onde 
reparos foram feitos em vários 
pontos do município.

Situação de emergência 

Município registrou perdas no setor agrícola e pecuário
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"Para aqueles que estiveram desde o início, sabem e entendem 
o quanto Santa Cecília do Sul cresceu em estrutura, qualidade, 
prossionalismo, e carinho com o povo ceciliense"

A presidente do Poder Legislativo de 
Santa Cecília do Sul, Francieli Oliboni 
(PSB), conversou com a reportagem 

do Jornal Novo Tempo para falar sobre as ações 
realizadas na Câmara de Vereadores, além de 
destacar o desenvolvimento do município nos 
últimos 20 anos, já que a cidade completou, no 
dia 16 de abril, 20 anos de emancipação políti-
co-administrativa. Acompanhe a entrevista:

Novo Tempo: Qual é avaliação que você 
faz dos trabalhos do Legislativo?

Francieli: Tenho orgulho por ter tido a 
oportunidade e confiança das pessoas em fazer 
parte do legislativo atual de Santa Cecília do 
Sul. Somos 9 vereadores representados pelos 
partidos PSB, PP, PDT, MDB e DEM, e inde-
pendentemente de partido, coligação ou oposi-
ção, lá somos iguais, e com objetivos em co-
mum, qualidade e responsabilidade nos traba-
lhos apresentados buscando sempre o melhor 
dessem município abençoado. Gostamos mui-
to de receber bons projetos. Todos que entram 
damos o máximo de atenção e cuidado para que 
tudo que for aprovado pelo legislativo esteja 
dentro da lei. Tivemos muitos projetos até o mo-
mento em que passaram por nossas mãos, e na 
grande maioria os mesmos sempre com objeti-
vo de melhor atender a população e o bem cole-
tivo foram aprovados por unanimidade ou en-
tão pela maioria, demonstrando a união do po-
der legislativo.

Novo Tempo: Neste ano, Santa Cecília 
do Sul completa 20 anos de emancipação. Co-

mo você avalia o desenvolvimento do muni-
cípio ao longo dessas duas décadas?

Francieli: Para aqueles que estiveram des-
de o início, sabem e entendem o quanto Santa 
Cecília do Sul cresceu em estrutura, qualidade, 
profissionalismo, e carinho com o povo cecili-
ense. É um município privilegiado por suas be-
lezas naturais, fertilidade, produção. Abençoa-
do por possuir uma população trabalhadora e 
honesta. E grandioso pelas pessoas em que aju-
daram a tornar o que é hoje, desde a primeira co-
missão que se dispôs e tomou peito para que se 
tornasse município como por aqueles que pelas 
administrações passaram. Apesar de possuir 
um número pequeno de habitantes possui gran-
dezas que muitos outros com muito mais anos 
de emancipação não possui. Santa Cecilia do 
Sul possui uma excelente educação sempre 
com materiais, profissionais e estrutura de qua-
lidade, saúde que é exemplo para muitos outros 
municípios, estradas sempre bem conservadas, 
assistência social e habitação sempre se desta-
cando com excelentes projetos e profissionais, 
agricultura buscando o que for de melhor, com 
bons projetos, distribuição de patrulhas,  in-
centivando sempre o produtor. 

Novo Tempo: Atualmente, por conta do 
Coronavírus, os municípios estão adotando 
medidas para combater esta pandemia, se-
jam elas administrativas ou financeiras. Nes-
te sentido, a Câmara de Vereadores adotou 
alguma medida para contribuir no combate 
ao Coronavírus?

Francieli: Sim, tivemos cuidados essen-

ciais, nas primeiras seções após o aparecimen-
to da pandemia. O Decreto Legislativo nº 
001/2020, determinando o expediente inter-
no, dispensa dos vereadores incluídos nos gru-
pos de risco, sessões sem a presença de públi-
co, distribuição de máscaras, luvas e álcool 
gel para todos os vereadores e funcionários, 
também elaboramos a Resolução nº 002/2020 
onde estabelece normas e procedimentos quan-
to as medidas de proteção. A situação financei-
ra não fizemos a renovação de alguns contra-
tos tendo em vista priorizar a economicidade. 
No momento temos um imóvel próprio da Câ-
mara de Vereadores, estes o qual precisaria de 
alguns reparos na estrutura e investimentos 
em imobiliários, mas que devido a pandemia 
resolvemos segura-los. Sabemos que todo re-
curso não utilizado pelo legislativo, volta para 
o executivo e assim podendo ser aplicado nas 
áreas mais impactadas. Desde o início da mi-
nha gestão independente de ter ou não pande-
mia os cuidados para economia e boa aplica-
ção do recurso público sempre foram toma-
dos, visto que a maneira desta casa legislativa 
atuar é sempre pensando na gestão dos recur-
sos, evitando desperdício e fazendo-se o ne-
cessário para o bom desempenho das ativida-
des legislativas.

Novo Tempo Quais são as ações ou ativi-
dades planejadas para este ano no Legisla-
tivo?

Francieli: Manter os trabalhos feitos por 
esta casa legislativa dentro da lei, com integri-
dade, coerência, respeito e transparência.

Novo Tempo: Deixe uma mensagem para 
toda a população municipal por conta do ani-
versário do município: 

Francieli: Quero aqui deixar os parabéns 
ao ceciliences pela jovem emancipação, dizer 
que somos privilegiados por esta terra fértil, pro-
dutiva, que possui lindas cachoeiras, com um 
povo honesto e trabalhador.  Estar presente e vi-
venciar este momento é um privilégio. Que San-
ta Cecilia do Sul sempre seja representada por 
pessoas com bons ideais.

Vereadora Francieli Oliboni (PSB)
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Estão em ritmo acelerado de 
construção as  obras do no-
vo Centro Administrativo 

de Água Santa, do novo Parque de 
Máquinas e do novo Centro de Re-
ferência de Assistência Social - 
CRAS. Além disso, durante a se-
mana, diversas ações e melhorias 
foram realizadas por servidores 
municipais. Acompanhe:

Alargamento de estrada 
A Secretaria Municipal de 

Obras e Trânsito iniciou a semana 
com uma obra de alargamento de 
estrada no trecho que liga as Comu-
nidades de São Miguel e Rio Car-
reteiro, via Capão de Mato. Obras 
de alargamento de estrada além de 
serem necessárias trazem maior se-

gurança na trafegabilidade de ma-
quinários agrícolas, bem como de 
automóveis em geral. "O trabalho 
intenso com as estradas é um com-
prometimento do nosso governo. 
", destacou o prefeito, Jacir Mio-
rando. Ainda segundo o gestor, 
que vistoriou outras obras no muni-
cípio, existe uma insegurança mui-
to grande, quanto aos rumos da eco-
nomia e por consequência a arre-
cadação. “Cabe a nós, acompanhar 
todos os trabalhos para que possa-
mos agilizar os processos e acom-
panhar a execução com qualida-
de", ressaltou.

Trabalhos no interior 
A Secretaria Municipal de Agri-

cultura e Meio Ambiente esteve re-

alizando, no dia 20 de abril, a co-
lheita de silagem em propriedades 
do interior do município. Ainda no 
mesmo dia, foi realizada a limpeza 
de um terreno para o plantio de ar-
vores frutíferas. Ações como essa 
são desempenhadas pela Secreta-
ria de Agricultura, bem como o car-
regamento e espalhamento de adu-
bo orgânico, terraplenagens para 
construção de silos e casas, cons-
trução de silos de silagem, limpeza 
de aviários e compost barns, entre 
outros serviços.

Melhorias na cidade
22 de abril, realizando o servi-

ço de embelezamento das vias da 
cidade com o serviço de corte de 
grama nos canteiros centrais da 

avenida.

Quadra de esportes
Visto a grande necessidade de 

abrigar, de forma segura e atual, os 
eventos esportivos municipais, 
uma nova e moderna quadra de es-
porte está em fase de construção 
em nosso município. Essa nova 
obra oferecerá aos praticantes e 
amantes de esportes a segurança 
necessária e a oportunidade de des-
frutar de uma das mais belas in-
venções quando o assunto é qua-
dra de esportes. "Vivemos em um 
momento muito importante de evo-
lução do esporte em nosso municí-
pio, ações como essa só vem a con-
tribuir", declarou o secretário de 
Desporto, Diordani Santini Araldi.

Governo Municipal promove obras e melhorias na cidade

Prefeito Jacir Miorando
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Governo de Ibiaçá concede 7% de desconto no IPTU
om a aprovação,  por Cunanimidade, do projeto 
de Lei nº 15/2020, pela 

Câmara de Vereadores de Ibiaçá, 
na segunda-feira, dia 13 de abril, o 
governo municipal concede 7% de 
desconto no pagamento à vista em 
parcela única do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com a chefe do 
Setor de Tributos, Fernanda 
Previatti, o contribuinte também 
poderá pagar em três parcelas. 
“Para aqueles que optarem pelo 
pagamento parcelado, o desconto 
é de 2% em cada parcela. O 
vencimento das parcelas estão 
previstas para as seguintes datas: 
12 de junho para pagamento em 
parcela única. Para quem realizar 

o pagamento de forma parcela, 
poderá fazer em três vezes, com as 
seguintes datas de vencimento: 10 
de julho, 14 de agosto e 11 de 
setembro”, esclareceu Fernanda, 
lembrando que as guias de 
pagamento estarão disponíveis 
para serem retiradas a partir da 
segunda quinzena de maio.

De acordo com Fernanda, o 
Imposto é a maior fonte de 
recursos próprios do município. 
“Por meio da entrada destes 
valores, o governo de Ibiaçá 
consegue continuar investindo em 
diversos setores e realizando 
melhorias, como por exemplo nas 
á r ea s  de  educação ,  ob ra s , 
infraestrutura, saúde e agricultura, 
dentre outros.

C o n f o r m e  o  p r e f e i t o 
Claudiomiro Fracasso, não houve 
aumento no IPTU. “Concedemos 
7% de desconto em parcela única e 
2% de desconto para quem pagar 
parcelado. Não mexemos na 
planta territorial do município e 
nosso objetivo é que o município 
siga em frente, mesmo diante da 
crise da pandemia do Coronavírus 
e da estiagem que Ibiaçá enfrenta 
durante alguns meses”, afirmou o 
prefeito.

O Setor de Tributos informa 
que a partir da retirada das guias 
junto ao Centro Administrativo 
Municipal, o IPTU poderá ser 
pago nas agência do Banco do 
Brasil, Banrisul e Sicredi.

Redação: Fonte Agência de 
Jornalismo O Imposto é a maior fonte de recursos próprios do município

Ibiaçá começa a desinfecção
de espaços públicos

A semana foi de higienização 
em diversos espaços da cidade em 
Ibiaçá. Esta ação da Secretaria da 
Saúde e Meio Ambiente objetiva 

reduzir  a  probabi l idade de 
contágio pelo novo coronavírus.

A desinfecção é realizada com 
produto especial e será realizada 

três vezes por semana em locais de 
maior circulação de pessoas, co o 
objetivo de enfrentamento ao 
coronavírus. 

A desinfecção é realizada com produto especial

Leo Clube doa máscaras de
PVC para Fundação Hospitalar 

Mais uma ação da comunidade 
no combate à Covid-19. Desta vez 
a iniciativa é do Leo Clube de 
Ibiaçá e Tapejara, que estiveram 
naquarta-feira (15), realizando a 
entrega de 15 máscaras de 
proteção com visor de PVC 
reutilizável para a Fundação 
Hospitalar de Ibiaçá.

O diretor da Fundação, Ruan 
C a p r a ,  a g r a d e c e u  a o s 
representantes da entidade e 
ressaltou o trabalho do Leo junto à 
comunidade ibiaçaense. 

“São pessoas proativas sempre 
em busca do bem comum. Estas 
máscaras fazem a diferença no 
atendimento à população e 
ampliam a proteção da equipe de 
saúde. Somos gratos pela atitude”, 
destacou Capra.

N o  b o l e t i m  s e m a n a l 
in fo rmado  pe la  Sec re ta r ia 
Municipal de Saúde de Ibiaçá 
(13/04), haviam seis casos em 
isolamento e um suspeito no 
município. Até o momento não 
existem casos confirmados. 

Diretor Ruan Capra recebeu integrantes do Leo
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Cidadão poderá regularizar pendência
com a Justiça Eleitoral sem sair de casa

Deputados aprovam projeto que prioriza
recursos para combate à Covid-19

Apoio da comunidade, poder público e empresas
ao HSVP faz diferença no combate a COVID-19

Em razão da pandemia provocada pela pro-
liferação do novo coronavírus (COVID-
19), o sistema Título Net passou por apri-

moramentos, para permitir o atendimento à popu-
lação de maneira inteiramente não presencial. O 
cidadão já pode requerer, pela internet, os seguin-
tes procedimentos: primeira via do título (alista-
mento), mudança de município (transferência), al-
teração de dados pessoais, alteração de local de vo-
tação por justificada necessidade de facilitação de 
mobilidade ou revisão para a regularização de ins-
crição cancelada. 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou 
hoje a Resolução TSE nº 23.616/2020, que com-
plementa os termos do regime de plantão extraor-
dinário da Justiça Eleitoral. A nova norma permite 
que sejam feitas alterações no Cadastro Nacional 
de Eleitores por meio de requerimentos eletrôni-
cos, sem a necessidade do comparecimento do in-
teressado ao respectivo cartório eleitoral. A data-
limite para essas alterações, 6 de maio, permanece 
inalterada. Para realizar a operação pretendida, o 
eleitor deverá preencher o formulário de pré-
atendimento eleitoral no sistema Título Net, dis-
ponibilizado pelo TSE, com link de acesso na pá-
gina do TRE-RS na internet. Em seguida, devem 
ser anexados os documentos necessários à con-
clusão de seu atendimento, de acordo com a situa-
ção. O sistema está programado para exigir, com 
obrigatoriedade, documento de identidade, com-
provante de residência e fotografia no estilo selfie 
do requerente. A imagem dos documentos deve 

contemplar frente e verso (caso da identidade), ou 
o suficiente para preencher a obrigação (frente do 
comprovante de residência). O andamento do pe-
dido pode ser visualizado pelo eleitor em “acom-
panhar requerimento”, recurso disponível pela fer-
ramenta.

O cartório eleitoral de Tapejara funciona em 
regime de plantão, por meio de telefone celular. 
Os números para atendimento, no horário das 12h 
às 19h, são os seguintes: (54) 9 9925-6751 e (54) 
9 9923-3214. Este plantão, de acordo com a Reso-
lução TRE/RS 341/2020 segue até segunda-feira 
(30).

 Assembleia Legislativa aprovou o Pro-Ajeto de Lei 69/20 que autoriza a sus-
pensão da recomposição dos depósi-

tos judiciais durante a calamidade pública esta-
dual devido ao coronavírus. A votação ocorreu 
de forma virtual devido as medidas de isola-
mento social, na quarta-feira (22/4), sendo 
aprovada por 50 votos favoráveis e um contrá-
rio.

Com a aprovação, o Estado tem autoriza-
ção para, durante período da crise da Covid-
19, deixar de manter na conta corrente o per-
centual mínimo previsto em lei, de 5% do total 

dos depósitos judiciais.
A proposta não amplia o percentual de saques e 
garante os pagamentos judiciais, por parte do 
governo do Estado, caso haja necessidade. 

O texto prevê o prazo de 12 meses após o 
fim do período de calamidade pública para o 
acréscimo da recomposição dos 5% do saldo, 
com correção de um ponto percentual a cada 
três meses. Atualmente, o saldo da conta é de 
R$ 594 milhões, sendo que o limite prudencial 
é de R$ 500 milhões. Entre 2003 e 2018 foram 
retirados R$ 10 bilhões da conta pelo Executi-
vo.

A pandemia da COVID-19 
tem feito renascer e reverbe-
rar no país o espírito de soli-

dariedade. Mesmo diante da ansieda-
de e das incertezas quanto a saúde de 
todos e o futuro da economia, perce-
be-se cada vez mais gestos de empa-
tia e doação de empresários, poder pú-
blico e comunidade. Para o Hospital 
São Vicente de Paulo, de Passo Fun-
do, este apoio tem sido essencial e vi-
tal. 

A instituição lançou o desafio “vo-
cê junto na linha de frente contra a 
COVID19” e muitos estão atendendo 
esse chamado. E diante disto, o 
HSVP torna público os nomes e doa-
ções recebidas até o momento, como 
forma de agradecimento e reconheci-
mento de todos.

A entidade recebeu os seguintes 
valores para a compra de 10 ventila-
dores pulmonares, que foram imedia-
tamente adquiridos e já estão sendo 
utilizados no Hospital, no enfrenta-
mento do COVID-19: Ministério Pú-
blico do Trabalho (R$ 296.482,50), 
Stara (R$ 56 mil), Grazziotin (R$ 
47.500,00), Sincogeneros (R$ 
47.500,00), Cotrijal (R$ 10 mil), Cre-
diplan (R$ 10 mil) e CTCAN (R$ 10 
mil).

Os ventiladores pulmonares são 
fundamentais no cuidado aos pacien-
tes com a COVID-19, pois estima-se 
5% deles acabam sofrendo a chama-
da síndrome do desconforto respira-
tório agudo (SDRA). Nestes casos, es-
tes equipamentos aumentam o volu-
me e fluxo de oxigênio para o pacien-
te.

Da empresa BSBios, o Hospital 
recebeu R$ 230 mil utilizados para a 
compra de um equipamento de tomo-
grafia pulmonar por bioimpedância, 
que já está em uso no enfrentamento 
da COVID-19.

Este equipamento, é necessário 

para identificar os parâmetros especí-
ficos para cada paciente em ventila-
ção mecânica, realizar diagnósticos 
precoces de complicações e monito-
ramento constante da função pulmo-
nar dos pacientes com a COVID-19. 
Permitirá, também, otimizar pressões 
dos ventiladores mecânicos com pre-
cisão e melhores desfechos, impac-
tando significativamente nas curvas 
de sobrevivências as doenças que evo-
luem para a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, tais como, o próprio 
COVID-19. Esta técnica pode ser uti-
lizada a beira leito, visto a dificuldade 
em mobilização destes pacientes fren-
te a gravidade dos casos e, ainda, a al-
ta transmissibilidade da infecção pe-
lo novo coronavírus.

Ainda, foram recebidos os se-
guintes valores, que foram destina-
dos para a compra de EPI’s ou insu-
mos para a sua fabricação, no comba-
te ao COVID-19: Cotrisal Sarandi 
(R$ 200 mil), SLC implementos Agrí-
colas (R$ 100 mil), DIMED (Panvel 
Farmácias) (R$ 60 mil), Sicredi Inte-
gração de Estados RS/SC  (R$ 50 
mil) AGRODANIELI (R$ 35 mil), 
Conferência Santa Terezinha (R$ 
1.000), Conferência São Marcos (R$ 
1.000), Lori Maran (R$ 1.000), Edu-
ardo Tigre (R$ 700), Moinhos Vicato 
(R$ 700), Jussara Giacchini (R$ 
500), Marco Juarez Reichert (R$ 
500), Marta Sfreddo (R$ 500), Tere-
zinha Scopel (R$ 500), LC Terrapla-
nagem (R$ 300), Eron Moraes (R$ 
150), Anônimo (R$ 100), Casiane Sa-
lete Tibola (R$ 100), Conferência 
São Marcos (R$ 100), Scipioni (R$ 
100) e André Gonzati (R$ 20).

Na luta contra a COVID-19 o Hos-
pital também recebeu a doação de 
EPI’s e alimentos, que ao todo soma-
ram o valor aproximado de R$ 
58.270,46, conforme é destacado a se-
guir.  

Doação de EPI’s: Ambev, 
Ap lyke Comunicação Visua l , 
BSBIOS, Caroline Oliveira, Colégio 
Evangélico Panambi/Washington 
Dalmolin, Comersul, Custom Fabri-
cação Digital, Dr. Daniel Navarin, 
Dr.Raul Martini, Dra. Helen Porteli-
nha, Eduardo Dombroski, Embrapa, 
Emissora Sarandiense, Eurofarma, 
Fábrica de Facas, Grendene, Italac, 
JR Dublagens, Kun Metasa, Michele 
Bressan, MR Desinsetização, Ri-
chard Costa HD Laboratório de Pró-
tese, Secretaria da Saúde de Marau, 
Secretaria de Saúde do Estado, Sesc 
Pas so  Fundo ,  Smar t  P r in t e r, 
Surgyplast.

Doação de Alimentos: Adalber-
to, AMBEV, Ana Rockembach, Asilo 
Nossa Senhora da Luz, Casa de Car-
nes Sipriani, Comunidade Casquen-
se, Conferência Santa Terezinha, Cris-
tiane, Doces Luchese, Dr. Raul Mar-
tini, Fábio Nunes, Fonte Sarandi, Igre-
ja Santa Terezinha, Italac, JBS e Pro-
jeto Equipe do Bem Vila Nova.

Há quem, doou também produ-
ção ou trabalho para auxiliar neste 
momento, dando uma importante con-
tribuição na confecção de EPI’s. Que 
são:

Empresas/organizações volun-
tárias: AFR Indústria e Comércio de 
Confecções, Colbeck Ind. e Com. de 
Confecções Ltda, GZT Comércio e 
Importação Ltda, Indústria de Con-
fecção Dupla Face, Mirasul Indústria 
Textil Ltda, Universidade de Passo 
Fundo e Vileli Industria de Malhas 
Ltda.

Pessoas voluntárias: Adenir Fur-
lani Prada, Albertina Louzada dos 
Santos, Denise Aparecida de Andra-
de, Elisabete Silveira Macedo,  Ivone 
Marlise Schmitt, Jolcineia Oliveira 
da Costa, Lilia Zasso, Maria Cristina 
de Moura Fragomeni, Maria Fatima 
Rovofski, Maria Helena de Moura da 
Silva, Maria Pilatti Vicentini, Marlei 
da Cruz Silva, Noemia de Souza Mel-
lo, Rosa Maria Forcelini, Rosane Bea-
triz Braganca Schiehl, Solange Luiza 

Trentin, Terezinha Lurdes Bernardi, 
Vania Bettin, Vera Regina Bopp Fuen-
tefria. O HSVP também agradec a 
DBSite Excelência Digital que orga-
n i z o u  e  c r i o u  o  h o t s i t e 
hsvp.com.br/coronavirus de forma 
gratuita para o Hospital. 

Para o Presidente do Hospital São 
Vicente, José Miguel Rodrigues da 
Silva, o apoio de empresários, poder 
público, voluntários e benfeitores da 
comunidade é fundamental diante da 
dificuldade vivenciada no enfrenta-
mento da COVID-19. “Nós Vicenti-
nos doamos o nosso trabalho há mais 
de 100 anos e ao vermos esse empe-
nho de todos em auxiliar esta casa de 
saúde, percebemos que, todo o traba-
lho e esforço estão sendo também um 
reflexo do significado do Hospital. 
Nascemos para acolher os acometi-
dos pela Gripe Espanhola, crescemos 
com o apoio da comunidade e neste 
momento, reafirmamos esse propósi-
to filantrópico e a existência de um 
hospital feito por todos e para todos”. 

10 respiradores foram adquiridos com os valores doados por empresas

Apenas o presidente da AL, deputado Ernani Polo, estava no plenárioCovid-19 motivou as mudanças 
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alco dos maiores eventos esportivos de Tapejara, o estádio Dr. Celso 

PDomingues, a casa do Clube Atlético Tapejarense recebeu significa-

tivas melhorias. Até poucos dias atrás a preocupação maior era com 

o gramado, que, aliás, é o melhor da região, e com sua sede social. Agora es-

tá completamente mudado. Pintura nova em toda para interna e entrada, ar-

quibancada reformada com cobertura modificada, cabine de rádio reforma-

da e com fiação nova.
Há alguns anos foi construído uma cancha de bochas, que por sinal de 

muito mau gosto. Ela foi retirada e amplo espaço ficou liberado para planta-

ção de árvores e um mini campo para as crianças brincarem. Tudo isso vi-

sando a volta do Atlético em competições oficiais. Apenas o Veterano está 

em atividade, essa categoria não parou nunca e é uma das equipes mais for-

tes da região.
Com a realização de mais um campeonato municipal de futebol de cam-

po, desta vez o Atlético, que é o maior campeão de Tapejara com cinco con-

quistas, está com time pronto para este desafio.
Campeonato, aliás, que já iria para a sexta rodada, mas infelizmente por 

conta do coronavírus, pode nem ser realizado. 25 edições do campeonato 

municipal de futebol de campo foram realizadas, desde 1973. Veja os cam-

peões e vices:
1973 – Juventude de Vila Campos, vice São Paulo FC; 
1981 – Atlético, vice Cruzeiro do Faxinal; 
1983 – Atlético, vice Juventude de Vila Campos; 
1984 – Juventude de Vila Campos, vice são Paulo FC; 
1985 – Palmeiras, vice São Paulo FC; 
1987 – Funil, vice Palmeiras; 
1988 – Atlético, vice São Paulo FC; 
1989 – Atlético, vice Cobra Preta; 
1990 – Funil, vice Palmeiras; 
1991 – Atlético de São Brás, vice Palmeiras; 
1993 – União de São Luiz, vice São Paulo FC; 
1994 – Grêmio Tapejarense, vice São Paulo FC; 
1995 – São Paulo FC, vice Atlântico Calegari, 
1996 – Flamengo, vice Progresso Vista Alegre; 
1998 – Flamengo, vice Gaúcho Linha Quatro; 
2000 – Tansa FC, vice Atlético São Bras; 
2002 – Atlético, vice Atlético São Bras; 
2004 – Transa FC, Juventude Vila Campos; 
2008 – Atlântico Calegari, vice Gaúcho Linha quatro; 
2009 – Atlântico Calegari, vice Atlético São Bras; 
2010 – Molecada, vice Atlético São Bras; 
2013 – Molecada, Atlântico Calegari; 
2014 – Canarinho São Silvestre, vice Transa FC; 
2018 – Canarinho São Silvestre, vice Transa FC; 
2019 – Molecada, vice Galaxy FC.

O Atlético é o maior vencedor, tem 5 títulos municipais.
s Grenais do dia 1º de maio não serão realizados. A promoção é do 

OAtlético, que deu sequência nesses jogos que eram promovidos pe-

la Câmara Júnior.Em todas as 27 edições será a segunda vez que 

os jogos ficam suspensos. A primeira foi por motivo de chuva, e agora pela 

pandemia do coronavíruis. Verdade que com o passar dos anos, a promoção 

acaba desinteressando um pouco os desportistas. Ano passado, por exem-

plo, teve jogos apelas de manhã, nas categorias máster e veteranos.
 aberto de verão de futsal não terminou ainda. Parou na última ro-

Odada da primeira fase. Faltam ao todo sete rodadas. Assim que nor-

malizar a situação haverá a retomada para o reinício e término da 

competição. Em 52 anos de competição, essa edição é a primeira a ser para-

lisada. (54) 9.9658-5849

Rua 20 de Setembro, sala 02
em frente à Rodoviária
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MUXFELDT, MARIN & CIA. LTDA.
CNPJ Nº 97.578.090/0001-34

A S S E M B L E I A   G E R A L
Edital de Convocação

Ficam convidados os senhores quotistas da Muxfeldt, Marin & Cia. Ltda., a reunirem-se em Assembléia 
Geral Ordinária, em 1ª convocação às 17:30 horas, com a presença da maioria do capital social, ou em 2ª 
convocação, às 18:00 horas com qualquer número, no dia 06 de maio de 2020, na sua sede social, na Rua 
Júlio de Castilhos nº 90, no bairro São Cristóvão na cidade de Tapejara, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

a) Prestação de contas dos administradores; 
b) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019; 
c) Tomar conhecimento do valor dos dividendos a serem distribuídos aos sócios. 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores quotistas, no escritório da empresa, os 
documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 a que se refere o § 1º do Inc. 
III do art. 1078 da Lei nº 10.406/2002.

Tapejara, 15 de abril de 2020.

Rogerio Zimmermann Döering
Diretor Presidente

Para garantir a qualidade da 
energia distr ibuída às 
famílias cooperantes, a 

c o o p e r a t i v a  i n v e s t e 
constantemente em melhorias no 
sistema elétrico. Os trabalhos de 
melhorias nas redes elétricas 
continuam sendo realizados, 
seguindo o planejamento da 
cooperativa. Além da energia 
elétrica ser um serviço essencial, 
as obras são realizadas ao ar livre e 
não envolvem aglomerações. 
Todas as equipes foram orientadas 
c o m  r e l a ç ã o  a o s  c u i d a d o s 
preventivos para evitar o contágio 
do coronavírus.

Em Não-Me-Toque, está em 
andamento a última etapa da obra 
de adequações na rede troncal, ao 
longo de 4,2km em Colônia 
Saudades. A obra faz parte do 
plano de investimentos de 2019 e 
deve ser concluída no mês de 
m a i o .  O  v a l o r  t o t a l  d e s t e 
investimento é de R$311.707,79 e 
beneficia 457 famílias do Bairro 
S a n t o  A n t ô n i o  e  C o l ô n i a 
Saudades, além de toda a área 
industrial de Não-Me-Toque. 

No interior de Tapera, na 
localidade de Esquina da Sorte foi 
concluída no mês de janeiro, a 

instalação de um r e l i g a d o r 
automático e telecomandado. A 
soma destes investimentos é de R$ 
115.615,92,  a tendendo 353 
f a m í l i a s  d a s  á r e a s  r u r a i s 
localizadas entre os alimentadores 
de Tapera e Não-Me-Toque.

D e n t r o  d o  P l a n o  d e 
Investimentos para 2020, está em 
a n d a m e n t o  u m a  o b r a  d e 
transformação de 4,5km de rede 
monofásica para trifásica na 
localidade de Colônia Casch, em 
Condor. O investimento de R$ 
326.308,88 beneficia 35 famílias 
cooperantes, e contempla também 
a readequação de traçado, com a 
troca de postes. 

O u t r o  i n v e s t i m e n t o 

proveniente dos recursos de 2020, 
é a troca de condutores que está 
sendo feita em 4,5km de rede 
troncal, nas localidades de São 
Cristóvão e Passo das Pedras em 
Ciríaco. 

O s  i n v e s t i m e n t o s  e m 

melhorias no sistema elétrico, em 

novas redes bifásicas e trifásicas e 

n a  i n s t a l a ç ã o  d e  n o v o s 

equipamentos são realizados 

estrategicamente nos municípios. 

Com estes investimentos, a Coprel 

garante mais qualidade da energia 

distribuída e a confiabilidade do 

sistema, ou seja, diminui-se o 

tempo em que os cooperantes 

ficam sem energia. 

Coprel investe em melhorias e 
expansão do sistema elétrico

Obras são realizadas ao ar livre e não envolvem aglomerações
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BUFFET

PIZZAS

XIS

PORÇÕES

LANCHES EM GERAL

FONES
(54) 98445-8030 / 98444-0888

Avenida Dário Roman - Centro - Água Santa
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Restaurante
Lanches em geral

3344.2194
99177.9264

Av. 7 de Setembro, 1058

Avenida Sete de Setembro, 949 - centro
Tapejara RS. Fone: 3344.2734

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

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

Rua Padre Anchieta,
431, sala 05 - Centro 
Tapejara RS

(54) 2014.0157
(54) 99676.3670

NEGÓCIOS

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 em geral, atendendo 
na Rua Padre Anchieta,411, no centro de 
Tapejara. 

Pioneira Pescados: peixes, carnes
e frangos da melhor qualidade

ATENDIMENTO
Segunda a sábado: 8 às 12 horas e 14h30 as 19h30
Domingos: 8 às 12 horas

Rua Santo Canali, 570 - Fone: (54) 3344.3650



Desinsetização  -  Desratização

Tratamento contra cupim e pragas

Limpeza de caixa d’água

Tapejara (54) 3344 2949
Marau (54) 3342 8451
(54) 3342 0922

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

Av. Rio Branco, 358
Sananduva - RS,  Fone: (54) 3343.8200

Brasileiro de MX tem novo calendário pós Covid 19
Sétima etapa será em Tapejara, no dia 15 de novembro

B M  a n u n c i a Coficialmente o novo 
ca l endá r io  pa ra  o 

Campeonato Brasileiro de 
Motocross 2020 pós Covid 19. 
No comércio em geral, em 
todo país, muitas atividades 
estão sendo retomadas, em 
algumas regiões inclusive a 
grande maioria já está de volta. 
Claro, atendendo a uma série 
de cuidados mas aos poucos a 
vida vai retomando, não só no 
Brasil mas também em outros 
países, ontem o site Show 
Radical publicou o possível 

retorno do AMA Supercross já 
em maio, e ao que tudo indica 
com grandes chances de ser 
uma realidade.

No Brasi l ,  a  CBM já 
começa a se organizar para 
promover seus eventos em 
grande volume a partir do 
segundo semestre. O site Show 
Radical já está com eventos 
marcados para junho e julho 
em algumas regiões do país. É 
hora de começar a se organizar, 
pois o segundo semestre de 
2020 será de muita atividade.

No Brasil, a CBM já começa a se organizar para promover seus eventos

Conra as datas e
locais das etapas


