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Na sessão da Câmara de 
Ve r e a d o r e s ,  r e a l i z a d a  n a 
s e g u n d a - f e i r a  ( 2 7 / 4 ) ,  o s 
vereadores  aprovaram por 
unanimidade o Projeto de Lei 
16/2020 de autoria do vereador 
Jones Cecchin (PP), que obriga a 
apresentação da carteira de 
vacinação no momento da 
matrícula ou rematrícula escolar.

A  p r ó x i m a  s e s s ã o  d o 
legislativo de Ibiaçá será no dia 
11 de maio de 2020.

R edação:  Fonte Ag ênci
a de Jornalismo

O vereador de Ibiaçá, Alcir 
Stefani (PT), retornou à Casa 
Legislativa na Sessão de segunda-
feira (27/04), após cumprir a 
f u n ç ã o  d e  s e c r e t á r i o  d a 
Agricultura no governo municipal 
pelo período de dois anos e sete 
meses. Neste tempo, assumiu a 
cadeira no legislativo o vereador 
suplente Jean Carlos Giasson 
(PT), que ocupou a função de 
vice-presidente da mesa diretora. 

Stefani  cumprimentou o 
trabalho e empenho do colega 
Giasson que também recebeu o 
agradecimento do presidente da 
Casa, vereador Cláudio João 
Negretti, em nome dos colegas 
vereadores.

 D u r a n t e  a  s e s s ã o ,  f o i 

in formado que  o  vereador 
Glodovir Piana (PDT) solicitou 
pedido de licença pelo período de 
60 dias, assim, a presidência 
continua sendo conduzida pelo 
vereador Cláudio João Negretti 
(PDT).

Redação: Fonte Agência de 
Jornalismo

a sessão de segunda-feira, Ndia 27/04, houve três falas 
no grande expediente. O 

vereador Jones Cecchin (PP), 
cumprimentou a equipe da JCI de 
Ibiaçá pela realização do “Pastel 
Solidário”. O projeto arrecadou 
fundos para o Lar de Idosos 
Aconchego Familiar de Tapejara. 
A iniciativa comercializou cerca 
de 600 pastéis e arrecadou R$ 3 
mil.  

O vereador Ari Pasqual Roman 
(PT) agradeceu o trabalho do 

vereador Jean Carlos Giasson e 
dese jou  as  boas -v indas  ao 
v e r e a d o r  A l c i r  S t e f a n i , 
cumprimentando-o  por  sua 
atuação à frente da Secretaria da 
Agricultura. Também lamentou a 
s i tuação  pol í t ica  nac ional , 
r e f e r i n d o - s e  à s  t r o c a s  d e 
acusações entre o ex-ministro 
Moro e o presidente Bolsonaro. 

O vereador Belchyor Teston 
(PP) ponderou que lamenta a crise 
política, mas afirma que, ainda 
assim, é melhor haver denúncias 

do que acobertar situações de 
corrupção ou irregularidades. 

O presidente da casa, Cláudio 
João Negretti (PDT), disse que a 
situação do Brasil é entristecedora. 
“As pessoas estão sofrendo, 
espero que depois de tudo isso, 
a l g u m a  c o i s a  t e n h a m o s 
aprendido”, disse ao se referir aos 
milhares que estão morrendo pela 
pandemia do Coronavírus.

Redação: Fonte Agência de 
Jornalismo

Ação da JCI é destaque no grande expediente
da Câmara de Vereadores de Ibiaçá 

O presidente da casa, Cláudio João Negretti (PDT), disse que a situação do Brasil é entristecedora

Alcir Stefani reassume vaga 

Giasson e Stefani

Carteira de vacinação em dia 

Vereador Jones Cecchin (PP)

Legislatura 2013/2016

Parabéns a todas as mães
que são sinônimo de amor,
carinho e dedicação

HOMENAGEM DA CÂMARA DE
VEREADORES DE MATO CASTELHANO
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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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Perto da cruz de Jesus... EvoluçãoPessoas contornáveis X
pessoas incontornáveis

(Jo 19,25-27)
Uma das cenas mais doloridas que podemos encontrar é 

quando vemos uma mãe chorando a perda de um filho, seja este 
uma criança, jovem ou mais amadurecido. Parece que vai contra 
a lei da natureza, afinal, o “normal” é que os filhos um dia deem o 
adeus definitivo aos pais nesta terra, e não o contrário. Mesmo 
que o filho seja considerado um maldito e tenha sido, por 
exemplo, assassinado por envolvimento com coisas ilícitas, ali 
está ao redor, a mãe e poucas pessoas, duas ou mais. Não importa 
o que ele era, mas como diz a expressão popular: “mãe é mãe”, 
ponto. 

No Evangelho segundo João encontramos uma passagem 
que expressa essa dor, de maneira semelhante: Perto da cruz de 
Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de 
Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado 
dela, o discípulo que ele amava, disse a sua mãe: 'Mulher, este é 
o teu filho'. Depois disse ao discípulo: 'Esta é a tua mãe'. 
Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo (Jo 
19,25-27).

É claro que aqui Jesus não estava envolvido em algo ilícito, 
porém, foi considerado malfeitor. Quem era condenado à cruz 
não era jamais considerado justo. Mas sabemos pela Escritura 
que a bandeira de Jesus, ou seja, aquilo que ele acreditava e 
pregava era o Reino de Deus e a sua Justiça (Mt 6,33). 

Só um coração de mãe mesmo para compreender tudo isso, 
para guardar as palavras do Senhor e meditar no coração. Maria 
poderia ter sido tentada em dizer também: “Se és Filho de Deus, 
desce da cruz!” (Mt 27,40). Mas ela estava ali porque o amava, 
porque “mãe é mãe” e, por isso o acompanhou em seu calvário. E 
Maria ficou até o último momento junto a cruz, mas na cruz com 
Jesus.

A humanidade ao longo dos séculos esteve a carregar muitas 
cruzes. Muitas dessas cruzes geradas pela intolerância ao modo 
de ser do outro, milhões de pessoas foram dizimadas, 
semelhante matou seu semelhante, irmão matou irmão. Povos 
inteiros foram dominados e subjugados por outros povos 
autoconsiderados como superiores. Tantos povos relegados à 
miséria, à violência, ao medo. Uma das terríveis cruzes é 
resultado da ganância! Segundo estudo da ONG Oxfam, 
divulgado em janeiro de 2020, cerca de 2.153 bilionários do 
mundo possuem mais dinheiro do que 60% da população do 
planeta. Daí que entendemos a terrível realidade de milhões de 
pessoas viverem com menos de um dólar por dia. 

São tantas as cruzes, por exemplo, a violência doméstica 
contra a mulher; o feminicídio; exploração sexual; trabalho 
escravo ou análogo à escravidão... Mas antes de fazer um 
fechamento, quero falar dessa amarga prova que parte da 
humanidade está passando em relação à pandemia do 
Coronavírus. Digo, parte porque há quem está em frágeis barcos 
e outros em lanchas ou grandes navios... No mesmo rio ou no 
mesmo mar, mas em barcos diferentes.

No tempo de Jesus havia muitos que se julgaram enviados de 
Deus, mas passaram. Só o amor de Deus não passa porque Jesus 
não ignorou o cálice que havia de beber, compartilhou de nossos 
sofrimentos, sofreu na própria carne. O Filho de Deus deixou-se 
ser morto por nós pobres mortais! Mas isto tudo não foi em vão. 
Ele ressuscitou como havia dito (Mt 28,6)!

Seja este um tempo de sermos solidários com os mais 
sofredores, seja através da partilha de alimentos, de outros bens e 
com o tão necessário conforto humano e espiritual, mesmo que a 
distância nos separe. Como diz o ditado: “talvez amanhã pode 
ser eu ou alguém dos meus que esteja precisando”. Mas mais do 
que isso, façamos a solidariedade na gratuidade: não saiba tua 
mão esquerda o que faz a direita” (Mt 6,3). 

Estejamos perto da cruz de Jesus, de quem sofre, assim como 
esteve Maria, aquele pequeno grupo de mulheres e o discípulo 
amado. Mas atenção ao detalhe: perto da cruz de Jesus. Não é 
suficiente ficar perto da cruz, no sofrimento, e aí ficar em 
silêncio. Decisivo é ficar perto da cruz “de Jesus” de onde o Filho 
do Homem é levantado da Terra e com ele também nós para uma 
vida nova. Estamos ainda no tempo pascal, ainda há tempo de 
ressuscitar!

O mês maio é dedicado em especial à Nossa Senhora, o Papa 
Francisco em carta dirigida a todos os fiéis em 25 de abril deste 
ano nos disse: “pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir 
a beleza de rezar o Terço em casa, no mês de maio. Podeis fazê-lo 
juntos ou individualmente: decidi vós de acordo com as 
situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, 
há um segredo para bem o fazer: a simplicidade; e é fácil 
encontrar, mesmo na internet, bons esquemas para seguir na sua 
recitação”. Uma vez que recordamos com intensidade Maria, 
queremos colocar sob sua materna proteção todas as mulheres e 
mães do mundo inteiro, cada uma em seu jeito de ser, com suas 
alegrias e dificuldades. Enfim, Maria conhece a cada uma.

Não escolhi, mas pessoas contornáveis sempre 
vão estar junto, por exemplo: sogro, sogra, cunhado, 
mãe, pai irmãos. E x i s t e m  p e s s o a s  q u e  s ã o 
incontornáveis, com as quais não preciso conviver se 
eu não quiser, por exemplo: colegas, vizinhos, dona 
da padaria, dono do açougue etc.. P a r a  t e r  u m a 
convivência boa entre família tem que haver 
maturidade, silêncio, sabedoria, perdão.

Toda frustração é fruto de uma expectativa. 
Quando coloco expectativa, a frustração pode 
aumentar. Quanto menos expectativa, menos 
frustração.

Coloque sua confiança 
em Deus e não em homens. 
Precisamos dar destino aos 
nossos filhos, se não a 
internet dará.

O amor supera todas as 
o u t r a s  c o i s a s .  O s 
contornáveis são pedras no 
nosso caminho, mas sem 
eles não conseguimos ser 
felizes. Contornamos as 
situações e vamos em 
frente. Precisamos ter alma leve e prosperar na vida, 
então nós que temos que ir lá e resolver.

Quer ser feliz? Contorna essas pedras.
Pessoas contornáveis serão necessárias, mesmo 

que você não queria. Mas é necessário para você ser 
feliz.

Os incontornáveis não tem como você contornar. 
Nesse caso por exemplo, para ser feliz, se tiver que 
trocar de padaria troque, se tiver que trocar de 
açougue troque, ou seja, não vale a pena ferir pessoas, 
e nos ferirmos emocionalmente só pra dizer que tem 
direito de ser atendido bem por determinada pessoa. 
O que mais vale a pena é você sair de um problema, 
sem ser ferido e sem ferir emocionalmente, ter a 
verdadeira paz de Cristo na sua vida, pense nisso!

A evolução do vírus é impressionante. Penso que a do 

ser humano, inversamente um proporcional, também. 

Enquanto o vírus se torna indestrutível, o humano, no alto 

de sua grandeza, busca a destruição. São caminhos 

distintos e não se sabe quem vencerá. O que é certo que até 

agora o vírus é o vencedor. Não sei se tenho razão.
O vírus que causa a covid-19 já sofreu diversas 

mutações e até chegar em uma configuração própria para 

infectar seres humanos. “A evolução do vírus não para”, 

observa o virologista Paulo Eduardo Brandão, expert em 

coronavírus e professor da Universidade de São Paulo 

(USP).A evolução do vírus não para! E o ser humano?
Sai de casa para ir na bodega, point, bar, boate, balada, 

festinha ou outro local com nome mais atual. Que ser 

humano é esse que sente a necessidade de se aglomerar 

apenas com o objetivo de curtir, estar junto, mesmo que 

com isso corra o risco de contaminar ou ser contaminado, 

morrer e até matar seus semelhantes?
Sai de casa com toda a família para ir ao mercado. 

Poderia ir apenas um, sem companhia do cônjuge e filhos. 

Que ser humano é esse que sente a necessidade de 

desrespeitar as orientações e se aglomerar e com isso 

correr o risco de contaminar ou ser contaminado?
Sai de casa até para rezar. Que Deus exige que as 

orações devam ser no templo? Que Deus exige que você 

corra risco de contaminar ou serem contaminado e matar 

seus semelhantes? Que Deus é este? Que humano é este 

que pede para seu rebanho, fiéis ou outro nome que 

queiram dar, para se aglomerarem e correrem o risco de 

contaminarem ou ser contaminados?
Por estes pequenos exemplos é fácil concluir que o ser 

humano não evoluiu na mesma proporção do vírus. Mas 

há esperança. “Temos esperança em nossos heróis, os 

médicos e todo o pessoal da saúde, e em nossos super-

heróis, os cientistas. Harari enfatiza que não perguntamos 

se haverá vacina, mas quando. Pamuk sugere, na 

contramão, que aproveitemos para desenvolver um pouco 

de humildade como resultado da “solidariedade 

engendrada pelas horas sombrias que atravessamos. 

Possivelmente os dois tenham razão.” Disse o colunista do 

jornal Correio do Povo Juremir Machado da Silva, ao citar 

os escritores Orham Pamuk e Yuval Harari.Espero que os 

três tenham razão.

O amor supera 
todas as outras 

coisas. Os 
contornáveis são 
pedras no nosso 

caminho, mas sem 
eles não 

conseguimos ser 
felizes
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em demagogia e também antes de Sser chamado de excessivamente oti-
mista, principalmente frente às frus-

trantes noticias diárias de atitudes desuma-
nas praticadas por nossos semelhantes, que-
ro dizer que através de uma exaustiva ana-
lise antropológica, além de outros recursos 
não menos importantes, tenho coragem de 
dizer que estamos no limiar do surgimento 
de uma geração de humanos muito melhor 
do que fomos e somos até hoje. “Espero po-
der fazer parte dela”.

Sim, surgirá uma geração de pessoas 
que saberão controlar seus desejos, suas ca-
rências e principalmente entenderão a ver-
dadeira 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 habi-
tat. Entendo que como o próprio Cristo (o 
Deus de nossa Cultura e religião) falou 
que: “quando dois, ou mais, estiverem reu-
nidos em meu nome, eu estarei nomeio de-
le”. Mas, para isso precisamos fazer uma re-
flexão do que é estar reunidos em nome de 
Deus.  É claro que não somente,ou sim-
plesmente fazendo os diversos rituais in-
ventados pelo homem, mas sim, estar reu-
nidos em nome de Deus é estar reunidos no 
amor, ou seja, fazendo o bem. Sim, surgirá 
uma geração que fará isto naturalmente, co-
mo 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 nos-
sos antepassados perderam tempo em suas 
vidas aqui na terra, pois passaram suas vi-
das correndo atrás daquilo que não lhes ser-
via para nada, a não ser para satisfazer me-
ros desejos de seu instinto animal. 

Sou tão ousado que, faço aqui algumas 
observações adiantas de algumas mudan-
ças que logo veremos acontecendo: o con-
sumo de cerveja talvez não diminua devi-
do a melhor distribuição de renda que tam-

bém será consequência desta nova era hu-
mana, mas teremos cada vez mais formu-
las de bebidas mais saudáveis e sem álcool, 
pois as pessoas não terão mais a necessida-
de de embriagar-se para sentir qualquer 
sensação de satisfação, tendo em vista a sa-
tisfação humana será mais autêntica e ple-
na.

 Também teremos menos consumo de 
alimentos, pois as pessoas deixarão de es-
tragar sua saúde, empanturrando-se me-
nos, buscando alimentos mais saudáveis. 

Não teremos tanta poluição e nem mes-
mo estresse no transito, pois as pessoas 
aprenderão que somos seres sociais e de 
convivência coletiva, passando a organi-
zar-se em meios de transportes coletivos e 
ecologicamente mais viáveis. E isso se es-
tenderá em outros setores da necessidade 
socioeconômica de cada meio.

Todos os profissionais não mais olha-
rão para seu trabalho, sua função, com o ob-
jetivo único de ganhar dinheiro e aferir lu-
cros, mas como forma de servir a próximo e 
a sociedade, ou seja: o advogado, o Juiz, o 
Promotor, o Desembargador, olharão para 
os tribunais com ferramenta única e exclu-
siva de justiça. Os médicos, enfermeiros e 
planos de saúde olharão para os Hospitais 
como a casa da saúde. Os Professores e edu-
cadores olharão para as escolas como a ca-
sa da educação e ferramenta de melhorar o 
mundo. Os pais olharão para os filhos como 
alguém deve ser amado... E assim infinita-
mente a todos aos seres humanos.

Tenho a coragem de referir tais previ-
sões, pois este processo de erro e acerto, 
que a humanidade submeteu-se até agora e, 
principalmente o nível de entendimento, as-
sociadas aos recursos tecnológicos dispo-
níveis, estão levando cada vez mais pesso-
as a uma reflexão sobre o seu verdadeiro pa-
pel  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!

A cárie dental é um processo que 
envolve a perda de minerais de 
um dente com o passar do tempo 

como resultado dos ataques diários de áci-
dos resultantes do consumo de alimen-
tos. As caries e o processo de decomposi-
ção podem ser prevenidos, trabalhando 
de perto com seu profissional da odonto-
logia e acompanhando suas indicações e 
recomendações. Comer alimentos ade-
quados no momento certo e evitar os ali-
mentos ou lanches entre refeições tam-
bém pode ajudar a dimi-
nuir seu risco. Escovar 
os dentes com uma pasta 
dental com flúor pelo me-
nos três vezes por dia é 
um passo crítico para o 
equilíbrio dessa perda de 
minerais nas superfícies 
dos dentes e prevenir o 
processo de caries nos 
dentes que, continuando 
assim, tornam-se cavi-
dades maiores. Exami-
nemos este processo.

O que é a cárie dentá-
ria?

A formação da cárie 
dentária, ou "cavida-
des", envolve três fato-
res principais:

· alimentos ou bebi-
das ingeridas (a dieta);

· bactérias na placa;
· atual estado de saú-

de oral.
As bactérias intera-

gem com os alimentos in-
geridos para produzir 
produtos de resíduos em 
forma de ácidos, provo-
cando uma avaria ou des-
mineralização das áreas 
por debaixo da superfície do dente. Esta 
decomposição da superfície do dente é a 
cárie. Pense desta forma: Cada vez que 
você come, um ataque ácido sobre o den-
te acontece. Acontece um contra-ataque 
do seu corpo ao lavar a comida e ácidos 
com saliva. A saliva não somente regula 
ou neutraliza os ácidos, também contém 
minerais (cálcio e fosfato) que reconstro-
em as áreas do dente que foram desmine-
ralizadas ou atacadas pelos ácidos. Este 
processo de reconstrução é chamado de 

“remineralização”. Estas séries de ata-
ques e reconstruções são uma espécie de 
“tira e afrouxa” na sua boca. É a maneira 
que seu corpo tem para lhe ajudar a prote-
ger seus dentes dos problemas cotidia-
nos.

As bactérias da placa nos dentes de-
vem ser retiradas mediante escovação pe-
lo menos três vezes por dia, e através do 
uso do fio dental uma vez por dia. Em ge-
ral, um dente limpo pode se manter sau-
dável. Algumas bactérias são mais pro-

pensas a ocasionar cárie, 
já que podem utilizar os 
açúcares e amidos que 
você ingere melhor do 
que outros. As bactérias 
denominadas estrepto-
cocos mutans e lactoba-
cillus são dois responsá-
veis disso. Todos temos 
pequenas quantidades 
deste tipo de baterias na 
boca, mas as vezes pode 
estar presente em maio-
res níveis. Nessas situa-
ções, você estaria em ma-
ior risco de cárie ou mai-
or chance de perder o já 
conhecido “tira e afrou-
xa”.  Sua equipe dental 
pode usar uma amostra 
da sua saliva para medir 
os níveis destas bactéri-
as.

A melhor forma de 
prevenir as cáries é atra-
vés de uma boa higieni-
zação realizada após ca-
da refeição sempre fa-
zendo uso de pastas com 
flúor, pois elas podem 
prevenir a perda de mine-
rais dos dentes ou desmi-

neralização e ajudar no processo de remi-
neralização é usar uma pasta contendo 
flúor. Muitos estudos científicos feitos 
durante muito tempo têm provado que es-
sa é uma das mais efetivas formas de pre-
venir o deterioramento dental. Outra for-
ma que pode auxiliar é adicionar um enxa-
guante bucal ou bochecho com flúor a sua 
rotina de higienização oral diária auxilia 
na prevenção da cárie, entretanto a me-
lhor forma ainda é através da escovação 
correta e uso do fio dental.

Como prevenir a
cárie dentária?

Surgirá uma nova geração, 
a geração do homem bom

Escovar os dentes 
com uma pasta 

dental com flúor 
pelo menos três 
vezes por dia é 

um passo crítico 
para o equilíbrio 
dessa perda de 
minerais nas 

superfícies dos 
dentes e prevenir 

o processo de 
caries nos dentes 
que, continuando 
assim, tornam-se 

cavidades 
maiores"

"
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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 do Posto Kaninha! 

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

 primeiro posto Kaninha, 

Oempresa que deu origem ao 

Grupo Kaninha, surgiu no 

ano de 1983 com a inauguração da 

sua matriz, localizada na esquina da 

Rua do Comércio com a Rua 15 de 

Novembro, num dos pontos mais 

tradicionais de Tapejara. Com 

vocação empreendedora e visão de 

futuro, a empresa seguiu crescendo e 

desenvolvendo-se através das 

décadas, sempre com foco na 

ampliação de serviços e cuidados 

com veículos e clientes, ampliando 

sua estrutura física, humana e seu 

leque de serviços.

O atendimento personalizado e 

pessoalizado do Kaninha recebe o 

reconhecimento da comunidade 

regional e contribui para o seu 

desenvolvimento. Hoje a empresa 

con ta  com qua t ro  pos tos  de 

combustível. Além da matriz em 

Tapejara, a primeira filial em Vila 

Lângaro,  a  segunda filial  em 

Sananduva e a terceira filial também 

em Tapejara.

Em todas as suas unidades o 

K a n i n h a  d i s p õ e  d e  l o j a  d e 

conveniência que oferece uma série 

de produtos de qualidade que 

facilitam a vida de seus clientes, com 

d e s t a q u e  p a r a  a  C o n v i v a 

Conveniência, inaugurada em 2018 

junto a matriz de Tapejara. É uma loja 

completa, com produtos de consumo 

f requente ,  beb idas ,  ca rnes  e 

acessórios para churrasco e com 

destaque para a padaria própria, que 

fornece alimentos para todas as filiais 

da empresa. Também se destacam na 

Conviva a petiscaria e a chopeira 

com seis torneiras, que fornece 

diferentes marcas e estilos de chope 

através do sistema de self-service. A 

Conviva conquistou o público 

regional por seus produtos de 

qualidade, ambiente despojado e 

atendimento simples e eficiente. 

Além dos postos e das lojas de 

conveniência o Grupo Kaninha 

também realiza entrega de óleo 

diesel em lavouras e empresas 

através do TRR Kaninha, que 

destaca-se pelo atendimento ágil e 

atencioso, pela negociação eficiente 

e pela qualidade no serviço e no 

produto, garantindo a confiança dos 

clientes. Também faz parte do grupo 

a Kaninha Transportes e Logística

Com pilares tradicionais como 

confiança e seriedade, com um olhar 

sempre voltado ao futuro, com 

coragem e ousadia, os Postos 

Kaninha crescem ano a ano, fruto da 

coragem e do empreendedorismo de 

seus proprietários, da atenção e 

cortesia de seus colaboradores e da 

confiança e fidelidade de seus 

clientes. A inquietude, inteligência e 

interesse de seus gestores garantem 

que a empresa apresente sempre 

novidades e pequenas revoluções no 

mercado onde estão inseridos e, 

como resultado, oferecem inovação e 

oportunidades a seus clientes. 

O empreendedorismo e a inovação do Grupo Kaninha

Posto Kaninha Tapejara

Posto Kaninha Vila Langaro Conviva

Posto Kaninha Sananduva
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Em tempos de isolamento 
social como medida para conter a 
propagação do novo coronavirus, 
uma das principais preocupações 
é o controle das finanças. Mas 
como manter as finanças em dia 
sabendo que o acesso a agência 
física está limitado? O cenário 
atual, mesmo que desafiador, tem 
ajudado instituições financeiras a 
impulsionar seus canais digitais e 
estimulado a população a usar 
cada vez mais aplicativos e o 
I n t e r n e t  B a n k i n g  c o m o 
alternativas.

Neste momento em que a 
recomendação dos órgãos de 
saúde é evitar sair 
de casa,  muita 
gente que ainda 
não tinha o hábito 
de acessar a sua 
c o n t a  e m  u m a 
cooperat iva de 
crédito ou banco 
p e l o  c e l u l a r , 
computador ou 
table t  es tá  descobr indo as 
vantagens dessas plataformas, 
tendo experiências positivas e 
entrando de uma vez por todas na 
nova era do sistema financeiro.

A alta na procura por serviços 
digitais, além de levar mais 
praticidade para o dia a dia do 

c o n s u m i d o r ,  c e r t a m e n t e 
impactará positivamente na 
revolução do mercado.  No 
Sicredi, por exemplo, os canais 
digitais  registraram alguns 
recordes na primeira quinzena de 
abril, período que coincide com a 
recomendação de distanciamento 
social. Somente no dia 13, mais de 
842 mil associados acessaram o 
a p l i c a t i v o  d a  i n s t i t u i ç ã o , 
transacionando mais de R$ 2,2 
bilhões, o que representa recorde 
nos dois indicadores. Além disso, 
registramos no período uma 
média diária de novos cadastros 
superior à 1,4 mil, quase o triplo 

da média habitual. 
P e l o s  c a n a i s 

d i g i t a i s  d a 
instituição financeira 
coopera t iva  já  é 
possível ter acesso a 
u m a  s é r i e  d e 
serviços digitais, dos 
mais simples, como 
pagar uma conta, 

contratar crédito, receber e 
transferir valores e consultar 
sa ldos e extratos, aos mais 
robustos, como aplicações em 
fundos de investimento, por 
exemplo. 

É importante ressaltar que 
e s s a  n o v a  e r a  d o  s i s t e m a 

financeiro, onde cada vez mais as 
operações bancárias são feitas 
sem sair de casa, não eliminará o 
contato físico.

O que vemos como tendência 

são as agências cada vez mais 

c o m o  u m  e s p a ç o  d e 

r e l a c i o n a m e n t o ,  m a s  a 

proximidade que só o contato 

humano permite nunca será 

substituída. As ferramentas 

t e c n o l ó g i c a s  s e r v e m  p a r a 

complementar a experiência, 

gerando mais conveniência para 

quem utiliza. 

Sávio Susin
Superintendente de Fluxo de 

Caixa e Canais de Atendimento 

do Sicredi

Controle da vida nanceira no isolamento
social: a importância dos canais digitais

O que vemos como 
t e n d ê n c i a  s ã o  a s 
agências cada vez 
mais como um espaço 
de relacionamento

Álcool em gel é feito
a partir de vodca na Imed

Os primeiros litros de álcool 
em gel produzidos a partir de 
vodca já estão prontos para uso. A 
matéria-prima, recebida na última 
semana por meio de uma doação 
da Receita Federal, vai render, até 
a  próxima quar ta - fe i ra ,  os 
primeiros 100kg do produto.

As bebidas foram apreendidas 
durante as operações da Receita e 
estima-se que, até o final da 
produção, poderão render até 700 
litros de álcool em gel 70%, que 
serão destinados para catadores e 
recicladores de Passo Fundo.

“Desde sexta-feira  (01), 
estamos produzindo diretamente o 
gel de vodca, a partir da destilação 
e outras operações unitárias 
químicas para a fabricação deste 
álcool. Desde então, estamos 
trabalhando na produção e a 
estimativa é de que, até quarta-
feira, tenhamos prontos um total 
de 100kg de álcool em gel 70%, 
que é a quantia que conseguimos 
produzir a partir dos insumos que 
já tínhamos na instituição”, 
explica o professor Me. Rudimar 
Pedro, que é químico e atua na 
transformação da bebida em 
material de higiene e assepsia.

A confecção do álcool em gel 
70% está sendo produzido na 
estrutura dos Laboratórios de 

Engenharias e Arquitetura da 
I M E D .  “ O  s e g u i m e n t o  d a 
fabricação deve ocorrer após o dia 
20 deste mês, data em que será 
realizada a entrega do restante dos 
insumos necessários. Também 
estamos fazendo há mais de 20 
dias ensaios (testes) para utilizar 
matérias-primas alternativas na 
fabricação do álcool em gel a partir 
de uma das vodcas, que chegou ao 
nível de apenas 40%”, comenta 
Rudimar.

A quantia que ficará pronta 
nesta semana já poderá ser 
entregue para uso dos coletadores, 
recicladores e trabalhadores das 
três Cooperativas de Resíduos de 
P as s o  F u ndo ,  e  a i nda  do s 
trabalhadores que atuam 24 horas 
no lixão da cidade, na área de 
transbordo. Este é o setor mais 
delicado, onde as pessoas estão 
mais expostas e em nível máximo 
de perigo, não só em relação ao 
COVID, mas também à exposição 
a outras bactérias.
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STR doa R$ 15 mil ao Projeto Respiração
Valor foi arrecadado entre os agricultores associados

Na tarde de quinta (30), o presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rura i s  de  Tape ja ra ,  Adag i r 

Coronetti, entregou ao Projeto Respiração, 
um cheque no valor de R$ 15.525,00. O 
valor foi recebido pelo presidente da Acisat, 
Cristiano da Silva e os coordenadores do 
Respiração, Seger Menegaz e Evanir Wolff.

De acordo com o presidente Adagir, o 
Sindicato realizou uma campanha de 
arracadação onde todos os agricultores 
doaram a quantia desejada. "Esta é a 
segunda doação do STR ao Respiração. Ao 
todo já entregamos cerca de R$ 28 mil e 
vamos continuar ajudando", disse.

O coordenador  Seger  Menegaz 
agradeceu o Sindicato e disse que a 
colaboração dos agricultores serve de 
exemplo para toda a população. Evanir 
Wolff ressaltou que a campanha continua e 
convoca a todos que ainda não colaboraram 
para fazer sua doação, nas contas bancárias 
o u  d i r e t a m e n t e  n o  S i n d i c a t o  d o s 
Trabalhadores Rurais.

O Projeto Respiração tem como meta 
arrecadar R$ 300 mil par adquirir quatro 
respiradores, que serão entregues ao SUS, 
ficando à disposição dos pacientes do 
Hospital Santo Antônio de Tapejara.

Representantes do Projeto recebem cheque do presidente Adagir e representantes do STR

Jovens Aprendizes Coasa realizam doação
Na segunda-feira (27), a Coasa realizou 

a doação de uma quantidade em dinheiro, 
fruto de projeto social realizado pelo grupo 
Jovem Aprendiz,  a  duas ent idades 
localizadas em Tapejara.

“Varal Solidário” foi o nome dado à 
campanha que recebeu centenas de roupas e 
calçados da comunidade de Água Santa e 
que foram vendidas nos dias 01/02 e 
05/03/2020, por valores simbólicos, na 
Praça Avelino Júlio Pimentel.

O total arrecadado foi R$1.104,00, 
sendo dividido igualmente e repassado à 

Casa de Acolhimento de Menores e à APAE, 
ambas de Tapejara, mas que atendem as 
demandas do local onde a ação aconteceu. 
As peças não comercializadas foram 
destinadas à Secretaria da Assistência 
Social aguassantense.

Essa atitude vem ao encontro de outras 
na cooperativa, as quais visam devolver a 
comunidade. Sendo assim, a Coasa 
agradece, bem como parabeniza, a todos os 
participantes que se envolveram e, em 
especial, à comissão de Aprendizes que 
elaborou e desenvolveu toda a ideia.

O total arrecadado foi R$1.104,00

UM JORNAL A SERVIÇO DA REGIÃO NORTE/NORDESTE DO RS

Credibilidade que faz a Diferença!
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Cotrijal reforça orientações do plano de contingência Covid-19

Com a entrada em vigor do 
n o v o  m o d e l o  d e 
distanciamento controlado 

no Rio Grande do Sul, divulgado 
semana passada pelo governo 
gaúcho, a Cotrijal reitera seu 
compromisso de zelar  pela 
segurança  e  bem-es tar  dos 
co laboradores ,  assoc iados , 
clientes, fornecedores, parceiros 
comerciais e comunidades em que 
está presente.

A cooperativa, segundo o 
presidente Nei César Manica, 
nesta semana reforçou orientações 
junto aos seus colaboradores 
dentro do plano de contingência 
Covid-19, adaptado aos decretos 
vigentes em cada município. 
“Estamos em um período em que 
mais do que nunca a força da 
cooperação se faz necessária. A 
responsabilidade da cooperativa 
neste momento é garantir o 

atendimento das necessidades da 
população que dela depende, com 
segurança”, destaca.

O momento exige atuação 
preventiva e Manica deixa uma 
mensagem otimista: “O Agro e o 
cooperativismo são guerreiros, 
t êm g rande  capac idade  de 
recuperação e, juntos, cada um 
fazendo a sua parte, com certeza, 
iremos vencer os desafios deste 
momento”, conclui.

Grupo de Prevenção de Saúde é responsável por monitorar a situação 

Prorrogado prazo para inscrição no Bolsa Juventude Rural
Até o dia 14 de junho os 

jovens rurais do Rio Grande do 
Sul podem acessar uma das 471 
bolsas de estudo concedidas pela 
S e c r e t a r i a  E s t a d u a l  d a 
A g r i c u l t u r a ,  P e c u á r i a  e 
D e s e n v o l v i m e n t o  R u r a l 
(Seapdr).  Para saber mais 
informações, a documentação 
necessária, os compromissos e os 
benefícios do Programa, a 
indicação é entrar em contato 
com a Emater/RS-Ascar. Pelo 

Programa, os jovens inscritos 
recebem um auxílio de R$ 
200,00 mensais, pagos por um 
período de dez meses.

Conforme publicação no 
Diário Oficial do Estado desta 
segunda-feira (27/04), “o novo 
adiamento do prazo se fez 
neces sá r io  em função  da 
suspensão das aulas na rede 
estadual de ensino do Rio Grande 
do Sul, devido à pandemia da 
Covid-19”, explica o secretário 

da Seapdr, Covatti Filho. De 
acordo com o Departamento de 
A g r i c u l t u r a  F a m i l i a r  e 
Agroindústria da Secretaria, o 
prazo já havia sido prorrogado 
até 30 de abril e novamente 
estendido.

A jovem Elisiane Nunes 
Rolim, da Comunidade de Alto 
Caraá, município de Caraá, 
acessou o Programa Bolsa 
Juventude Rural em 2019 e, 
n e s t e  a n o ,  e s t á  i n s c r i t a 

novamente ,  pois  pre tende 
investir o dinheiro na legalização 
do moinho da família que existe 
há anos e é conhecido na região 
pela produção de farinha de 
milho. “A Emater tem um papel 
fundamental ao nos ajudar com o 
projeto produtivo”, comenta.

REQUISITOS
Para participar, o jovem 

precisa atender a requisitos como 
estar matriculado(a) no segundo 
ou no terceiro ano do ensino 
médio, em escolas públicas 
estaduais ou em instituições sem 
fins lucrativos e de caráter 
comunitário, ter entre 15 e 29 
anos, possuir Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa e 
possuir  baixa renda bruta 
familiar.

Neste ano serão concedidas 
471 bolsas pelo Programa, sendo 
200 para alunos do 2º ano e 271 
para alunos do 3º ano do Ensino 
Médio. Como novidade, o 
Programa está exigindo o envio 
de um pré-projeto, junto à 
d o c u m e n t a ç ã o  m í n i m a 
determinada pela lei. Esse pré-
projeto deverá servir de base para 
a  e l a b o r a ç ã o  d o  P r o j e t o 
Produtivo, que é a contrapartida 
obrigatória apresentada pelo 
jovem durante o recebimento da 
Bolsa.

O Programa estimula e 
oportuniza a permanência dos 
jovens no campo, por meio do 
projeto produtivo que deve ser 
desenvolvido com a Emater/RS-
Ascar e aplicado na propriedade. 

O Programa estimula a permanência dos jovens no campo



0908 de maio de 2020 INFORME



10 08 de maio de 2020

29 de janeiro de 2016

POLÍTICA

Presidentes de
partidos falam
sobre eleições

TAPEJARA

ELEIÇÕES
2 0 2 0

Novo Tempo -  Como o PL esta estru-
turado em Tapejara para as eleições 
2020? O partido já definiu se terá candi-
dato na majoritária?

O PL tem candidatos para prefeito e vice 
em Tapejara, e também temos uma nominata 
de candidatos a vereadores.

Estamos conversando com todos os 
par t idos  pol í t icos  organizados  do 
município, buscando aproximação para 
uma possível aliança, com vários deles para 
disputar o pleito.

O nosso partido não é de extrema 
esquerda, nem de extrema direita, somos, 
como a própria sigla diz, Liberais. 
Respeitamos todas as tendências e  temos 
facilidade de coligar, porém é preciso 
deixar claro que temos uma doutrina 
partidária e bandeiras que não abrimos 
mão, como por exemplo: programas na área 
da saúde, como o projeto das PICS (Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde), 
que prioriza a prevenção e cuida da saúde 
antes de ter que tratar a doença.

Cooperativismo: especialmente com 
foco em organizar cooperativas de 
ag r o i n dús t r i a s ,  pa r a  v i a b i l i z a r  a 
comercialização de produtos da agricultura 
familiar, através de cooperativas com boa 
infraestrutura de armazenagem e transporte 

para centros consumidores, o produtor 
produz e a cooperativa comercializa 
(embutidos, conservas, doces, massas etc.).

Nossa prioridade também é o ensino 
profissionalizante, iniciando já nas séries 
finais do ensino fundamental e ao terminar 
o ensino médio, o aluno já pode ter uma 
profissão, depois ele decide se vai pra 
faculdade.

Essas são algumas de nossas bandeiras 
que estarão conosco. O PL de Tapejara tem 
o compromisso de atuar na defesa da 
igualdade, do cidadão, da família, da saúde, 
bem como d i sseminar  va lo res  da 
cooperação à sociedade. E estamos 
respaldados pelo deputado Estadual 
Paparico Bacchi e pelo deputado Federal 
Giovani  Cher in i ,  que  jun tos  vêm 
contribuindo muito para nosso município.

Hoje, o entrevistado é Odacir 
Dalmina, presidente do PL em 
Tapejara

Governador sanciona lei que
instituí Lagoa Vermelha como
a “Capital Gaúcha da Chula”

O governador Eduardo Leite (PSDB), 
sancionou a lei nº 15.466, que institui 
oficialmente o título de “Lagoa Vermelha - 
Capital Gaúcha da Chula”. O projeto de lei é 
de autoria do Paparico Bacchi, líder da 
bancada do Partido Liberal na Assembleia 
Legislativa, e a nova legislação entrou em 
vigor no dia 26 de março de 2020, após ser 
publicada no Diário Oficial do Estado. O 
documento também reconhece como de 
relevante interesse cultural o Sapateio 
Nacional da Dança da Chula de Lagoa 
Vermelha, além de incluir o Sapateio 
Nacional da Dança da Chula no Calendário 
Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande 
do Sul.

“Obrigado Ana Catar ina ,  Marl i 
Schenatto, patronagem do Grupo de Arte 
Nativa Lagoa Vermelha e todos aqueles que 
contribuíram com a construção do projeto 
de lei que foi aprovado pela maioria do 
parlamento gaúcho. Parabéns, chuleadores 
de todas as idades que com seus talentos, 
elevaram ainda mais a importância de 
Lagoa Vermelha no cenário cultural e 
artístico do Rio Grande do Sul. Meu coração 
também é lagoense, por isso, tenho orgulho 
de anunciar esta conquista da comunidade 
neste momento em que Lagoa Vermelha 
c o m p l e t a  1 3 9  a n o s  d e  h i s t ó r i a  e 
desenvolvimento social ,  cultural  e 
econômico”, destaca o deputado Paparico 
Bacchi.

O “ P r o j e t o  d a  C h u l a ”  f o i 
protocolado no dia 18 de setembro de 2019 e 
recebeu parecer favorável na Comissão de 
Constituição e Justiça. A proposta foi 
aprovada com 43 votos favoráveis na sessão 
plenária do dia 23 de março de 2020. 

Justa homenagem

“Agradeço aos colegas deputados que 

acolheram e aprovaram a nossa proposta. É 

uma justa homenagem Lagoa Vermelha 

merece este reconhecimento por ser a 

legítima Capital Gaúcha da Chula. Viva 

Lagoa Vermelha”, finaliza Paparico Bacchi.

Deputado Paparico Bacchi
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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

ANUNCIE  AQUI!

(54) 3344.2325

naturativa
confiança

Gratidão de pacientes emociona e motiva
prossionais do São Vicente, em Passo Fundo

Ao chegar para trabalhar no 
Posto de Internação 10 do 
Hospital São Vicente de Paulo 

( H S V P )  d e  P a s s o  F u n d o ,  o s 
profiss ionais  se  deparam com 
mensagem em bilhetes dispostos na 
parede. O mural improvisado foi 
criado para que as palavras de carinho 
e agradecimentos escritas pelos 
pacientes atendidos no setor, ficassem 
visíveis a todos. Em papel ou nas 
tampas de isopor das refeições, 
improvisadas, os pacientes, vendo o 
gesto de carinho da Nutrição que 

enviou mensagens a eles junto as 
refeições, inspiraram-se e passaram a 
escrever também o que sentiam do 
momento e a gratidão pelo cuidado de 
todos os profissionais que atuam no 
Posto. 

“E quando você pensar em desistir, 
lembre-se dos motivos que te fizeram 
aguentar até agora, coragem”, diz uma 
das mensagens. Em outra, “obrigado 
por todo o carinho e cuidado de cada 
um. Estarão sempre em nossas 
orações...”, escreveu e assinou Marli. 

Os papeis na parede que de longe 

podem parecer algo simples são 
valiosos. As palavras de carinho e 
gratidão são combustíveis para os 
profissionais que tem enfrentado dias 
difíceis e cansativos.

Nos bilhetes toda a alegria dos 
p a c i e n t e s  e  f a m í l i a  s ã o  u m a 
recompensa pela coragem e esforço. 
“Ficamos surpresos e encantados 
quando começamos a receber os 
recados. Isso nos motiva e ameniza 
todas as angústias que também 
estamos passando”, relatam os 
profissionais. Nos bilhetes toda a alegria dos pacientes

Para além do coronavírus: quais sintomas pedem uma ida ao médico
Profissionais de saúde estão 

preocupados que o medo do 
coronavírus  acabe fazendo certas 
pessoas ficarem em casa mesmo se 
apresentarem sintomas sérios e 
sugestivos de doenças que exigem 
tratamento rápido, como infarto, 
AVC, reações alérgicas severas… 
Mas, em face de uma urgência, ficar 
e m  c a s a  n ã o  é  u m a  b o a .
Dados intrigantes vieram dos 
E s t a d o s  U n i d o s :  e n q u a n t o 

cardiologistas intervencionistas 
relataram uma queda de 50% ou 
mais no número de pacientes 
recebendo tratamento emergencial 
contra o infarto em hospitais. “Esse 
fato seria resultado do medo de o 
paciente procurar um médico”, 
enfatiza a cardiologista Dra. Mariza 
Garcia Rosa.

A Sociedade Brasileira de 
Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista apontou uma 

diminuição de 70% no número de 
procedimentos voltados para 
controlar um infarto em abril de 
2020, quando comparado ao mesmo 
per íodo do ano passado.  As 
hipóteses para esse fenômeno são as 
mesmas do contexto americano.

Cabe lembrar que problemas 
como um AVC se agravam com o 
tempo. Quanto mais precoce o 
tratamento, maior a chance de 
recuperação. Por isso a Dra. 

Mariza  alerta: ao apresentar 
q u a l q u e r  s i n t o m a ,  p r o c u r e 
imedia tamente  o  médico .  A 
recomendação é ficar em casa, mas 
se estiver bem. Os profissionais da 
saúde estão trabalhando com todos 
os cuidados para sua proteção... e 
principalmente... SALVAR SUA 
VIDA!

Dra. Mariza Garcia Rosa é 
médica cardiologista da Saúde 
Center Clínica de Tapejara. Dra. Mariza Garcia Rosa
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Com muito carinho, dedicação, 
criatividade e respeito pelo trabalho 
de todos dentro do Hospital Santo 

Antônio, o LEO Clube Tapejara presenteou 
cada colaborador com um bombom e uma 
mensagem positiva, valorizando o fato de 
que quem atua em uma instituição de saúde, 
faz a diferença na vida de toda população.

Os regalos foram recebidos com muita 
e m o ç ã o  e  o rg u l h o  p o r  t o d o s  o s 
colaboradores, pois o sentimento é esse 
“Fazer a Diferença”!

A Família HSA sente-se muito honrada 

e feliz em receber tanto carinho da 
população.

E como está escrito no cartaz trazido 
pelas companheiras LEO, Eduse Santiago 
Ribeiro e Gabriela Secco, “...respire fundo 
e encontre a força que há dentro de você!” 
Esse é o nosso recado para todos!

Logo, logo tudo isso vai passar, mas 
nossa gratidão ficará marcada no coração 
daqueles que se dedicaram a injetar ânimo e 
coragem para  enfrentarmos  esses 
momentos difíceis.

O Centro de Diagnóstico do HSA 
informa que está realizando teste 
molecular, através da metodologia PCR-
RT, para diagnóstico do Covid-19.

A metodologia PCR-RT detecta o 
material genético do vírus, por RNA, por 
isso é considerada padrão ouro para 
detectar a infecção pelo novo coronavírus.

Estudos mostram que o vírus fica ativo 
do 3º a 14º dia após o contágio, período que 
pode ser  detec tado a t ravés  dessa 
metodologia. Após o 15º dia a tendência é 
negativar e, então, os testes moleculares 
não são indicados.

O teste é realizado somente com 
prescrição médica, de segunda a quinta-
feira, nos turnos da manhã e tarde e nas 

sextas-feiras, das 8h às 9h. O prazo para 
l i b e r a ç ã o  d o  r e s u l t a d o  é  d e , 
aproximadamente, 4 dias úteis após a 
coleta.

Redação: Setor de Comunicação e 
Marketing do HSA com apoio da equipe 
técnica do CD

Como cuidar do organismo
e dos ambientes no inverno

O i n v e r n o  n ã o  c o m e ç o u 
oficialmente, mas já estamos 
presenciando osci lações  de 

temperaturas, e o nosso organismo 
responde com resfriados, nariz escorrendo 
e outros sintomas. As crianças estão em 
casa protegidas, em virtude da pandemia, 
mas precisam estar protegidas para um 
possível retorno às atividades diárias.

Hoje, vamos passar aqui várias dicas 
para prevenir resfriados, aumentar a 
imunidade e preparar também nossas casas, 
para a estação mais fria do ano:

Banho quente: ajuda a aliviar as vias 
nasais e as dores de cabeça. O vapor 
umedece as passagens nasais, deixando-as 
menos irritadas. Dica: leve para o banho um 
pote com sal grosso e algumas gotas de óleo 
essencial de eucalipto ou hortelã pimenta. 
Molhe com água quente e deixe no chão do 
box enquanto estiver tomando banho. É 
excelente descongestionante nasal e atua 
na prevenção de gripes e resfriados.

Desintoxicação do organismo:  temos 
excelentes produtos naturais que auxiliam 
na desintoxicação do organismo: ômega 3, 
chá verde e óleo de coco.

Dica: tome uma xícara de chá verde (de 
preferência a granel) depois do almoço.

Bochecho de óleo de coco: misture uma 
colher de chá de óleo de coco, a uma 
pequena quantidade de água morna e faça 
bochecho por pelo menos um minuto. É 
ótimo para remoção de bactérias.

Umidificador caseiro: ferva duas 

xícaras de água e coloque no ambiente em 
que você está com a família. Se preferir 
acrescente algumas gotas de óleo essencial 
de eucalipto ou limão. A água evapora e 
umidifica o ar. Repetir sempre que a água 
esfriar.

Umidificadores e ar condicionado: 
devem ter seus filtros higienizados pelo 
menos a cada 15 dias. Eles acumulam 
muitos fungos e bactérias. Depois de lavar e 
secar os filtros, pode borrifar com a 
seguinte solução: 70 ml de água, 30 ml de 
álcool e 60 gotas de óleo essencial de 
eucalipto.

Pulmonaria – este chá, muito fácil de 
ser encontrado, é excelente para prevenir 
problemas respiratórios.

Desinfetante natural: 70 ml de água 
filtrada, 30 ml de álcool, 30 gotas de óleo 
essencial de eucalipto e 30 gotas de óleo 
essencial de melaleuca. Coloque num 
borrifador e use para borrifar na casa 
inteira, ou para limpar superfícies. Não 
esqueça de ventilar os ambientes.

Dicas da farmacêutica Fernanda 
Menegaz.

LEO Clube Tapejara presenteia
colaboradores do HSA

Eduse Ribeiro e Gabriela Secco são colaboradoras do HSA e companheiras LEO

CD do HSA realiza teste molecular
para diagnóstico do Covid-19

Teste somente com prescrição médica



Dia das Mães
ãe não tem limite, é tempo sem 

Mhora, luz que não apaga quando 

sopra o vento e chuva desaba, 

veludo escondido na pele enrugada, água 

pura, ar puro, puro pensamento. Como dizia 

Drummond, as mães deveriam ser eternas. 

Mas não são... Seus conselhos, porém, 

podem valer para sempre. Para comemorar 

o Dia das Mães, o jornal Novo Tempo 

convidou algumas mães que terão a 

oportunidade de voltar e viajar no tempo. 

Elas contam que conselho dariam, com a 

experiência de hoje, para si mesmas no dia 

em que se tornaram mães. E também 

participam de uma cápsula do tempo, 

escrevendo uma carta para seus filhos lerem 

daqui a dez anos. Prepare-se para muita 

emoção!

Maeli Bruneto Cerezoli é mãe da Ana Carolina

Daniela Girardi é mãe de Ana Luiza

Se hoje, com a sua experiência como 

mãe, tivesse a oportunidade de falar 

consigo mesma no dia em se tornou 

mãe, que conselho daria?

“Fique calma, tudo vai dar certo. A Ana 

Carolina vai crescer com saúde e te dará 

muito orgulho. Todos os problemas da 

gravidez ficarão apenas na memória. As 

noites mal dormidas dos dois primeiros 

anos de vida do bebê te darão força para ser 

uma mãe muito melhor. As dores virão, 

mas todas serão superadas porque pessoas 

boas irão aparecer para nos dar todo o suporte necessário. Deus é mais forte. Seja forte e 

corajosa”

Se hoje, com a sua experiência como mãe, 

tivesse a oportunidade de falar consigo 

mesma no dia em se tornou mãe, que 

conselho daria?

“Dani, este momento é unico... fique com sua 

filha, dê o amor que ela precisa. Ela será sua 

filha para sempre, mas cada fase é única, 

aproveite todos os momentos. Tire um tempo 

para vocês, toda vez que amamentá-la, olhe 

nos olhos dela e transmita todo o amor que 

uma mãe tem por um filho.

Compromissos podem ser adiados, as 

pessoas podem esperar. Sua filha é sua 

prioridade. Isso não precisa ser dito, mas 

sentido.”

Carta para Ana Carolina
Ana Carolina! 

Você foi uma criança muito desejada e amada. A 
vida não foi fácil para nós... você sabe do que estou 
falando. Mas o meu maior orgulho é que desde muito 
cedo você sempre foi corajosa, na vida e em cima dos 
cavalos.

Hoje você tem 11 anos minha lha, quando ler esta 
carta terá 21. Certamente já fez suas escolhas e está 
seguindo um caminho lindo. Gostaria que você soubesse 
que muita gente vai mentir e trair a sua conança, mas 
se arriscar ainda é a única forma de não se tornar uma 
pessoa amarga. É preciso insistir no amor. 

Ame sempre, ame muito e quando não souber o que 
fazer, decida com o coração. Seja uma boa amiga, uma 
boa esposa, uma boa mãe. Perdoe as pessoas e, entre ter 
razão ou ser feliz, escolha SEMPRE SER FELIZ.

Com muito amor,
Sua mãe Maeli

Carta para Ana Luiza
Ana Luiza! 

Estou escrevendo esta carta em 2020. Estamos 
enfrentando uma luta (Covid-19), que tem me mostrado 
a importância do que realmente tem valor. Sou muito 
orgulhosa da menina que tu és e da nossa conexão, que 
será para sempre. 

Eu sempre digo que você é muito especial, mas saiba 
que sempre terá que provar isso para o mundo. Te deixo 
livre para fazer tuas escolhas e ser feliz, e se um dia 
estiver cansada sempre terá meu colo.

Ame as pessoas, mas coloque o amor próprio em 
primeiro lugar. Se presenteie, faça as viagens que 
sempre sonhou e cultive bons amigos, daqueles que 
sempre estarão contigo quando precisar.

Busque a sua felicidade e não tenha medo de errar, 
desde que aprenda com seus erros e faça sempre o melhor 
por você e pelos seus.

Te amo!!! Dani.

Imagine que você terá a oportunidade de escrever algo para seus filhos, que será colocado numa 

cápsula do tempo, e aberto daqui 10 anos. O que gostaria de dizer? (Veja a carta ao lado)



bete 

elisangela merotto

mara piffer

Elizabete Favaretto é mãe do Augusto

Ilmara é mãe de Daniel, Taiane e Thalia

Carta para Augusto
Augusto! 

A mamãe está aqui hoje escrevendo para você neste dia 
das mães de 2020, você está com seis anos, quero dizer 
que sinto orgulho de você e sou muito feliz em ser sua 
mãe. Você é um grande presente de Deus em minha 
vida, é um menino extraordinário (como diz o 
signicado do seu nome), inteligente, feliz e a cada dia 
que passa aprendo mais contigo, do que te ensino. 

Desculpas por minhas falhas e ausências, mas 

principalmente, obrigada por existir em minha vida, 

por me tornar um ser humano melhor, por me mostrar 

o mundo de outra forma, por ter me escolhido para ser 

sua MÃE. Nunca esqueça, você é minha prioridade e 

sempre estarei ao seu lado e cuidando de você. Te amo 

innitamente.

E, lembre-se sempre da nossa música:  “Você é meu 

amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho 

que faltava na minha construção”.

                                                        Te Amo Augusto!

Carta para Daniel, Taiane e Thalia

Meus lhos, razão do meu viver! 
Em tempos  difíceis  como  estamos  vivendo, em meio a uma pandemia 
(Covid 19), eu quero  dizer que lutei  com todas as minhas  forças 
contra  meus medos, julgamentos, diculdades, para poder  passar a 
vocês que sempre zeram  o melhor que podiam e o que não  zeram  é  
porque não  sabiam como fazer.
Quero  dizer  que nossa vida  não  foi  só  de momentos  fáceis, 
reconheço  que faltou  amor  de mãe, pai, relações  familiares, para 
que vocês  pudessem  se  espelhar  e, talvez isso tenha gerado  um 
vazio  que  precise ser preenchido. 
Mas as vezes  pelo cansaço nos levaram  a ter  ações  que não  
queríamos. Quero  que vocês  aprendam  que  as pessoas  que lhes 
magoaram também  um dia foram  feridas em alguma  parte  da vida  
delas, peço  que sejam  sempre  honestos, respeitosos que  tenham  
empatia, assumam  suas diculdades  e procurem  ajuda  cientíca  
se necessário.  Façam algo  por vocês, não  sigam  um padrão  
dizendo: eu vou ser /fazer  igual  meus pais  ou alguém  que  
admirem. Explorem  o que tem  dentro  de vocês  que eu garanto  que 
estão  preparados  para serem  o que  quiserem  e não  irão  se 
arrepender  pois  sei  bem  o que  plantei  dentro  de vocês. 
Vocês  são  lindos, amorosos, poderosos... são  lhos  daquele que 
sabe e é  maior  que tudo: DEUS. 
Nunca lutei  para ser  a melhor  mãe, mas sim  para fazer  de vocês  
os melhores seres  humanos. 
Amo  vocês  e obrigada  por existirem na minha vida!

Carta para Fabiana e Nicolas

Meus lhos! 

Se existe um amor verdadeiro, que ultrapasse todas 
as histórias já contadas e todas as declarações 
elaboradas, esse é  o amor que sinto por vocês, meus 
lhos.
Meus lhos, não sei como será  o futuro de vocês, 
mas saibam ser sempre melhores que  tudo que 
acontece a sua volta.
Mesmo que não te ofereçam o bem, devolva sempre 
o melhor. Vivam cada dia como se fosse o último. 
Vivam intensamente. Não  permitam que ninguém 
diga que não pode, sempre avancem.
 Sejam felizes e saibam que estarei de braços  
abertos para vcocês, sempre que quiserem. Aqui 
encontrarão sempre um amor innitamente 
verdadeiro. 

Se hoje, com a sua experiência como mãe, tivesse a 

oportunidade de falar consigo mesma no dia em se 

tornou mãe, que conselho daria?

Tornei-me mãe do Augusto há seis anos, quando tinha 32 
anos. O Augusto foi um filho planejado, esperado, 
sonhado.  Eu estava pronta para ser mãe e tenho certeza 
que o Augusto me escolheu para ser sua mãe, tive essa 
certeza quando vi o rostinho dele ao meu lado, após seu 
nascimento.

Quando meu filho nasceu percebi que nós mulheres 
sempre estivemos prontas para este momento 
independente das adversidades que este irá trazer 
consigo. Passei por algumas dificuldades logo depois 
que o Augusto nasceu, mas a cada dia que passava eu 
tinha mais certeza que ele era e é o melhor que 
aconteceu em minha vida.

Hoje eu diria para a Bete que se tornou mãe, aproveitar 
cada segundinho desse serzinho que chegou, aproveitar 
mais as descobertas, as alegrias, os momentos só 
nossos, pois o tempo passa muito rápido.

Se hoje, com a sua experiência como 

mãe, tivesse a oportunidade de falar 

consigo mesma no dia em se tornou 

mãe, que conselho daria?

I lmara se prepara  para se 

autoconhecer! 

Não  precisa  saber  tudo, não  se 
cobre  tanto, está tudo  bem não  
saber, não  lembrar, não  ter  
c o n h e c i m e n t o . . .  o  a m o r 
incond ic iona l  va i  te  ens inar  
automaticamente a ter força quando 
necessário e amar sem  limites. Você  
saberá  exatamente quais os desejos 
em cada  momento de seus filhos, 
sem que eles  precisem  expressar isso. Leve a vida  com mais leveza. 

Elizangela Merotto é mãe de Fabiana e Nicolas 
Se hoje, com a sua experiência como mãe, tivesse a 

oportunidade de falar consigo mesma no dia em se 

tornou mãe, que conselho daria?

Eu achava que já tinha vivido o mais profundo dos 

amores e fui presenteada com a maior dádiva 

dessa vida: ser mãe.

Depois que nos tornamos mãe, literalmente 

renascemos para a vida e compreendemos muitas 

coisas. 

Passamos a ver o mundo com outros olhos Ser mãe 

é conhecer um caminho infinitamente grandioso, 

mãe é sentimento,  é o amor além da vida que 

supera qualquer obstáculo. 
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talissa seben

ana morgana

paula del sant

Paula Del’Sant Wolff é mãe de João Vicente 
Se hoje, com a sua experiência como mãe, tivesse a 

oportunidade de falar consigo mesma no dia em se tornou 

mãe, que conselho daria?

Como sou mãe há pouco menos de 1 ano, minha 

experiência é com filho bebê, então, diria para relaxar! 

Não me preocupar tanto e curtir o baby!!

Diria também para aceitar ajuda de terceiros e seguir meu 

coração porque ele sempre estava certo!

Diria ainda para me dedicar exclusivamente a ele, 

esquecer um pouco do trabalho. Abraçaria mais, beijaria 

mais, dormiria mais perto, pois o tempo passa rápido 

demais e hoje já sinto saudades de meses atrás.

Carta para João Vicente
Meu lho!

Desejo que daqui 10 anos você seja uma criança 
saudável e feliz, que seja humilde e saiba respeitar o 
próximo. Que você saiba ajudar sem esperar nada em 
troca.
Desejo que você tenha grandes sonhos e batalhe por 
eles, pois eu estarei sempre ao teu lado para te 
apoiar. Espero que você entenda que os pais fazem 
pelos lhos aquilo que julgam ser o melhor e, que não 
existe nada mais graticante que ter uma família, 
seja ela como for. 
Você foi o que de melhor aconteceu na minha vida! 
Te amo innitamente!

                                                       Mamãe Paula

Carta para Valdiani e Bianca

Valdiani e Bianca!
Vocês são a melhor coisa que aconteceu em minha vida. 
Sem vocês não saberia como ser mãe, a maternidade me 
fez amar e ser amada.
Um turbilhão de sentimentos e a certeza que amor não 
se divide mas se multiplica.
Agradeço sempre a Deus por ter gerado duas lhas que 
me ensinaram o verdadeiro amor.
Amo vocês minha loirinha e minha moreninha.

                                              Ana Morgana Mezzomo

Se hoje, com a sua experiência como mãe, tivesse a 

oportunidade de falar consigo mesma no dia em se 

tornou mãe, que conselho daria?

Ser mãe é a experiência mais linda que pode 

acontecer na vida de uma mulher, muda a sua vida, 

seu tempo, seu pensamento. É ter uma razão para 

viver, aproveitar cada instante com seu filho e 

agradecer a Deus por ter gerado algo que só sendo 

mãe saberás como é.

Você passará por medos, aflições e angústias, como 

toda a mãe. Mas tudo passa. Aproveite os bons 

momentos com suas filhas, guarde lembranças e 

crie memórias que ficarão para sempre.

Cada momento é único. Saiba tirar proveito disso e 

priorizar sempre a felicidade.

Ana Morgana é mãe de Valdiani e Bianca

Talissa é mãe de Rafaela e Lívia
Se hoje, com a sua experiência como mãe, tivesse a 

oportunidade de falar consigo mesma no dia em se tornou 

mãe, que conselho daria?

Confie em você, no seu coração. Tenha calma, pois você e 

sua bebê estão se conhecendo, e logo, logo, acharão o 

jeitinho de vocês. Viva intensamente cada momento, 

cada chorinho, cada sorriso, cada angústia. Não se culpe 

pelo colapso interno que você vai viver nesses dias, ele é 

absolutamente normal, e acredite, ele vai passar. Você 

acaba de nascer de novo, agora nasce uma nova Talissa, 

aquela que hoje conhece o maior e mais intenso amor que 

lhe foi concedido, o amor de mãe. Seja bem vinda 

mamãe, agora você vai sentir a maior felicidade desse 

mundo junto à sua família.

Carta para Rafaela e Lívia

Meu lho!

Desejo que daqui 10 anos você seja uma criança 
saudável e feliz, que seja humilde e saiba respeitar o 
próximo. Que você saiba ajudar sem esperar nada em 
troca.
Desejo que você tenha grandes sonhos e batalhe por 
eles, pois eu estarei sempre ao teu lado para te 
apoiar. Espero que você entenda que os pais fazem 
pelos lhos aquilo que julgam ser o melhor e, que não 
existe nada mais graticante que ter uma família, 
seja ela como for. 
Você foi o que de melhor aconteceu na minha vida! 
Te amo innitamente!

                                                       Mamãe Paula
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Minhas meninas, ou melhor, minhas mocinhas, pois já estão com 17 e 12 anos, que fase 

deliciosa da vida. Hoje (04/05/2020), enquanto escrevo isso, as minhas garonhas 

estão aqui, perto de mim – Rafa assisndo carinha de Anjo, e a Lívia ouvindo 

musiquinhas infans no celular com a vovó, lembram disso? Do fundo do meu coração, 

desejo que esses momentos ainda connuem acontecendo, eu sei, o entretenimento já 

é outro, mas, que ele ainda possa ser prazeroso perto da família.

Estamos vivendo um momento tão di�cil, que afetou o mundo todo, e vocês, estão 

vivendo a primeira pandemia da vida de vocês, a COVID19. Todas as noites, temos 

rezado pra que tudo fique bem, e fizemos questão que vocês parcipem e saibam que 

esse é um momento de muito cuidado, não somente conosco, mas com os outros, com 

a colevidade. Um momento em que estamos mais próximos, e apesar de toda a tensão 

que estamos vivendo, é um momento de muito autoconhecimento, e ele está sendo 

bem importante pra todos nós.

Escrevo isso, porque acho que sairemos mais fortalecidos dessa fase, e ela pode servir 

de base para que vocês deem ainda mais valor à vida, pois infelizmente, muitas pessoas 

não saíram bem dessa pandemia. Mas vocês estão aqui, e o que eu quero que vocês 

saibam, é que eu e seu pai, daremos base para que sigam sempre o caminho do bem. 

Talvez a gente erre, e então, pedimos desculpas, mas saibam, que tudo o que fizemos, é 

para ver vocês felizes. Sejam sempre humildes, respeitem as pessoas, independente de 

quem sejam, sejam amorosas, estudem, e deem valor aos seus educadores, eles serão 

sempre muito importantes para o crescimento de vocês. Escolham trabalhar naquilo 

que lhes faz felizes (a Lívia ainda não deve estar pensando nisso, mas chegará o 

momento). Tenham muitos amigos, mas saibam que amizades verdadeiras, aceitam 

vocês do jeinho que vocês são. Sejam honestas, principalmente consigo mesmas. 

Viagem, dancem, cantem, e sejam muito, mas muito felizes.

Porém, tem uma coisa que vocês nunca podem esquecer: deem muito valor às suas 

origens. Valorizem a família, o lugar onde nasceram e cresceram, as pessoas que 

sempre esveram ao lado de vocês. Entre vocês duas, sempre tem que haver 

sinceridade. Confiem uma na outra, sejam amigas, amem-se. Eu sei que vão brigar 

também, e é normal, pois vocês são bem diferentes uma da outra, e isso também é 

saudável, mas nunca deixem que isso atrapalhe a relação de vocês, pois o amor deve 

sempre falar mais alto do que as diferenças.

Enfim minhas filhas, saibam que a mamãe estará sempre aqui, torcendo, orando, e 

dando a vida por vocês. Meu colo sempre estará pronto para acolhê-las, e tomara que 

vocês o queiram por muito tempo, pois estamos criando vocês para o mundo, mas já dá 

uma saudade de pensar que um dia vocês vão voar. Tá, mas eu sei que é necessário, e 

torço pra que vocês alcem os voos mais altos, sempre com os pés no chão (estranho né, 

mas é isso mesmo), e com muito amor no coração.

Sejam felizes! Amo vocês!

Renata Ebone Matiasso é mãe de Victória
Se hoje, com a sua experiência como mãe, tivesse a 

oportunidade de falar consigo mesma no dia em se 

tornou mãe, que conselho daria?

Renata, você viverá um amor nunca antes sentido e 

imaginado, mas esteja ciente que sua vida irá mudar 

muito em todos os aspectos, assim sendo, capriche na 

paciência e tolerância,  controle a insegurança e acima 

de tudo tenha muita flexibilidade e resiliência. 

Criar uma filha é uma coisa, educar é outra, e saiba 

que não é fácil, mas será uma realização ver cada 

pequena evolução conquistada! 

Crie sua filha para que seja forte frente ao mundo, 

mas olhe para as pessoas, animais, natureza, com 

amor, carinho e respeito! Coração de mãe pode não 

ter certezas absolutas, mas deixe-se guiar por ele, 

peça orientação ao Divino na forma de agir, tenha fé e ore pela proteção dela, creia 

e conduza para que se torne uma pessoa de princípios e feliz!

Tudo será gratificante e valerá a pena!

Carta para Victória
Vic!
No dia que a mamãe recebeu essa questão para responder, já 
ao ler me derramei em lágrimas, pois justamente naquele 
30/04/20 pela parte da manhã, enquanto tomávamos café, 
do nada você me disse: ‘mamãe, vou te amar para sempre’, e 
me fez um carinho no rosto... 
Meu coração explodiu de alegria, gratidão pela tua existência 
e amor naquele momento... Um lme longo passou na mente 
até sua chegada em minha vida... 
Filha amada, estou aqui escrevendo agora emocionada 
novamente, hoje é 03/05/20, tenho em você a razão maior 
do meu existir, sou extremamente feliz, realizada e grata 
por ter me escolhido para ser sua mãe e caminharmos juntas 
nesse projeto vida! 
Peço sempre a Deus por você, para que te guie, guarde, 
proteja e abençoe.
Saiba que eu te amo demais e amarei para sempre, cada dia 
mais... innitamente! 
Que Deus me ilumine no teu conduzir por esse mundo, que 
você seja muito feliz, realizada em todos os aspectos e saiba 
que pode contar com a mamãe quando precisar, para tudo. 
Conforme já combinamos, além de mãe e lha, seremos para 
sempre MELHORES AMIGAS!!
                                                                  Mamãe Renata
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Talissa é mãe de Rafaela e Lívia
Se  ho je ,  com a  sua 

experiência como mãe, 

tivesse a oportunidade de 

falar consigo mesma no 

dia em se tornou mãe, que 

conselho daria?

Confie em você, no seu 

coração. Tenha calma, pois 

você e sua bebê estão se 

conhecendo, e logo, logo, 

acharão o jeitinho de vocês. 

Viva intensamente cada 

momento, cada chorinho, cada sorriso, cada angústia. Não 

se culpe pelo colapso interno que você vai viver nesses 

dias, ele é absolutamente normal, e acredite, ele vai passar. 

Você acaba de nascer de novo, agora nasce uma nova 

Talissa, aquela que hoje conhece o maior e mais intenso 

amor que lhe foi concedido, o amor de mãe. Seja bem 

vinda mamãe, agora você vai sentir a maior felicidade 

desse mundo junto à sua família.

Carta para Rafaela e Lívia
Minhas meninas, ou melhor, minhas mocinhas, pois já estão com 17 e 12 anos, que fase deliciosa da vida. Hoje 

(04/05/2020), enquanto escrevo isso, as minhas garotinhas estão aqui, perto de mim – Rafa assistindo 

carinha de Anjo, e a Lívia ouvindo musiquinhas infantis no celular com a vovó, lembram disso? Do fundo do 

meu coração, desejo que esses momentos ainda continuem acontecendo, eu sei, o entretenimento já é outro, 

mas, que ele ainda possa ser prazeroso perto da família.

Estamos vivendo um momento tão difícil, que afetou o mundo todo, e vocês, estão vivendo a primeira 

pandemia da vida de vocês, a COVID19. Todas as noites, temos rezado pra que tudo que bem, e zemos 

questão que vocês participem e saibam que esse é um momento de muito cuidado, não somente conosco, mas 

com os outros, com a coletividade. Um momento em que estamos mais próximos, e apesar de toda a tensão que 

estamos vivendo, é um momento de muito autoconhecimento, e ele está sendo bem importante pra todos nós.

Escrevo isso, porque acho que sairemos mais fortalecidos dessa fase, e ela pode servir de base para que vocês 

deem ainda mais valor à vida, pois infelizmente, muitas pessoas não saíram bem dessa pandemia. Mas vocês 

estão aqui, e o que eu quero que vocês saibam, é que eu e seu pai, daremos base para que sigam sempre o caminho 

do bem. Talvez a gente erre, e então, pedimos desculpas, mas saibam, que tudo o que zemos, é para ver vocês 

felizes. Sejam sempre humildes, respeitem as pessoas, independente de quem sejam, sejam amorosas, estudem, e 

deem valor aos seus educadores, eles serão sempre muito importantes para o crescimento de vocês. Escolham 

trabalhar naquilo que lhes faz felizes (a Lívia ainda não deve estar pensando nisso, mas chegará o momento). 

Tenham muitos amigos, mas saibam que amizades verdadeiras, aceitam vocês do jeitinho que vocês são. Sejam 

honestas, principalmente consigo mesmas. Viagem, dancem, cantem, e sejam muito, mas muito felizes.

Porém, tem uma coisa que vocês nunca podem esquecer: deem muito valor às suas origens. Valorizem a 

família, o lugar onde nasceram e cresceram, as pessoas que sempre estiveram ao lado de vocês. Entre vocês 

duas, sempre tem que haver sinceridade. Conem uma na outra, sejam amigas, amem-se. Eu sei que vão brigar 

também, e é normal, pois vocês são bem diferentes uma da outra, e isso também é saudável, mas nunca deixem 

que isso atrapalhe a relação de vocês, pois o amor deve sempre falar mais alto do que as diferenças.

Enm minhas lhas, saibam que a mamãe estará sempre aqui, torcendo, orando, e dando a vida por vocês. 

Meu colo sempre estará pronto para acolhê-las, e tomara que vocês o queiram por muito tempo, pois estamos 

criando vocês para o mundo, mas já dá uma saudade de pensar que um dia vocês vão voar. Tá, mas eu sei que é 

necessário, e torço pra que vocês alcem os voos mais altos, sempre com os pés no chão (estranho né, mas é isso 

mesmo), e com muito amor no coração.

Sejam felizes! Amo vocês! Mamãe Talissa
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É dia de celebrar a vida
de todas as mães, que 

são o espelho do cuidado,
proteção e amor!

HOMENAGEM DO DOS DEPUTADOS
GIOVANI CHERINI E PAPARICO BACCHI
E TODOS OS MEMBROS DO PL TAPEJARA

Um amor mais forte
que tudo, mais fraterno
e mais duradouro.
Amor de Mãe!

MINHA HOMENAGEM A
TODAS AS MÃES GUERREIRAS
QUE NÃO MEDEM ESFORÇOS
POR UM MUNDO MELHOR

Ines Panho Picolotto
COORDENADORA CULTURAL 



Dia
das Mães

Neusa Dalposso

Mãe Neusa Caselani

FILHOS: CÁTIA, ANDRÉ,
ALEXANDRE, CARINA E RAFAEL

Mamãe Elaine Fontana

Tu és a melhor mãe do mundo!

Luis Otávio

Tiago, Camila e Daniela

Maristela
Coronetti

Shana

Ayla

Luisa C. Doering

Rogério Doering Jr.

Geni Zanchetta 

Luciano
Grazzyela. Marcelo e Luciahana

Daniela

Jocélia e Celmira Scariot

Paulo

Joelma Basso

Otávio

Maria Vitória e Stefani

Maria Ignês
Panizzon

Seus filhos
Gisela e Henrique

Maria Licks

Nailê e Aline

Kuky Menegaz

Ingrid e Thalita

Valmor Caldatto
e equipe

Mãe Leda

Carla e Leonel

Paula Del’Sant Wolff

João Vicente

Loreci Biasi

Pietro Luigi

MARINA CHAPARINI

JOAQUIM CHAPARINI ROMAN

Catarina de Rossi

Lídio e irmãos

Mãe Edinalda

Te amamos muito!
João Adriano, Ana Vitória e Davi Miguel



 Dia das Mães é uma das datas Oc o m e m o r a t i v a s  m a i s 
importantes no Brasil. Como 

o próprio nome sugere, trata-se de 
uma data que homenageia as mães e 
que foi estabelecida no Brasil, de 
maneira oficial, por um decreto 
emitido pelo presidente Getúlio 
Vargas. Sua origem moderna remonta 
aos Estados Unidos, no começo do 
século XX.

Como veremos, considera-se que 
o Dia das Mães surgiu nos Estados 
Unidos, bem no começo do século 
XX. Apesar disso, os historiadores 
enxergam algumas semelhanças 
entre essa data comemorativa e 
algumas celebrações realizadas na 
Antiguidade clássica, isto é, na 
Grécia e Roma antigas.

Não existe uma associação direta 
entre a celebração moderna e a 
realizada na Antiguidade, mas os 
historiadores pontuam-nas em 
diálogo para demonstrar que festivais 
em homenagem à figura materna não 
são uma exclusividade do mundo 
contemporâneo. Na Grécia, por 
exemplo, celebrava-se Reia, a mãe 
dos deuses.

O Dia das Mães, enquanto data 
comemorativa, surgiu na primeira 
década do século XX, sendo criado 

por Anna Jarvis, cujo intento era 
homenagear a sua mãe, Ann Jarvis, 
conhecida por realizar trabalho social 
com outras mães, sobretudo no 
período da Guerra Civil Americana.

Ann Jarvis, que frequentava uma 
igreja metodista, dedicou sua vida ao 
ativismo social. Ela o iniciou 
p r o m o v e n d o  a ç õ e s  q u e 
possibilitaram a melhoria das 
c o n d i ç õ e s  s a n i t á r i a s  d e  s u a 
comunidade. Lá ela criou o Mother’s 
Day Work Clubs, uma instituição 
voltada para melhorar as condições 
sanitárias de algumas cidades na 
Virgínia Ocidental. Nesse trabalho, 
Ann Jarvis dava assistência às 
famílias que necessitavam de ajuda, e 
orientava-as para que elas tivessem 
boas condições sanitárias, de forma a 
evitar doenças.

D u r a n t e  a  G u e r r a  C i v i l 
Americana, entre 1861 e 1865, Ann 
Jarvis passou a trabalhar no socorro a 
so ldados  fe r iados ,  t an to  dos 
confederados quanto daqueles que 
lutavam pela União. Depois que a 
guerra terminou, Jarvis criou um 
clube para que ações fossem tomadas 
de maneira a garantir o entendimento 
e o convívio pacífico entre famílias de 
soldados que lutaram de diferentes 
lados. Esse clube contou com o 
envolvimento de outras mães. Juntas 
elas criaram o Mother’s Friendship 
Day (Dia das Mães pela Amizade), 
um dia para celebrar-se a paz.

Origem do Dia das Mães 
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Ser mãe: missão para a vida!
Os desafios de uma sociedade que 

passa por mudanças é uma das 
maiores preocupações trazidas 

pelas mulheres ao buscarem a maternidade. 
Inseguranças, desejos, expectativas sobre 
os filhos, futuro: uma imensidão de 
pensamentos invade o imaginário das 
futuras mamães ou daquelas que fazem esse 
plano. Vamos, portanto, pensar juntos: será 
que existe um modelo ideal de mãe?

A missão de mãe da mulher inicia-se no 
momento da concepção. A partir disso, 
todos os ideais vão sendo construídos. Não 
existe a mãe ideal, mas sim a mãe possível e 
disponível, e isso, sim, é importante! Muitas 
vezes, constrói-se o ideal da “mãe perfeita“, 
da “mãe que não erra”.

Mas o que seria positivo para a criação 
de um filho?

Ter o equilíbrio para cuidar dele, para 
protegê-lo, educá-lo, apoiá-lo, para prover-
lhe as necessidades físicas e materiais, 
especialmente, para prover as necessidades 
de afeto. Dar o consolo necessário, estar 
disponível e disposta a olhar, a conversar, 
ser empática, ou seja, a entender ou a 
colocar-se no lugar dos filhos e do seu 
momento de vida são algumas das formas 
de construir a missão de ser mãe.

É claro que a vida não é estática nem 
oferece condições que fazem com que tudo 
esteja bem o tempo todo: para isso, é 
necessário que saibamos nos observar para 
não transferirmos as experiências negativas 
vividas em nossa formação para a formação 
de nosso filho. Como diz o título de um 
livro, é importante que cada mãe possa 
“falar para seu filho ouvir e ouvir para seu 
filho falar (do livro: Falar para seu filho 
ouvir e ouvir para seu filho falar de Adele 
Faber e Elaine Mazlish). Recusar os sinais 
que ele dá, não olhar nos olhos dele, 
desconfiar dele, não dar peso às coisas que 
ele fala, não o ajuda em nada. É importante 
que saibamos ensinar, mas que também 
saibamos confiar e dar autonomia e 
possibil idade para que nosso filho 
amadureça com pessoa.

Estarmos bem emocionalmente faz que 
que possamos contribuir para o crescimento 
e o desenvolvimento saudável de nossos 
filhos, do ponto de vista psicológico. Faço 
aqui uma observação especial para as mães: 
cuide dos outros, mas também cuide de si. 
Viver em harmonia com sua dimensão 
espiritual, afetiva, social, biológica, é 
essencial para que você possa cuidar bem 
dos outros e consiga lidar com as alegrias, 

tristezas, conquistas e 
dificuldades próprias da 
vida. Lembre-se de que, 
em primeiro lugar, você 
é mulher, e com isso, 
toda a beleza do ser 
mulher virá com esses 
cuidados, que depois se 
f a r ã o  e x t e n s ã o  a o 
cuidado com o outro, 
com seu marido, com os 
filhos.

Ser mãe é viver e 
a p r e n d e r  a  t o d o 
instante

Mães aprendem a 
todo momento: desde o 
choro do bebê que identifica fome ou dor, 
aprendem também a ligação íntima e 
profunda que têm com seus filhos. 
Aprendem pela experiência do ser mãe e, 
sendo mães, reformulam, superam e vivem 
positivamente conflitos passados em sua 
vida. Há uma ligação tão profunda e 
poderosa existente entre mães e filhos, que 
sobrevive para sempre em algum lugar 
muito além das palavras e é algo de uma 
beleza indescritível.

Você, mãe, trocaria essa beleza e o poder 

dessa ligação materna por alguma coisa?
Ser mãe é ser a todo tempo, a toda hora, 

sem limites. Os limites de uma mãe sempre 
serão testados, colocados à prova, mas o 
dom, o amor e a missão farão sempre com 
que esta supere tudo aquilo que seja lhe 
dado como prova, bem como a fará 
experimentar todas as alegrias que esta 
missão lhe concede!

Muito obrigada a você, mãe, por este e 
por todos os dias de sua missão!

Elaine Ribeiro - Psicóloga
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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.

Sessão de 04 de maio de 2020
Do Legislativo
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 05/20 DE 04 DE MAIO 
DE 2020: Autoriza o Poder Legislativo a alterar os 
expedientes das Sessões Ordináias e dá outras 
providências.

Três Indicações são
aprovadas na Sessão 
   

A 14ª Sessão Ordinária foi realizada na 
segunda-feira, dia 04 de maio, no Plenário 
da Câmara Municipal de Vereadores. Na 
ocasião, os edis votaram e aprovaram, por 
unanimidade, três Indicações. Confira:

- Indicação nº 011/20 de autoria do 
vereador Paulo Langaro, com o apoio dos 
vereadores integrantes da bancada 
trabalhista, sugere que o Poder Executivo 
Municipal, faça um levantamento no 
sentido de estudar a possibilidade de extrair 
as árvores que estão plantadas no início dos 
passeios das ruas ou das avenidas que estão 
atrapalhando a visibilidade dos condutores 
de veículos; e que estas árvores, por questão 
de  p re se rvação  ambien ta l ,  s e j am 
replantadas em locais sem arborização, 
visando manter a preservação do meio 
ambiente urbano;

- Indicação nº 012/20 de autoria do 

vereador Paulo Langaro, com o apoio dos 
vereadores integrantes da bancada 
trabalhista, sugere ao Poder Executivo 
Municipal, que execute duas lombadas 
elevadas com faixa para pedestres na Av. 7 
de Setembro próximo a Escola Giocondo 
Canali: sendo uma próxima à Delegacia de 
Polícia Civil e outra próximo a Casa de 
Convivência Dona Verônica;

- Indicação nº 015/20 de autoria do 
vereador Paulo Langaro do Partido 
Democrático Trabalhista de Tapejara, com 
o apoio dos vereadores integrantes da 
demais bancadas de oposição, sugere que o 
Poder Executivo Municipal, estude a 
viabilidade de executar a pavimentação da 
R u a  M u r i l o  D o m i n g u e s ,  t r e c h o 
compreendido entre as Ruas Borges de 
Medeiros e Av. Dom Pedro II - ligação com 
a ERS467.

Vereadores sugerem extração de árvores

Nossa profunda admiração a
todas as mães, que são símbolo
de amor e coragem

HOMENAGEM DA CÂMARA DE
VEREADORES DE VILA LÂNGARO
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RESISTIR E AVANÇAR
RETROCEDER JAMAIS!

Trabalhadores unidos para 
manter conquistas históricas
e avançar nos direitos
Parabéns pela passagem do
seu dia, em 1º de Maio 

Nossa homenagem também a todas
as mães que comemoram seu dia
no domingo, 10 de maio

Assim que começaram a ser 
identificados casos de 
C o v i d - 1 9  e n t r e  o s 

colaboradores da Agrodanieli, o 
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação de 
Tapejara e Região divulgou uma 
nota  de esclarecimento aos 
trabalhadores e população em 

geral. Veja a nota na íntegra: 
‘Desde o início da pandemia do 

C o v i d - 1 9 ,  o  S i n d i c a t o  d a 
A l i m e n t a ç ã o  s e  c o l o c o u  à 
disposição para realizações de 
Acordos  Co le t ivos  com as 
indústrias,  a fim de reduzir 
aglomerações, fluxos de pessoas e 
alterações nas jornadas e horários. 

Contribuímos com os órgãos de 
saúde,  trazendo informações ao 
Conselho de Saúde Municipal.

 A nossa comunicação direta 
com os trabalhadores foi e sempre 
será pautada na verdade, deixando 
claro que o momento é crítico e que 
devemos respeitar as regras 
emitidas pelos órgãos de saúde.

A atitude da Agrodanieli vem 
ao encontro do que estamos 
pautando, e em conjuntamente, 
estamos trabalhando em  acordos 
que possam contemplar todos 
nesse momento, sempre visando a 
saúde e segurança de todos. 

R e s s a l t a m o s  n o s s o 
compromisso profissional de 

produção de alimentos da terra ao 
prato e seguiremos juntos no 
combate  do  Covid-19.  Nos 
colocamos à disposição, para 
construir saídas neste momento 
que atinge a todos’.

Josimar Luiz Cecchin
Presidente STIA Tapejara

STIA realiza acordos com indústrias
para garantir segurança de todos

Josimar Cecchin, presidente do STIACasos de Covid 19 entre colaboradores da Agrodanieli
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Av. Rio Branco, 358
Sananduva - RS,  Fone: (54) 3343.8200

a quarta-feira (06), o NGoverno do Município de 
Sananduva novamente 

iniciou as obras de melhorias da 
RS 475 que liga Sananduva a 
Charrua. A Rodovia, principal 
ligação com o Alto Uruguai, é de 
responsabilidade do DAER, mas 
em virtude do grande fluxo de 
veículos demanda manutenção 
c o n s t a n t e .  A  e q u i p e  d e 
colaboradores da Secretaria de 
I n f r a e s t r u t u r a  t r a b a l h a 
intensamente para oferecer 
condições de trafegabilidade e 
segurança aos moradores que 
utilizam a via em seus trajetos.

Sananduva realiza obras
de melhorias na RS 475

Novas orientações para
o funcionamento do comércio

Estrada que liga Sananduva a Charrua

Após intensas discussões em busca de 
alternativas para a reabertura do comércio, 
nesta tarde de quarta-feira (06), o Governo 
do Município de Sananduva recebeu a 
concordância do Ministério Público para 
flexibilizar o funcionamento, como segue:

Tele-entrega ou Pegue e Leve:
Permi t ido  o  func ionamento  do 

comércio de portas abertas;
Na porta de acesso do estabelecimento 

deve haver uma BARREIRA FÍSICA, seja 
com fita, corrente ou qualquer outro meio 
para impedir a livre entrada;

Permitida a entrada de apenas UM 
CLIENTE por vez;

Obrigatoriedade de organização de fila 
para evitar a aglomeração de pessoas, com 

marcadores no chão;
O s  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e v e m 

disponibilizar álcool em gel para uso dos 
clientes;

O uso de máscara é obrigatório por 
todos, clientes e funcionários.

Amunor manifesta repúdio a procedimentos
 região do Nordeste Riograndense Aformada pelos municípios de: 
Água Santa, Barracão, Cacique 

Doble, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ibiaçá, 
Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, 
Maximiliano de Almeida,  Paim Filho, 
Sananduva, Santa Cecília do Sul, Santo 
Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do 
Ouro, Tapejara, Tupanci do Sul e Vila Lângaro, 
por deliberação conjunta de seus Prefeitos 
a s s o c i a d o s ,  e m  r a z ã o  d o s  ú l t i m o s 
acontecimentos que envolvem a emissão do 
Decreto Estadual/RS 55.220/20 e a votação do 
PL 149/20 no Senado Federal, vem manifestar 
s u a  i n c o n f o r m i d a d e  e  r e p ú d i o  a o s 
procedimentos adotados nos seguintes termos:

1. É inconcebível que os Municípios e suas 
comunidades sejam submetidos quase que 
diariamente às mudanças de toda ordem nas 
previsões de decretos do Estado, elevando o 
grau de tensão, incertezas e insegurança da 
população gaúcha, com acréscimos e supressões 
de critérios e avaliações diversas a cada atitude 
adotada;

2. Inexiste um procedimento uniforme das 
autoridades Federais e Estaduais, cada qual 
agindo por iniciativa própria e descoordenada;

3. Os Municípios continuam sem qualquer 
assistência ou amparo em suas reivindicações 
por equipamentos básicos, essenciais ao uso 
pelas equipes de saúde na linha de frente da 
epidemia, e muito menos em termos de recursos 
financeiros ou mesmo em estrutura hospitalar;

4. São nada menos do que quatro alterações 
do ‘abre-fecha’ das atividades econômicas, 
demonstrando não haver a mínima segurança na 
edição dos decretos que mexem com a vida de 
m i l h õ e s  d e  g a ú c h o s ,  g e r a n d o  d a n o s 
incalculáveis às comunidades do nosso Estado;

5. De igual forma, os Municípios não podem 
aceitar a maneira como conduzida a votação do 
PL 149/2020 junto ao Senado Federal, na noite 
do dia 02-05-2020, onde foram extraídos mais 
de R$ 5 bilhões de recursos que eram destinados 
aos Municípios, para minimizar as perdas pela 

paralisação da atividade econômica gerada 
pelos decretos estaduais. Sob o argumento de 
Governadores de que ‘não justificaria’ os 
municípios receberem 50% dos recursos 
destinados pela União, os senadores, com a clara 
e explícita pressão do Governo do Rio Grande 
do Sul, reduziram a parte de quem está na linha 
de frente, trabalhando junto à população local no 
dia a dia, para 40% do bolo destinado.

Assim, em completo desacordo com tais 
atitudes tanto por parte dos Senadores, como 
pelo Governo do Estado/RS, os Prefeitos 
Municipais, ao mesmo tempo em que invocam a 
autonomia constitucional para atuar sobre as 
ações de competência local, como bem decidiu o 
Supremo Tribunal Federal recentemente, 
encaminham o presente manifesto requerendo 
seja mantida a posição expressa no decreto 
55.154/2020, para que cada ente municipal 
adote as medidas que entende pertinentes ao seu 
t e r r i tó r io ,  cu ja  s i tuação  espec ífica  e 
epidemiológica é de amplo conhecimento das 
autoridades locais. 

A formatação prévia (inicial) do modelo de 
distanciamento controlado que entrará em vigor 
no Rio Grande do Sul ao longo do mês de maio 
coloca a região da AMUNOR como sendo uma 
das regiões críticas, baseadas no estudo 
realizado pelo Governo do Estado e a 
Universidade contratada.

Na nossa região, segundos dados da 
Secretaria Estadual de Saúde, somente dois 
municípios apresentam casos de Coronavirus e, 
os mesmos estão tomando todas as medidas de 
contenção para o avanço na infecção.

No RS, mais de 350 municípios até agora 
não apontaram sequer um caso do vírus. As 
pessoas continuam circulando, mantendo suas 
atividades de forma reduzida, evitando 
aglomerações, adotando os cuidados de higiene 
e contatos físicos restritos, mas formalmente 
parte significativa da nossa economia deveria 
estar fechada. Não havendo comércio, não há 
produção na indústria, pois inexiste consumidor. 

O fechamento do comércio em nossos 

municípios vem a prejudicar ainda mais uma 
região que já sofre com uma estiagem 
s i g n i fi c a t i v a  e ,  d e i x a r  i n d u s t r i a s , 
supermercados, bancos, lotéricas, farmácias 
abertas que acabam aglomerando pessoas e 
fechar pequenos estabelecimentos que podem 
organizar atendimento ao público é ir na contra 
mão do processo. Como explicar para o 
comercio local que estamos determinando o 
fechamento dele e deixando essas outras 
atividades funcionando e aglomerando pessoas? 
Sem contra que o Rio Grande do Sul terá 
comercio aberto em cidades com grandes 
aglomerações como caso de Caxias de Sul, 
Pelotas, Santa Maria e a própria Capital do 
Estado as quais segundo o estudo apresentado 
encontra-se em bandeiras amarelas e laranjas e, 
nossas cidades que não chegam a 5% (cinco por 
cento) da aglomeração que UMA dessas cidades 
possuem terão que ficar fechados.

Estarmos incluídos no estudo realizado com 
as cidades de Passo Fundo e Marau significa que 
tão breve não sairemos da classificação de 
bandeira vermelha, pois é nesses dois centros 
que está acontecendo os maiores casos de 
contaminação.

O estudo que nos classifica como “Bandeira 
Vermelha”, deixa de lado municípios a 40 km de 
distância de Passo Fundo e que são corredores de 
transito de pessoas e veículos, como é o caso de 
Getúlio Vargas e Estação e, inclui municípios de 
nossa associação que estão a 150 km de distância 
e que a dias adotaram pratica de evitar acessar 
Passo Fundo, sequer pessoas para atendimentos 
de saúde estão sendo deslocados para esse 
centro.

Esta questão tem preocupado severamente 
os Prefeitos que, ao final, são as autoridades que 
respondem diretamente à população, no contato 
diár io  com empresár ios ,  empregados, 
comunidade, vivenciando cada dilema e cada 
pequena tragédia ao longo de uma jornada 
diária.

É preciso que o Governo do Estado não 
b u s q u e  i n t e r f e r i r  i n d e v i d a  e 

inconstitucionalmente nas ações de cada 
Município, que tem a prerrogativa de regrar o 
funcionamento de sua dinâmica social e de suas 
atividades econômicas. Neste sentido, a 
viabilidade de controle e fiscalização de 
medidas restritivas é maior, pois além da já 
existente consciência da gravidade da epidemia 
por parte de todos, o ente municipal pode 
coordenar o processo de ajustes internos para 
melhor agregar as duas grandezas: saúde e 
economia.

A região da AMUNOR por ser uma das 
regiões com menos população do Estado, por si 
só já apresenta um distanciamento social 
natural. Poucos dos nossos municípios possuem 
grandes centros comerciais e, os que possuem já 
conseguem fazer um controle da população 
nesses espaços.

Os municípios da AMUNOR, a dias 
tomaram atitudes de distanciamento social, 
obrigatoriedade de uso de EPIs em comercio e 
pela população, entre outras práticas de higiene 
que os protocolos da OMS determinam.

Diante do apresentado, SOLICITAMOS a 
Secretaria Estadual do Planejamento Orçamento 
e Gestão e ao Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul que determine imediatamente a 
revisão do estudo que inclui da Região Nordeste 
Riograndense junto ao município de Passo 
Fundo e Marau.

Que seja criado uma sub divisão nessa 
região especificamente e que possibilite sermos 
investigados e analisados por dados de nossa 
comunidade. 

O povo da região da AMUNOR, juntamente 
com os prefeitos dessa região sentem-se 
in jus t içados  pe la  c lass ificação  a  nós 
determinada.

Cer tos  de  podermos contar  com a 
compreensão do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul em nosso pedido, agradecemos.

FELIPPE JUNIOR RIETH
PRESIDENTE DA AMUNOR
PREFEITO DE CAPÃO BONITO DO SUL
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As sessões tiveram início 
no dia 03 de fevereiro de 
2020. Neste ano, a Mesa 

Diretora está composta da seguin-
te maneiora: Presidente: Edson 
Luiz Lorenson, Vice-Presidente: 
Jarbas Cerezoli, Primeira Secre-
tária: Debora de Cássia Melara e  
Segundo Secretário: Ademir Fa-
varetto.

A comissão geral de pareceres 
ficou composta pelos vereadores 
Ademir Faveretto, Debora de Cás-
sia Melara e Jarbas Cerezoli. Os li-
deres de bancadas são: Ademir Fa-
varetto pelo (PT), Ederlei Giaco-
min pelo (MDB), José Lorençon 
pelo (PP), Maria Lorizete Dalmina 
pelo (PSDB) e Hélio Gasparin pe-
lo (PDT).

Neste quadrimestre foram apro-
vados os seguintes Projetos de Lei:

- PROJETO 001/2020: O qual 
reduz a carga horaria do cargo de 
Medico Clinico Geral, constante a 
Lei Municipal 1.176/2011, de 32 
horas semanais para 28 horas sema-
nais, com respectiva redução pro-
porcional de seus vencimentos, pa-
ra adequação ao teto remunerató-
rio.

- PROJETO 002/2020: Altera 
disposições da Lei 1.176/2011, 
que propõe a criação de dois novos 
Cargos de Motorista.

- PROJETO 003/2020: Autori-
za o Poder Executivo Municipal, 

contratar um operador de maqui-
nas para suprir a demanda existen-
te junto ao serviço publico.

- PROJETO 004/2020: Autori-
za o Poder Executivo a firmar ter-
mo de fomento com a Associação 
Aguassantenses Universitários 
Associados, com a finalidade de 
custear parte das despesas com os 
transportes escolar dos universitá-
rios durante o exercício de 2020.

- PROJETO 005/2020: Autori-
za o Poder Executivo Municipal a 
contratar um Monitor de Educação 
Especial e um Equitador.

- PROJETO 006/2020: Altera 
disposições da Lei 1.176/2011, 
que propõe a criação de mais dois 
cargos de Monitor de Educação 
Especial para atender a demanda 
junto a Rede Municipal de Ensino.

- PROJETO 007/2020: Dispõe 
sobre a regulamentação da realiza-
ção de Feiras de Vendas de Produ-
tos e Mercadorias a varejo.

- PROJETO 008/2020: Reco-
nhece a Calamidade Publica Muni-
cipal, convalida os decretos ine-
rentes, autoriza a prorrogação de 
dividas de natureza tributaria do 
exercício de 2020 e da outras Pro-
videncias.

- PROJETO 009/2020: O Po-
der Executivo Municipal concede 
reajuste dos vencimentos, salários 
e subsídios dos ocupantes de car-
gos, empregos e funções públicas 

dos Poderes Executivo e Legislati-
vo, no percentual de 3,30 ( três vir-
gula trinta por cento), através de re-
visão geral anual. Será aplicado o 
mesmo índice para o vale alimen-
tação dos funcionários.

Deram entrada na Casa do 
Povo e foram aprovadas pelos 
Vereadores as seguintes indica-
ções:

- INDICAÇÃO 001/2020: 
Que o Poder Executivo Municipal 
estude a possibilidade de

providenciar cuidador de ido-
sos em situação de vulnerabilidade 
Social, caso surja necessidade, 
quando tiver o respaldo do conjun-
to da Secretaria da Saúde e Assis-
tência Social.

-INDICAÇÃO 002/2020:  Pa-
ra que o Poder Público, através do 
Programa da secretaria da Agricul-
tura estude a possibilidade de aqui-
sição de calcário e faça a distribui-
ção aos pequenos agricultores do 
nosso município. 

- INDICAÇÃO 003/2020: Pa-
ra que o Poder Executivo estude a 
viabilidade de doação do Lancer 
em regime de comodato para a 
Associação Condomínio Rural de 
São Caetano, Lancer adquirido 
através da Emenda parlamentar do 
Deputado Covatti Filho.

- INDICAÇÃO 004/2020: Pa-
ra que o Poder Executivo estude a 
possibilidade em executar uma 

lombada/quebra-molas na Rua Jo-
sé Faedo, na saída para a Comuni-
dade de Engenho Grande.

-Nota de Pesar aos Familiares 
do Ex-assessor de comunicação 
desta Casa Jovani De Cesaro, que 
veio a óbito na data de 14 Abril de 
2020. Queremos através desta No-
ta, externar votos de mais profun-
do pesar. Jovani foi assessor de co-
municação desta Casa no exercí-
cio do ano de 2019. Essa Casa Le-
gislativa não poderia deixar de 
prestar essa singela homenagem 
póstuma a esta família a quem te-
mos muito apreço, apresentando 
publicamente sentimentos de pe-
sar aos familiares. 

O Vereador Edson Luiz Loren-

son Presidente da Câmara solici-
tou licença pelo período de 15 dias 
para assumir o poder Executivo 
Municipal, assim assume seu Car-
go de Presidente desta Casa o Vere-
ador  Jarbas Cerezoli  Vice-
Presidente. O Vereador Suplente 
Jociel Pereira da Silva assumi a ca-
deira de Vereador neste período.  

As sessões estão sendo realiza-
das nas Segundas feiras ás 18:30 
horas, na Sala da Câmara de Vere-
adores em anexo ao prédio provi-
sória da Prefeitura Municipal de 
Água Santa. Devido a pandemia 
do vírus COVID-19 as sessões es-
tão restritas ao publico, somente es-
tão participando os Vereadores e 
os assistentes da casa.

ensalmente, os conselheiros Mde Administração e Fiscal 
da Coprel Energia e da Co-

prel Geração e Desenvolvimento, todos 
de diferentes municípios, se reúnem na 
sede da Coprel em Ibirubá, para avaliar 
a planejar as atividades da cooperativa. 
No entanto, considerando as restrições 
impostas pelo cenário atual e em con-
formidade com as orientações dos ór-
gãos de saúde, a reunião foi realizada 
nesta quarta-feira (29) de forma dife-

rente: cada conselheiro (a) participou 
da reunião diretamente de sua residên-
cia, por meio de videochamada no celu-
lar.

 Ao mesmo tempo em que a pro-
posta foi uma alternativa para aproxi-
mar quem está distante fisicamente, 
também se configurou como desafiado-
ra para a grande maioria dos conselhei-
ros, pois alguns não estavam familiari-
zados com a tecnologia e o domínio 
dos aparelhos celulares mais moder-

nos, como os smartphones.
A equipe da Coprel contatou cada 

um dos conselheiros e orientou sobre 
como iria funcionar a reunião virtual. 
Primeiramente foi necessário instalar 
um aplicativo no celular (ZOOM) e es-
tar conectado à internet na hora da reu-
nião. Para a realização da videochama-
da e o bom aproveitamento da reunião 
foi necessário que a cooperativa e con-
selheiros se reinventassem. Alguns dos 
líderes solicitaram auxílio aos filhos e 

netos, para poder acompanhar a reu-
nião com êxito na participação e cone-
xão.

Todos os conselheiros aceitaram o 
desafio proposto e participaram da reu-
nião conduzida pelo presidente Jânio 
Vital Stefanello, que destacou o anda-
mento dos investimentos na área de 
energia, como a Subestação Marau 2, e 
na área de geração de energia, como a 
CGH Igrejinha e PCH Forquilha, além 
dos investimentos na área de internet e 

telefonia da Triway, um serviço da Co-
prel Telecom.

“Tínhamos uma expectativa gran-
de se daria certo. Mas, com a ajuda da 
tecnologia e da nossa equipe, consegui-
mos realizar a nossa reunião mensal. 
Talvez, a primeira de muitas que ainda 
deverão ser feitas de forma virtual. Foi 
uma alegria ter dado certo e poder ver e 
falar com os nossos conselheiros”, dis-
se o presidente da Coprel, Jânio Vital 
Stefanello.

Informativo do primeiro quadrimestre
da Câmara de Vereadores Água Santa

Coprel faz primeira reunião online com
conselheiros de Administração e Fiscal

Vereadores da atual legislatura (2017/2020)

Cada conselheiro (a) participou da reunião diretamente de sua residênciaMedida foi adotada para evitar aglomeração em virtude de novo Coronavírus
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Visto a grande necessidade de abrigar, 
de forma segura e atual, os eventos 
esportivos municipais, uma nova e 
moderna quadra de esporte foi construída 
no Ginásio Municipal Poliesportivo Aldini 
Virgílio Coser.

Na manhã de segunda, 05 de maio, a 
nova quadra de esportes foi entregue para o 
prefeito em Exercício, Edson Lorenson e 
para o secretário Municipal de Desporto, 
Juventude e Turismo, Diordani Santini 
Araldi.

Essa  nova  ob ra  o fe rece rá  aos 
praticantes e amantes de esportes a 

segurança necessária e a oportunidade de 
desfrutar de uma das mais belas invenções 
quando o assunto é quadra de esportes.

Para o secretário de Esportes, Diordani 
"ações como essa só vem a contribuir para 
os eventos esportivos que o município 
promove."

“O esporte sempre ocupou um grande 
destaque em nosso município, então, é 
fundamental que os nossos munícipes 
desfrutem e utilizem de uma estrutura nova 
e moderna para a prática”, declarou o 
prefeito em exercício Edson.

Desde que foi decretado o uso 

obrigatório de máscaras no município de 

Água Santa a Administração Municipal 

vem realizando ações que visam a entrega 

de máscaras para toda a população. 

Durante as próximas semana serão 

efetuadas as entregas de máscaras oriundas 

de doação feita pelo aguassantense de 

nascimento, Everaldo Fontana.
Para que não ocorram aglomerações as 

entregas serão realizadas da seguinte 

maneira:
Para os moradores da área urbana a 

entrega foi feita na terça-feira, 05 de maio, 

em cada residência por equipes da 

Prefeitura Municipal. 
Os moradores da área rural poderão 

fazer a retirada  ao longo das próximas 

semanas nos seguintes pontos de entrega:
Posto de Saúde com a recepcionista 

Sabrina.
Assistência Social.
Pede-se para que apenas uma pessoa 

por família faça a retirada das máscaras 

para que não ocorram aglomerações.
Se alguma família da área urbana não 

estava em casa no momento da entrega, 

poderá fazer a retirada nos pontos de 

entrega acima citados.
A i n d a ,  a s  C o m u n i d a d e s  q u e 

p r e f e r i r e m ,  p o d e m  e s co l h e r  u m 

representante para fazer a retirada das 

máscaras para todas as famílias da mesma. 

Para isso podem entrar em contato com a 

Fiscal Sanitária, Elis, pelo telefone: 3348-

1030.
Serão entregues uma máscara por 

habi tante ,  então  contamos com a 

colaboração de todos para que retirem uma 

máscara por integrante da família.

Quadra de esportes é nalizada
e entregue ao município

Prefeito em exercício Edson Lorenson e secretário Diordani Araldi

Entrega de máscaras para
a população aguassantense

Entrega foi feita nas ruas e diretamente nas residências

Credibilidade que faz a Diferença!
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Governo de Ibiaçá se une à Amunor
e repudia decreto do governo do RS

 governo de Ibiaçá, junta-Omente com os demais mu-
nicípios da Associação 

dos Municípios do Nordeste Rio 
Grandense (Amunor), estiveram 
reunidos na manhã desta segunda-
feira, 04/05, a fim de emitir um do-
cumento manifestando inconfor-
midade e repúdio aos procedi-
mentos adotados pelo enfrenta-
mento ao Covid-19 e últimos acon-
tecimentos que envolvem a emis-
são do decreto Estadual/RS 
55.220/20 e a votação do PL 
149/20 no Senado Federal que 
classificam como A a região Nor-
deste do RS.

De acordo com o prefeito Cla-
udiomiro Fracasso, na região, se-
gundos dados da Secretaria Esta-

dual de Saúde, somente dois muni-
cípios apresentam casos de Coro-
navírus e esses estão tomando to-
das devidas medidas de contenção 
para o avanço do vírus. “Nós do 
governo de Ibiaçá, juntamente 
com a Acisai, apoiamos a decisão 
da Amunor, visto que também to-
mamos providências que chama-
mos adequadas à saúde, aliada ao 
comércio local”, destacou.

Conforme o prefeito, os muni-
cípios não admitem que projetos e 
tentativas de procedimentos se-
jam aplicados de forma diferente a 
cada curto espaço de tempo. “Pre-
cisamos de uma postura do gover-
no do Estado sem que as cidades 
sejam cobaias de experimentos a 
serem testados semanalmente e de 

acordo com a proposta da oca-
sião”, declarou ao lembrar que per-
tence à região da Amunor municí-
pios pequenos sem, naturalmente, 
grandes aglomerações, o que impe-
de a transmissão do Covid-19.

A Amunor solicita à Secreta-
ria Estadual do Planejamento 
Orçamento e Gestão e ao governa-
dor do Estado do Rio Grande do 
Sul que determine imediatamente 
a revisão do estudo que inclui a re-
gião nordeste riograndense junto 
ao município de Passo Fundo e 
Marau, pedindo que seja criado 
uma sub divisão nessa região espe-
cificamente e que possibilite ser-
mos investigados e analisados por 
dados de cada município em espe-
cífico.  

O governo de Ibiaçá recebeu, no iní-
cio deste mês, do  Ministério da 
Educação, através de indicação do 

deputado federal  Giovani Cherini, um ôni-
bus escolar no valor de R$ 247.950,00 para 
ser utilizado por alunos da Educação Bási-
ca da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer de Ibiaçá.

De acordo com o prefeito Claudiomiro 
Fracasso, a modernização da frota escolar 
traz mais segurança e comodidade para os 
estudantes. “Mesmo sem aulas presenciais 
devido às medidas de contenção ao Coro-
navírus, estamos preocupados em atender 
em melhorar a infraestrutura da educação. 
Assim que tudo passar, nossos alunos irão 
usufruir de transporte ainda mais seguro”, 
destacou o prefeito ao lembrar que o ônibus 
escolar  chegou a Ibiaçá por meio da ação 
conjunta das esferas municipal e federal.  

Segundo a coordenadora da Secretaria 
de Educação e Cultura, Fabiane Bortolot-
to, a aquisição padroniza a frota escolar, 

oferecendo qualidade de trafegabilidade 
aos estudantes. “O novo ônibus está adap-
tado com elevador, proporcionando que 
pessoas portadoras de necessidades espe-
ciais possam usufruir do veículo”, conclui 
Fabiane.

Mais famílias do Loteamento No-
vo Horizonte de Ibiaçá estão per-
to de concretizar o sonho da ca-

sa própria. Por meio do Programa Minha 
Casa Minha Vida estão sendo investidos 
mais de R$ 3,3 milhões na construção de 
35 unidades habitacionais. O governo de 
Ibiaçá ofereceu calçamento, iluminação, 
saneamento e drenagem pluvial.

De acordo com informações do dire-
tor da Construtora e Incorporadora Curzel 
Sananduva, Sergio Curzel, as unidades es-
tão bastantes adiantadas. “Acreditamos 
que até o fim deste ano mais 15 casas fica-
rão prontas. Estamos trabalhando toda par-
te de pintura, colocação de calhas, pisos e 
aberturas. O obra já está 70% executada”, 
disse.

A Construtora e Incorporadora infor-
mou que até março de 2021 todas as famí-
lias terão recebido suas casas devidamente 
finalizadas.

O valor unitário de cada unidade é de 

R$ 95 mil financiados pela Ciaxa Econô-
mica Federal (CEF), sendo R$ 20 mil para 
aquisição do terreno e R$ 75 mil para cons-
trução das unidades. O projeto contempla 
unidades de 46,82m², com sala, cozinha, 
dois quartos, banheiro e área de serviço.

Governo de Ibiaçá conquista novo
ônibus escolar para a Educação

Loteamento Novo Horizonte tem
70% da obra concluída

Veículo foi recebido através de indicação feita
pelo deputado federal Giovani Cherini

Investimento através do Projeto Minha Casa
Minha Vida é de R$ 3,3 milhões
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Prefeito Vilmar Merotto anuncia a
maior obra da história de tapejara
Nova avenida sete de setembro será uma das mais modernas do estado do rio grande do sul

as próximas semanas será ini-Nciada em Tapejara a revitali-
zação da Avenida 7 de Se-

tembro, com um investimento aproxi-
mado de R$5.213.768,38 do Progra-
ma Pró-Transporte/Avançar Cidades. 

A obra corresponde a aproxima-
damente 2km, que vai do início da 
Avenida 7 de Setembro em frente ao 
Ginasião, até o trevo de saída para Ibi-
açá e serão realizadas diversas obras 
de melhorias nesta que é uma das prin-
cipais vias da cidade de Tapejara. 

O projeto prevê a padronização 
do passeio central da cidade com aces-
sibilidade universal, buscando um am-
biente mais humano e aumentando a 
área permeável da Avenida, com exe-
cução de ciclovia e caminhódromo 
com faixa verde, arborização e plan-
tio de grama, substituição das luminá-
rias e lâmpadas da Avenida, com colo-
cação de iluminação em LED em todo 
o trecho. 

Para a realização deste projeto, a 
Administração Municipal desde abril 

de 2018 buscou a aprovação do mes-
mo entre a comunidade, reuniu-se 
com os empresários que possuem co-
mércio na Avenida7 de Setembro, enti-
dades locais, Câmara de Vereadores, e 
realizou audiências públicas para 
apresentação do projeto e coletar su-
gestões da comunidade. 

O DEMA (Departamento de Me-
io Ambiente), juntamente com técni-
co da Secretaria de Agricultura e pare-
cer da assessoria ambiental da 
AMUNOR realizou um estudo do pro-

jeto, que prevê a supressão da vegeta-
ção na Avenida 7 de Setembro, com o 
propósito de inserir novas espécies na-
tivas dando assim um maior equilí-
brio ambiental, as árvores implemen-
tadas pela reposição obrigatória, se-
rão adequadas aos espaços e de acor-
do com normas legais de arborização 
urbana. 

As espécies de árvores existentes 
na Avenida atualmente não estão em 
compatibilidade com a urbanização, 
muitas estão comprometidas pela ida-

de ou em estado fitossanitário e algu-
mas espécies comprometidas por do-
enças, podas e manejo de roçada de 
grama. 

Desde então o projeto foi levado 
ao conhecimento do Ministério Públi-
co, antes de iniciarem as obras. A obra 
foi aprovada e autorizada por todos os 
órgãos públicos e órgãos competen-
t e s ,  o  P r o j e t o  P r ó -
Transporte/Avançar Cidades possui a 
autorização para a realização e con-
cretização do mesmo. 
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Novo sistema de iluminação
está funcionando em Charrua

Coxilha: prefeitura esclarece fato
sobre vacinas contra a gripe

uem passa pela Avenida Belmiro Go-Qes no trecho que liga a Cidade Baixa 
a Cidade Alta, em Charrua, já pode 

ver o novo sistema de iluminação pública 
em funcionamento. As luminárias LED fo-
ram instaladas ao longo de 1.362 metros e o 
valor total da obra foi de R$ 305.763,86. 
Em breve terá início a obra de execução do 
passeio, que terá três metros de largura e ofe-
recerá um local de caminhadas mais seguro 
e confortável para a população charruense.

A Administração Municipal de Co-
xilha, vem por meio desta nota es-
clarecer sobre as vacinas adquiri-

das pelo município, na data de 14 de abril, 
compradas de um suposto representante 
do laboratório GSK.

As 300 doses da vacina contra influen-
za foram adquiridas com recursos próprios 
e custariam R$ 19.500,00 reais. Tendo em 
vista o adiantamento do período de vaci-
nação e como as doses/lotes de vacinas re-
cebidas são insuficientes para atender to-
dos, o poder público buscou adquirir vaci-
nas para imediatamente atender a popula-
ção de risco.

Ao perceber que a forma de apresenta-
ção do produto era duvidosa e a falta de 
acompanhamento de bula foi suspensa a 
aplicação com esse produto. A Adminis-
tração Municipal informa que apenas um 
paciente foi vacinado, e após a comprova-
ção da falsidade foi comunicado o mesmo 
e seu familiar, e a partir de então, passou a 
ser avaliado e monitorado pela equipe téc-
nica, bem como realizou coleta de exames 
e até o presente momento não houve ne-
nhuma reação adversa a essa suposta vaci-
na aplicada.

Salientando que o pagamento do valor 
das vacinas não foi realizado por motivo 
da irregularidade.

A Secretaria Municipal de Saúde refor-
ça toda população que as vacinas adminis-

tradas contra influenza pela Unidade Bási-
ca de Saúde, são produzidas pelo laborató-
rio Butantan, repassadas pelo Ministério 
da Saúde, com procedência e qualidade 
confirmada. Diante disso, asseguramos e 
tranquilizamos a todos, pois foi através do 
trabalho sério e comprometido que foi 
identificado essa fraude.

A Administração Municipal de Coxi-
lha agradece ao grande trabalho que a Se-
cretaria de Saúde, por meio da Secretária 
Rosane Silva e toda a equipe de profissio-
nais vêm realizando, em todas as ações rea-
lizadas no município, em especial nesse 
acontecimento da falsificação das vacinas.

Nova iluminação foi aplicada ao longo de mais de um quilômetro na Av. Belmiro Goes
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 governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi claro: Odificilmente o futebol poderá ser retomado no Estado até que a curva 
da pandemia do coronavírus comece a diminuir.

Primeiro cuidar da vida e da saúde, estabelecer regras, e a federação 
toma a decisão se nessas condições será possível retomar o futebol. 

Eduardo Leite projeta que o pico da pandemia ainda não chegou ao 
Estado, e estima que o mês de junho, em razão da chegada do inverno, será o 
mais dramático no Rio Grande do Sul. Até mesmo por isso, acredita que o 
futebol terá de esperar para ser retomado.

Uma das possibilidades levantadas na reunião com o presidente da 
Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, foi a conclusão do 
Estadual em uma região menos afetada pela pandemia. 

lcançar o status de ídolo em um clube significa garantir o carinho Aeterno dos torcedores. Porém, é comum que os jogadores troquem 
de equipes no decorrer de suas carreiras e, alguns, acabem até 

mesmo defendendo o maior rival. No Inter, por exemplo, Christian, 
Giuliano e Edinho são exemplos que se encaixam neste perfil por terem 
atuado no Grêmio depois de passar pelo Beira-Rio.

Há, contudo, atletas que negaram propostas do Colorado em respeito à 
trajetória construída com a camisa tricolor. Veja exemplos com três nomes 
que recusaram trocar de lado na rivalidade Gre-Nal:

Rafael Sóbis - Bicampeão da Libertadores pelo Inter, o atacante teve três 
passagens pelo Beira-Rio ao longo da carreira. Mas também esteve muito 
próximo de ser vendido ao Grêmio.

Em 2012, quando estava cedido por empréstimo ao Fluminense, o 
atacante despertou o interesse dos dirigentes gremistas, que apresentaram 
uma proposta ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes. Sabedor de seu destino, o 
jogador convenceu o dono dos seus direitos a mantê-lo no Rio de Janeiro.

Abel Braga - Antes de ser campeão do mundo pelo Inter, o treinador teve 
um convite para tentar livrar o Grêmio do rebaixamento do Brasileirão de 
2003. Mesmo com salários atrasados na Ponte Preta, Abel rejeitou o convite 
por conta de sua ligação com o lado vermelho. Já havia passado pelo Beira-
Rio em 1989 e 1995.

Coincidentemente, três anos depois de dizer não ao Tricolor, Abel Braga 
assumiu a equipe vermelha outra vez para alcançar os maiores títulos de sua 
carreira.

Paulo Roberto Falcão - Considerado um dos maiores atletas da história 
colorada, Paulo Roberto Falcão é outro técnico que rejeitou passar pelo 
banco de reservas do Grêmio. Em 2001, quando trabalhava como 
comentarista da TV Globo, ele foi procurado pelos dirigentes tricolores. 
Acabou recusando por dois motivos: queria seguir longe dos gramados e, 
claro, pelo vínculo afetivo com a equipe que o projetou para o futebol 
mundo.

Lucas Barrios - Decisivo na Libertadores de 2017, o atacante argentino 
(naturalizado paraguaio) saiu da Arena logo após o vice-campeonato 

mundial no mesmo ano. Rodou por outros times na América do Sul, mas a 
história poderia ter sido diferente. 

Iura - Atualmente diretor do futebol feminino gremista, Iúra esteve 
muito próximo de atuar no rival. Após jogar no Estádio Olímpico por quase 
toda a década de 1970, acabou negociado com o Criciúma. Não demorou 
muito para ser tentado pelo Inter. Em 1981, a equipe catarinense 
encaminhou sua venda ao maior rival do Grêmio. Já no Beira-Rio, com a 
camisa em mãos, um sentimento inesperado impediu a conclusão do 
negócio.

Mazzaropi - O goleiro campeão do mundo em 1983 compreendeu que o 
melhor cenário seria representar apenas o clube azul de Porto Alegre. O 
convite aconteceu após a saída do clube, em 1990, quando um emissário lhe 
procurou com uma oferta colorada. Optou por outros destinos. Já na parte 
final da carreira, Mazzaropi ainda passou por outros times do futebol 
brasileiro até pendurar as luvas.

No Piratini, presidente Luciano apresenta
ao governador protocolo criado pela FGF

 presidente da Federação OG a ú c h a  d e  F u t e b o l , 
Luciano Hocsman, esteve 

reunido  com o  governador 
Eduardo Leite na tarde de terça-
feira (5). No encontro, ocorrido no 
Palácio Piratini, foi apresentado 
para o chefe do Executivo o 
protocolo elaborado pela FGF com 
sugestões a serem seguidas em 
caso de reinício da disputa do 
Gauchão  Ip i ranga  2020.  O 
documento contempla uma série 
de medidas de segurança e de 
questões que envolvem a saúde.

”Quantitativo de pessoas em 
torno do gramado e de delegação, 
medidas de recomendação aos 
c l u b e s  e m  q u e s t ã o  d e 
retreinamento. Não foi uma 
proposta, foi uma situação de 

protocolo, uma minuta, para ser 
apresentada ao governador e para 
ser debatida com ele e com seu 
gabinete de crise”, relatou o 
mandatário da Federação.

A c o m p a n h a d o  d o  v i c e -
governador, Ranolfo Vieira Júnior, 
do secretário de Esporte e Lazer, 
João Derly, e do secretário-chefe 
de Gabinete, Paulo Morales, Leite 
prometeu analisar a minuta e 
considera incluí-la no próximo 
decreto.

“A Federação Gaúcha de 
Futebol nos traz a sua proposta de 
protocolo a ser seguido para 
retomar o campeonato. Como nós 
estamos neste momento fazendo a 
análise das at ividades para 
estabelecer o protocolo para cada 
uma das bandeiras a partir do novo 

modelo de distanciamento, vamos 
avaliar esse protocolo e considerá-
lo no próximo decreto, que vem até 
a  sexta  fe i ra” ,  ponderou o 
governador.

O campeonato estadual está 
suspenso desde 16 de março, após 
a realização da terceira rodada da 
Taça Francisco Novelletto Neto 
(2º turno). Apesar das incertezas 
que rondam a competição, a 
Federação espera encerrá-lo 
dentro de campo.

“A intenção da FGF é a 
concretização da competição 
dentro do campo, desde que não 
exponha ninguém ao risco e que 
seja realizada com toda segurança 
e toda responsabilidade”, finalizou 
o presidente. 

Luciano Hocsman esteve reunido com o governador Eduardo Leite

O Movimento Tradicionalista 
Gaúcho do Rio Grande do Sul, em 
reunião realizada pelo Conselho 
Diretor, decidiu transferir para 
2021 a Ciranda Cultural de Prendas 
e o Entrevero Cultural de Peões, 
que estavam previstos para abril, 
maio e junho. 

A informação é da vice-
presidente de cultura, Roberta 
Jacinto. Segundo ela, as prendas e 
peões que concorreriam neste ano 
tanto na fase regional como na fase 
estadual têm o direito adquirido de 
concorrer em 2021. O Conselho 

Diretor decidiu também que, não 
havendo concurso, seguem nos 
cargos os titulados da atual gestão 
e s t a d u a l ,  u m a  v e z  q u e 
imprescindível a representação da 
juventude tradicionalista.

N e s t e  fi n a l  d e  s e m a n a , 
juntamente com a presidente do 
MTG, Gilda Galeazzi, e com a 
diretora de concursos, Luise 
Morais, Roberta estará elaborando 
uma normativa com detalhes de 
como os concursos acontecerão.

A previsão de publicação do 
documento é segunda-feira, 27 de 

ab r i l ,  quando  t ambém se rá 
r e a l i z a d a  r e u n i ã o  c o m  o s 
c o o r d e n a d o r e s  r e g i o n a i s  e 
diretores regionais de cultura para 
prestar esclarecimentos e também 
ouvir as demandas. 

O Entrevero Cultural de Peões e 
a Ciranda Estadual de Prendas de 
2020, nas fases estadual e regional, 
foram cancelados a partir da 
determinação das autoridades para, 
no combate ao Covid-19, serem 
suspensas as atividades que 
gerariam aglomeração de pessoas.

Entrevero de Peões e Ciranda de Prendas são transferidos 
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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

NEGÓCIOS

R. do Comércio, 1262 - centro
Tapejara RS

(54) 3344.2895

CONHEÇA O 
CARDÁPIO
DIGITAL DO 

ACESSE: pitstop.cardapio.top

ACESSE: pitstop.cardapio.top

Acesse o link, escolha o seu lanche 
e a sua bebida. Opte por retirar ou 
solicitar delivery. Também escolha a 
forma de pagamento. Envie a 
mensagem no final para o nosso 
WhatsApp e pronto! É só aguardar 
na comodidade do seu lar! Mais um 
benefício para você! Fique em casa! 
Nós entregamos sua refeição.



Av. 7 de Setembro, 236
Tapejara RS
Fone: 3344.1174
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Você já conhece
o nosso site?

www.novotempotapejara.com.br

r e f e i to s  de  pequenos Pm u n i c í p i o s  g a ú c h o s 
tiveram, nesta semana, um 

novo motivo para comemorar. 
Com a publicação do decreto que 
regulamenta o Programa de 
Incentivo ao Acesso Asfáltico do 
R S  ( P I A A / R S ) ,  e m p r e s a s 
interessadas em executar obras de 
pavimentação em rodovias já 
podem enviar as propostas para a 
S e c r e t a r i a  d e  L o g í s t i c a  e 
Transportes. 

O projeto, proposto pelo 
d e p u t a d o  S é r g i o  T u r r a 
(Progressistas), é uma alternativa 
viável e efetiva para resolver o 
problema de pelo menos 50 
cidades sem acessos asfaltados. 

“Problemas asfálticos é um drama 
de anos no nosso Estado. Com o 
PIAA questões em estradas 
federais, estaduais, trevos de 
acesso e ligações entre municípios 
p o d e r ã o  s e r  r e s o l v i d o s 
definitivamente. É um projeto 
o n d e  t o d o  m u n d o  g a n h a : 
empresas, comunidades e o 
Estado”, explicou Turra. 

De acordo com o parlamentar, 
a ideia vem sendo aperfeiçoada 
desde 2008, quando o presidente e 
o  d i r e t o r  d a  A s s o c i a ç ã o 
Comercial, Industrial de Serviços 
e Agropecuária de Tapejara 
(ACISAT), Cristiano da Silva e 
Evanir Wolff, tiveram interesse 
em parceria com o governo para 

destravar obras de infraestrutura 
em rodovias. Em especial, a 
ligação entre Tapejara e Charrua, 
importante para o escoamento da 
produção regional. “Desde lá 
foram muitas tratativas para 
a p e r f e i ç o a r.  H o j e ,  c o m  a 
publicação do decreto, podemos 
comemorar  a  un ião  desses 
esforços”, disse Turra.

Nesta semana, o deputado 
conversou com empresários de 
d iversas  reg iões  e  com os 
representantes da ACISAT para 
explicar os detalhes do projeto. 
Para eles, o PIAA representa um 
avanço no destrave das obras de 
i n f r a e s t r u t u r a .  C o m  i s s o , 
municípios podem continuar se 

desenvolvendo. “Agora é o 
momento do setor empresarial se 
unir  e  aderir  ao projeto.  A 
i m p r e n s a  t e m  r e p e r c u t i d o 
amplamente as regras de adesão. 
Para resultados concretos, essas 
iniciativas são cruciais”, explicou 
Turra. 

Segundo o presidente da 
ACISAT, Cristiano da Silva, “essa 
é uma ótima notícia que chega em 
um momento de muita dificuldade 
para os empresários, mas que nos 
traz um alento de melhoria e 
desenvolvimento em um futuro 
próximo. Também é a prova de 
que unidos podemos atingir 
grandes conquistas. Uma ideia que 
criamos aqui agora pode trazer 

desenvolvimento para todo o 
estado”.

O PIAA prevê que empresários 

possam destinar parte do saldo 

devedor de ICMS para aplicação 

nas obras dos acessos e de ligações 

asfálticas.  Para isso devem 

cumprir alguns pré-requisitos e 

p a s s a r  p o r  a v a l i a ç ã o  d o 

Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem (DAER). 

Depois, a proposta deve ser 

formalizada junto à Secretaria de 

Logís t ica  e  Transpor tes .  A 

compensação de ICMS deverá ser 

autorizada pela Secretaria da 

Fazenda. 

Turra comemora decreto que autoriza
programa para acessos asfálticos
Ideia vem sendo aperfeiçoada desde 2008 através de iniciativa da Acisat

Representantes da Acisat e da Câmara de Vereadores  de Tapejara, com o deputado Sérgio Turra 


