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ÁGUA SANTAIBIAÇÁ REGIÃO
Administração Municipal adquire Ambulância 
UTI nova, totalmente equipada para uso da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PÁG 20

Secretaria Municipal da Educação e Cultura 
promove formação docente sobre o uso de novas 
tecnologias.
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Coprel está dando continuidade nas obras do 
plano de investimentos de 2020 na área de 
distribuição de energia.

PÁG 17
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COOHASA ARAUCÁRIA II
recebe pavimentação 

Serão pavimentados 19.633 metros quadrados e, 
destes, cerca de 8 mil metros já estão concluídos. 
O investimento total é de R$ 1.313.213,00, sendo 
70% com recursos dos moradores e 30% do Poder 
Público.     Pág. 18
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Na quinta-feira,  14, a 
Câmara de Vereadores de 
Ib i açá  an tec ipou  ao 

governo de Ibiaçá a devolução de 
parte de seu orçamento anual. O 
valor de R$ 100 mil foi depositado 
e ,  c o n f o r m e  o  s e t o r  d e 
contabilidade da Câmara, a 
medida ocorre mediante a análise 

do Boletim de Caixa, que confirma 
a  e x i s t ê n c i a  d e  r e c u r s o s 
disponíveis até o fim do ano.

Este ano, o presidente da 
Câmara de Vereadores, Cláudio 
João Negretti (Cadinho), optou 
por antecipar parte do valor, a fim 
de melhorar o fluxo de caixa do 
m u n i c í p i o .  N o  o f í c i o  q u e 

fundamenta a devolução, a Mesa 
Diretora sugere a aplicação de 
parte do valor no combate à 
Covid-19 e também para a 
aquisição de gêneros alimentícios, 
de higiene e limpeza a famílias 
carentes do município. 

De acordo com o prefeito 
Claudiomiro Fracasso, o valor 

recebido do Poder Legislativo é de 
s u m a  i m p o r t â n c i a  p a r a  o 
município. “O enfrentamento à 
pandemia, a queda na arrecadação 
e o decreto de si tuação de 
emergênc ia  em v i r tude  da 
estiagem que assolou nosso 
município são situações que 
d e m a n d a m  r e c u r s o s  e 

engajamento da comunidade para 
a superação deste momento. 
Agradecemos ao Legislativo pela 
atitude colaborativa”, ressalta o 
prefeito.

O Poder Legislat ivo,  ao 
término de cada exercício devolve 
à prefeitura a quantia residual do 
orçamento da Casa.

Câmara antecipa R$ 100 mil ao Governo de Ibiaçá

Presidente da Câmara de Vereadores, Cláudio João Negretti (Cadinho) optou por antecipar parte do valor ao prefeito Claudiomiro Fracasso

No dia 18 de maio aconteceu a 
112ª reunião plenária da 7ª 
legislatura.

Ordem do Dia:
Projeto de Lei n.º 10, de 05 de 

março de 2020:
"Estabelece o limite da reserva 

de faixa não edificável ao longo da 
Rodovia BR 285, nos termos da 
Lei Federal n.º 13.913, de 25 de 

novembro de 2019 e dá outras 
providências."

Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei n.º 12, de 01 de 

abril de 2020:
"Autoriza a contratação por 

tempo determinado de Operador 
de Trator Agrícola para atender 
necess idade  temporár ia  de 
excepcional interesse público, nos 

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

R e p r o v a d o  p o r  5  v o t o s 
contrários e 3 favoráveis.

Projeto de Lei n.º 13, de 01 de 
abril de 2020:

"Altera a Lei Municipal n.º 
242, de 16 de outubro de 2001, 
para ampliar o número de cargos 

de Professor de Séries Iniciais e dá 
outras providências."

R e p r o v a d o  p o r  5  v o t o s 
contrários e 3 favoráveis.

Projeto de Lei n.º 14, de 01 de 
abril de 2020:

"Autoriza a contratação de 
pessoal por tempo determinado 
p a r a  a t e n d e r  n e c e s s i d a d e 
temporár ia  de  excepc iona l 

interesse público no âmbito da 
Administração Municipal, nos 
termos do inciso IX, do art. 37 da 
Constituição Federal e dá outras 
providências."

R e p r o v a d o  p o r  5  v o t o s 
contrários e 3 favoráveis.

A próxima sessão ordinária 
será no dia 25 de maio, às 
17h30min.

Câmara de Mato Castelhano realiza 112ª Reunião Plenária 

Vereadores de Mato Castelhano, durante sessão ordinária realizada no dia 18 de maio
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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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No Espírito Santo superar o medo
e sermos semeadores de esperança Agora vaiDesaos pós pandemia

Frente à pandemia do novo coronavírus, há muitas 
incertezas sobre o futuro e apenas uma certeza: nada será 
como antes. Desde pequenos fatos do cotidiano, nossas 
relações e conexões pessoais, até o cenário macro da 
história da humanidade. Nossa sociedade nunca mais será a 
mesma. Quase metade da população mundial está em 
isolamento. Como será quando abrirmos a porta? Que 
mundo encontraremos? O que a solidão causada pelo 
distanciamento social nos ensinará?

Neste momento de reflexão, muita gente começou a 
olhar para o lado e refletir sobre nosso modo de viver. 
Eventos dessa magnitude deixam cicatrizes. Acho que não 
existe voltar ao que a gente era. A gente vai ser pra sempre 
transformado. A gente vai sair, imagino, com medo do 
contato, mas valorizando mais e com uma ânsia maior por 
esses encontros. 

“O apóstolo Paulo diz em suas cartas aos Coríntios, 
4:16, que “ainda que o nosso homem exterior se corrompa, 
o interior, contudo, se renova dia a dia”. Cada experiência 
nos deixa o valor que nos corresponde e tudo que nos 
acontece tem uma razão de ser.

De repente, a constatação da fragilidade física, em que 
a vida de todos se vê ameaçada por um vírus que prenuncia 
com a interrupção da jornada física, faz pensar em questões 
como o que tenho feito da minha vida? Que possibilidade 
tenho de recuperar o tempo mal utilizado? Como tenho 
distribuído meu carinho e atenção aos que me cercam? 
Quais os valores que tenho e podem ser melhor utilizados? 
Que tempo tenho dedicado a Deus? O que conheço da 
Palavra de Deus?

É uma pandemia que nos ajuda a entender a nossa 
limitação e a precariedade de qualquer posição que defenda 
arrogâncias, excepcionalismos e auto-suficiências. 
Ninguém é e nem poderá ser auto-suficiente. Precisamos 
uns dos outros.

Em breve, venceremos o Coronavírus. Voltaremos para 
o nosso dia a dia ‘normal’ muito diferentes. Creio que 
passaremos a dar valor às virtudes, às pessoas, aos 
relacionamentos, ao que realmente importa em nossa vida.

O que ficará de posi t ivo quando a palavra 
“coronavírus” desaparecer de nosso vocabulário? Mais 
solidariedade? Mais conhecimento? Mais união entre as 
pessoas?  Reconc i l i ação  com desa fe tos?  Nós 
sobreviveremos e teremos a chance de tornar o mundo um 
lugar melhor.

Em épocas de notícias ruins, até que enfim uma 

que parece boa. Nos últimos tempos tem se 

observado por todos os lados que a culpa de tudo, ou 

de quase tudo, são das notícias ruins. É comum ver 

pessoas dizendo que a imprensa só vive de sangue, 

morte, tragédia, destruição, violência, dor, 

sofrimento e outras coisas malignas que poderão 

acontecer. Vou fazer a minha parte divulgando, com 

ênfase, uma notícia boa.
Antes se faz necessário contextualizar que é 

defendida a tese que se a grande imprensa passasse a 

só reproduzir notícias boas a vida seria melhor e os 

problemas deixariam de existir. A suposição é 

simples e ridícula, mas reproduzida com ênfase. 

Certo é que se parar de divulgar as mortes no trânsito 

não teremos um trânsito mais seguro e com menos 

violência. Ao não divulgar a violência contra as 

mulheres os casos de feminicídio não cairiam. Quiçá 

aumentariam.
No entanto, as notícias boas são necessárias. 

Antes de revelá-la é preciso contextualizar ainda que 

2020 está complicado. Só temos manchetes 

horrorosas, horripilantes. É morte, mais uma, outra 

morte, outras, mais outras e assim passamos dos 

milhares rapidinho. Não param de ser divulgadas em 

uma escala desproporcional ao nosso entendimento.
Não bastasse isso tem se divulgado que a crise 

sanitária, econômica e social ultrapassará 2020 e até 

mesmo 2021. Assim, temos que este ano e o próximo 

estão perdidos e serão lotados de notícias ruins. 

Poderíamos pular 2020, 2021 e ir direto para 2022. 

Como? Fazendo igual aos nossos governantes e 

políticos lá de cima que parecem que já estão em 

2022. Só falam em reeleição.
Qual a boa notícia boa?
“Presidente do Congresso decide cancelar 

recesso parlamentar para enfrentar pandemia de 
coronavírus”

Agora vai. 

Depois da partida de Jesus, os discípulos viveram 
momentos marcados de medo e dúvidas. Mesmo que 
tivessem experimentado a alegria de verem Jesus 
ressuscitado e até partilhado da refeição juntos, 
havia insegurança e portas fechadas (Jo 20,19.26). 
Mas bem antes ainda, apesar de terem feito a 
experiência com Jesus, estarem com ele em sua 
peregrinação em seus gestos de vida e libertação, os 
discípulos não tinham aprendido tudo, ou então, 
sentiam-se inseguros. Exemplo disso está na 
passagem onde eles não conseguem expulsar um 
espírito mau de um menino, então o pai deste o leva 
até Jesus (Lc 9,37-43). 

No dia 31 de maio, a Igreja celebra o dia de 
Pentecostes. Recordamos um ato fundante da Igreja 
de Cristo que vai completando os desígnios de Deus. 
Tendo chegado o Espírito Santo, o medo e aquelas 
dúvidas desaparecem: pelo anúncio de Jesus Cristo 
Crucificado-Ressuscitado já não temem o açoite 
nem a morte. Abrem-se as portas para levarem o 
anúncio a todos os povos. Já não há mais fronteiras. 
Pedro, que antes renegara Jesus (Mc 14,26-31), 
a g o r a  o  a n u n c i a  s e m  m e d o .  H o u v e  u m 
rejuvenescimento no Espírito. Aquela alegria 
própria do Espírito os fez renascer. Podemos 
concluir que o Espírito Santo não é uma ideia ou 
alguém que nem sempre é lembrado. Ele é o sopro 
vital, o hálito de vida que anima nossa vida. Disse-
nos o Papa Francisco, que “o Espírito Santo é a 
pessoa mais concreta, mais próxima, aquela que 
muda a nossa vida. E como faz? Vejamos os 
Apóstolos. O Espírito não lhes tornou as coisas mais 
fáceis, não fez milagres espetaculares, não eliminou 
problemas nem opositores, mas o Espírito trouxe 
para a vida dos discípulos uma harmonia que faltava: 
a Sua, porque Ele é harmonia”.

Vemos que uma das coisas em que mais 
precisamos crescer enquanto humanidade é na 
harmonia no Espírito. Sem isso, tudo fica sem 
sentido, bagunçado. Harmonia não significa inércia, 
ou que o mundo possa cair à nossa volta sem que nos 
perturbemos. Harmonia na verdade é vivermos na 
unidade, no sentido de sermos solidários, justos e 
fraternos tendo por modelo o Mestre da Justiça (Mt 
6,33). Unidade é diferente de uniformidade, esta 
segunda aniquila a identidade dos sujeitos em nome 
de ideologias, do consumo, política ou religião. O 
que o Espírito Santo faz quando acolhido entre nós, é 
tornar possível a unidade na diversidade. 

Nesse tempo, abramos nossa vida ao Espírito 
Santo para que nos inspire a superarmos os medos 
que nos fazem refém de nós mesmos. E que assim, ao 
invés do medo possamos nos fortalecer na esperança 
sendo seus semeadores. Como nos lembrava a 
Campanha da Fraternidade deste ano, o Espírito nos 
inspire para que o cuidado com a vida seja em todas 
as suas etapas. Desde seu início ao seu término 
natural. Que jamais seja escolhido quem deve morrer 
e quem deve viver, que classe, condição social, cor, 
idade não sejam parâmetros para o direito de viver. 
Em Cristo, no Espírito somos todos irmãos (Mt 
23,8).
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Gilberto Scariot
Professor de Sociologia e Filosofia

Advogado e vereador

Rogério Döering Jr.
CRO/RS 21.640

Mestre em Biociências e Saúde e Especialista em Endodontia

MULHER: Entre o Poder e a Submissão
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Bruxismo O que é uma CPI?

"

O primeiro requisito já foi atendido com 
a assinatura do requerimento e o devido 
protocolo pelos vereadores Paulo César 
Langaro (PDT), Rodinei Bruel (PDT), 
Carlos Eduardo de Oliveira (PSB) e 
Gilberto Scariot (PSB) que, pois supera 1/3 
dos Vereadores para abertura de uma CPI, 
nos termos do artigo 78 do Regimento 
In te rno  da  Câmara  Mun ic ipa l  de 
Vereadores, conjugado com o artigo 22, 
Inciso XV da Lei Orgânica do Município c/c 
o § 3º do art. 58 da Constituição Federal, 
agora aguarda-se resultado de recursos 
que serão interpostos pelos proponentes, 
haja visto o indeferimento do presidente da 
Câmara Volmir Danelli (MDB).

Sendo instaurada, uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito pode ser 
conceituada como órgão próprio do Poder 
Legis lat ivo,  inst i tuído especial  ou 
permanentemente, com os poderes de 
investigação similares aos judiciários, a fim 
de apurar, por prazo certo; fato ou fatos 
determinados, ligados a irregularidades, 
ilegalidades ou má gestão da coisa pública 
por seus administradores; podendo 
encaminhar as suas apurações ao 
Ministério Público, para que se promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores.

As CPIs municipais têm os mesmos 
poderes a t r ibu ídos às  comissões 
estaduais e federais, embasando-se no 
poder de investigar, que é próprio do Poder 
Legislativo. Como o doutrinador José Nilo 
de Castro acentuava: “Os poderes da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, 
p r o v ê m  d i r e t a m e n t e  d e  n o r m a s 
const i tuc iona is  (§  3º ,  ar t .  58,  da 
Const i tuição Federal)  e,  no plano 
municipal, tem-se-lhe a extensibilidade, 
como vimos, nas regras do art.29, caput, e 
item XI da Carta Magna, incorporadas na 
Lei Orgânica. É que os poderes para 
instituir esta Comissão de Inquérito, na 
órbita do Legislativo, inserem-se nas 
funções do próprio Poder Legislativo”. E, 

como assevera também, Hely Lopes 
Meirelles: “A comissão de inquérito tem 
amplo poder investigatório no âmbito 
municipal, podendo fazer inspeções, 
levantamentos contábeis e verificação em 
órgãos da Prefeitura ou da Câmara, bem 
c o m o  e m  q u a l q u e r  e n t i d a d e 
descentralizada do Município, desde que 
tais exames se realizem na própria 
repartição, sem retirada de livros e 
documentos, os quais podem ser copiados 
ou fotocopiados pelos membros ou 
auxiliares da comissão”.

Após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, iniciou-se uma nova fase 
da democracia no Brasil, que tem se 
consolidado durante esses vinte e cinco 
anos de vigência da Lex Mater. A partir da 
própria Constituição, a Administração 
Pública vem se desenvolvendo cada vez 
mais frente ao cidadão brasileiro, que não 
se contentava mais com a posição de mero 
espectador dos fatos e atos da República. 
Hoje, o cidadão é um agente ativo, 
cobrador e questionador. Mesmo porque, é 
ele o dono da res publica. Esse sentimento 
contra a impunidade foi esculpido na Lei 
Maior pelos legisladores constituintes, 
através da previsão de instrumentos para a 
fiscalização, investigação e punição dos 
atos contrários à moral e legalidade 
pública, entre os quais tem se destacado a 
Comissão Parlamentar de Inquérito.
A possibilidade de instalação dessa 
Comissão nos municípios está albergada 
no mandamento constitucional expresso, 
constante do Art. 29, XI, que impõe a 
inclusão nas Leis Orgânicas Municipais, da 
previsão de organização das funções 
legislativas e fiscalizadoras das Câmaras 
Municipais. Por se tratar de sua função de 
investigar, que é própria da Câmara de 
Vereadores, é possível a sua constituição, 
mesmo quando não houver sido prevista 
expressamente como norma legal na LOM 
- Lei Orgânica Municipal ou no Regimento 
Interno da respectiva Casa Legislativa.

Conheça o funcionamento da CPI que esta sendo pleiteada pelos Vereadores 

da Oposição de Tapejara para ser instaurada na Câmara de Vereadores de 

Tapejara para apurar as denuncias de irregularidades deixadas em áudio 

pelo Ex-secretário de Educação Sr. Adenilsom Aimi

Se você acorda e os músculos da sua 
mandíbula estão doloridos ou com dor de 
cabeça, você pode estar sofrendo de 
bruxismo - um ranger ou um forte apertar 
dos dentes. O bruxismo pode fazer os 
dentes ficarem doloridos ou soltos, e, às 
vezes, partes dos dentes são literalmente 
desgastados. Eventualmente, o bruxismo 
pode acarretar a destruição do osso 
circunvizinho (osso que envolve o dente) e 
do tecido da gengiva. O Bruxismo também 
pode levar a problemas que envolvam a 
articulação da mandíbula, como síndrome 
da articulação têmporo-mandibular 
(ATM).

Podemos travar e ranger os dentes sem 

perceber durante o dia ou durante a noite, 
embora o bruxismo relacionado ao sono 
seja muitas vezes o maior problema, pois é 
mais difícil de controlar.

Não há um consenso sobre a causa do 
bruxismo, mas o estresse diário pode ser o 
gatilho em muitas pessoas. Algumas 
pessoas provavelmente travam os dentes e 
nunca sentem os sintomas. Seja esse o caso 
ou não, o bruxismo provoca dor e outros 
problemas podem ser uma mistura 
complicada de fatores:

Quanto estresse lhe é imposto;
Por quanto tempo e com que força você 

trava ou range os dentes;
Se seus dentes estão mal alinhados;
Sua postura;
Sua capacidade de relaxar
Sua dieta;
Seus hábitos relacionados ao sono;
Esses fatores podem variar pois cada 

indivíduo é diferente.
O tratamento apropriado dependerá do 

que está lhe causando o problema. Fazendo 
perguntas apropriadas e examinando 
detalhadamente seus dentes, seu dentista 
pode lhe ajudar a determinar se a fonte 
potencial de seu bruxismo. Com base no 
grau dos danos causados a seus dentes e a 
causa provável encontrada um tratamento 
poderá ser sugerido:

O uso de um dispositivo quando dormir. 
Feito sob medida pelo seu dentista e 
ajustado aos seus dentes, o dispositivo 
encaixa-se sobre os dentes superiores e os 
protege de se triturarem com os dentes 
inferiores. Apesar de o dispositivo ser uma 
boa maneira para lidar com bruxismo, ele 
não é uma cura.

Encontrando meios de relaxamento. A 
tensão cotidiana parece ser uma das causas 
principais do bruxismo, e não importa o que 
seja que reduza a tensão, pode contribuir - 
ouvir música, ler um livro, fazer um passeio 
ou tomar um banho. Procurar alguma 
terapia auxiliará no aprendizado de meios 
eficazes de controlar situações estressantes. 

Reduzindo a "exposição" de um ou 
mais dentes para igualar sua mordida. Uma 
mordida anormal, no qual os dentes não se 
ajustam bem, também pode ser corrigido 
com restaurações, coroas ou ortodontia 
(uso de aparelho).

Em caso de dúvidas ou queira saber 
mais informações sobre o assunto 
a g e n d e  a  s u a  a v a l i a ç ã o  p e l o 
telefone/whatsapp (54) 9.9167-0335.

Me. Rogério Döering Junior
CRO/RS 21.640
Especialista em Endodontia
Mestre em Biociências e Saúde
Clínico Geral
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O comércio e a indústria têm extrema 
importância no desenvolvimento 
da cidade. A geração de empregos, 

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

presas aqui instaladas. 
Em comemoração aos 20 Anos do Novo 

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

vantamos as 20 empresas  do setor de indús-
tria e comércio (exceto energia, transporte e 
setor agrícola/rural), que mais geram renda 
no município - segundo dados da SEFAZ - 
que farão parte deste projeto, executado ao 

longo de um ano. Será destaque, em nossas 
páginas, a história de duas empresas a cada 
mês, com reportagem especial, vídeos e  en-
trevistas. Nesta edição, você confere um his-
tórico da Simonetto Alimentos! 

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

 Simonetto Alimentos Ainiciou as atividades em 
1987, como uma pequena 

d i s t r i b u i d o r a  d e  p r o d u t o s 
alimentícios. Anos depois, foram 
incorporadas novas linhas de 
produção para a fabricação de 
c hoco l a t e ,  com o  foco  na 
comercialização exclusiva para 
Páscoa e Natal. 

A partir de 2004 o foco passou 
a ser a produção, sempre em 

sintonia com as necessidades dos 
m e r c a d o s  n a c i o n a l  e 
internacional. Passou a produzir 
marca própria Balas Mastigáveis 
e, logo após, foram incorporadas à 
produção as linhas de Pirulitos e 
Gomas de Mascar, aumentando o 
MIX de produtos.

E m  2 0 1 0 ,  c o m  f o c o  n a 
necessidade do mercado,  a 
Simonetto Alimentos deu mais um 
salto, passando a produzir e 

comercializar Achocolatados e 
Sobremesas. 

No ano de 2013, com o 
objetivo de inovar e se diferenciar 
n o  m e r c a d o ,  a  S i m o n e t t o 
Alimentos lançou uma nova linha 
de produtos, passando a  produzir 
e comercializar Caramelos de 
Leite.

Para o ano de 2020, entrou em 
operação o resultado do mais 
recente grande investimento da 

Simonetto Alimentos: a Fábrica de 
Gomas, construída juntamente 
com o novo prédio Administrativo 
e a nova estrutura para expedição e 
carregamento de produtos.

Atualmente, a Simonetto 
Alimentos possui um dos mais 
completos MIX da linha de 
Candies do Mercado Nacional, 
formado por Caramelos, Gomas, 
Balas,  Piruli tos,  Gomas de 
Mascar, Refrescos e Sobremesas. 

Entrega aos clientes produtos 

com bons preços, pontualidade e 

alta qualidade. A estratégia 

e n v o l v e  a  c r i a ç ã o  e  o 

fortalecimento da marca e de cada 

produto, cada um com identidade 

visual e público-alvo específico. A 

Simonetto trabalha com foco em 

ser “The best taste of Brazil (o 

melhor sabor do Brasil)”.

Simonetto Alimentos “The best taste of Brazil”
Uma das maiores empresas do setor alimentício do Brasil no segmento de Caramelos, Gomas, Balas, Pirulitos, Gomas de 
Mascar, Refrescos e Sobremesas, com atuação em todo mercado nacional e em mais de 50 países
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Sorteio de Dia das Mães realizado com 
sucesso. Agora, você vai conhecer quem 
encheu o carrinho de sorte, além de boas 
compras:

1º Uma máquina de lavar roupas 10 kg 
para Fernando Rodrigues

2º Um liquidificador para Martina 

Miorando
3º Uma jarra elétrica para Maristela 

Casanova
4º Um kit presente para Luciana 

Schuster Lisboa
Os premiados retiraram seus prêmios 

no Supermercado Coasa.

Coasa realiza sorteio
de Dia das Mães

Os premiados retiraram seus prêmios no Supermercado Coasa

Buscando disponibilizar soluções que 
gerem conveniência, o Sicredi, instituição 
financeira cooperativa com mais de 4,5 
milhões de associados, anuncia mais uma 
funcionalidade em pagamentos eletrônicos. 
A partir de agora, é possível pagar ou receber 
valores entre associados da instituição, sem 
taxas, via QR Code no aplicativo do Sicredi, 
disponível para smartphones que operam 
nos sistemas iOS ou Android.

A solução faz parte de uma série de 
i n i c i a t i v a s  d o  S i c r e d i  q u e  v i s a m 
proporcionar novas experiências para os 
associados por meio da tecnologia, além de 
acompanhar a tendência de digitalização do 
sistema financeiro. “Também é um estímulo 
à troca do dinheiro físico por meios 
e l e t rôn icos ,  uma  nova  cu l tu ra  de 
pagamentos, mais segura, prática e 
sustentável que temos incentivado entre os 
nossos associados”, explica Gisele 
Rodrigues, superintendente de Soluções de 
Meios de Pagamento do Sicredi. 

A nova opção de pagamento eletrônico 
do Sicredi está alinhada com as melhores 
práticas de mercado e faz parte da adesão da 
instituição ao Sistema de Pagamentos 
Instantâneos lançado recentemente pelo 
Banco Central do Brasil e batizado de PIX, 
que funcionará a partir de novembro deste 
ano com o objetivo de modernizar 
transações financeiras no país. 

Para utilizar a ferramenta no aplicativo 
do Sicredi o usuário deve ser um associado 
da instituição. No app, basta escolher a 
opção “Pagamento por QR Code”, 
direcionar o “QR Code Sicredi” para a 
leitura dos dados, informar o valor (se 
necessário) e confirmar o pagamento. Esse 
tipo de transação é uma alternativa a outros 

pagamentos como TED, DOC, boleto, 
cheque e cartões, e pode ser feita entre 
pessoas em poucos segundos. 

“O sistema financeiro vive uma jornada 
de inovação e no cooperativismo de crédito 
temos como vantagem o relacionamento 
mais próximo com os associados, o que nos 
permite entender melhor as necessidades de 
cada um para pensarmos em soluções e 
produtos que possam atendê-los da melhor 
maneira”, completa Gisele.

Sicredi lança opção de
pagamento por QR Code
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Em campo, a solidariedade
É

 nos momentos mais difíceis 
que o cooperativismo se 
destaca pelos seus valores. 

Como forma de amenizar o 
impacto social provocado pela 
pandemia do coronavírus, a 
Cotrijal lançou nesta sexta-feira, 
15, a campanha de arrecadação de 
alimentos não perecíveis Juntos 
para Vencer. A iniciativa - uma das 
ações do Dia C de Cooperar - visa 
incrementar a cesta básica de 
f a m í l i a s  e m  s i t u a ç ã o  d e 
vulnerabilidade e vai até 4 de 
julho.

Sempre em campo e ao lado 
das comunidades onde atua, a 
Cotrijal espera que todos se unam 
à campanha e espalhem empatia. 
“Neste momento tão delicado, a 
solidariedade é fundamental. E 
estamos mais uma vez engajados 
nesse sentido. Tenho certeza que o 
resultado será muito positivo”, 
ressalta o presidente Nei César 
Manica. 

“A Cotrijal sempre foi além 
dos negócios. Olha o coletivo. 
Quer o bem-estar de todos. 

Acredita que a força parte da 
união. Por isso, a campanha”, 
destaca o vice-presidente Enio 
Schroeder.

Para ajudar é simples. Basta 
doar quantos quilos de alimentos 
for possível em um dos pontos de 
coleta, nos supermercados da 
r ede ,  e spa lhados  em nove 
municípios, e no Atacado, em 
Não-Me-Toque. Um gesto que 
certamente fará toda a diferença. 

A expectativa é mobilizar 
c l i e n t e s ,  a s s o c i a d o s , 

fornecedores, colaboradores e 
produtores. Lembrando também 
que os supermercados da rede 
estão sempre com encartes 
p romociona i s  e  o fe r tas  de 
produtos, o que facilita a doação. 

Doações – É importante 
ressaltar que ao final da ação, a 
Cotrijal  também fará a sua 
c o n t r i b u i ç ã o .  O  v o l u m e 
arrecadado será destinado para a 
assistência social de prefeituras 
onde a cooperativa atua, que fará a 
d i s t r i b u i ç ã o  c o n f o r m e  a s 
necessidades de cada local.

O volume arrecadado será destinado para a assistência social

O  d i r e to r- execu t i vo  da 
Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), Ricardo Santin, 
foi eleito presidente da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva de 
Aves e Suínos do Ministério da 
A g r i c u l t u r a ,  P e c u á r i a  e 
Abastecimento  (MAPA).  A 
nomeação foi publicada no dia 12 
de maio pela portaria Nº164, 
j u n t a m e n t e  c o m  a  n o v a 
composição da Câmara.

Eleito por unanimidade, 
Santin terá como missão a 
manutenção dos trabalhos de 
integração setorial realizado por 
seu antecessor, Rui Vargas, para o 
for ta lecimento dos  setores 
produtivos da avicultura e da 
suinocultura do País em um 
m o m e n t o  e s p e c i a l m e n t e 
desafiador, frente à crise global 
gerada pela pandemia de Covid-
19. 

“A produção de alimentos é 
prioritária para o nosso País. 
Garantir o abastecimento e 
prosperar as exportações são 
estratégias que vão além do 
enfrentamento dos impactos da 
atual crise, tanto pela segurança 
alimentar brasileira e global, 
quanto para a geração de emprego 
e renda nas regiões produtoras. 
Por isto, unindo forças com as 
demais instituições que são 
m e m b r o s  d a  C â m a r a , 
desenvolveremos iniciativas 
c o n j u n t a s  e m  p r o l  d a 
sus ten tab i l idade  se tor ia l” , 
ressalta.

Ta m b é m  e l e i t o  f u t u r o 
presidente da ABPA, Santin é 
atual vice-presidente do Conselho 
Mundial da Avicultura (IPC, sigla 
em inglês), onde atua junto a 
outros países produtores de aves e 
s u í n o s  e  o r g a n i z a ç õ e s 
internacionais, como a FAO, o 
CODEX e OIE.  Também é 
presidente do Conselho do 
Instituto Ovos Brasil, entidade 
que promove o consumo de ovos 
no Brasil.

Advogado, é especialista em 
Processo Civil, com mestrado em 
Ciências Políticas. Membro do 

Conselho Empresarial do BRICS 
( C E B R I C S ) ,  d a  C o a l i z ã o 
Empresarial Brasileira (CEB), do 
Conselho Empresarial Brasil-
Estados Unidos (CEBEU), da 
Sessão Brasileira do Conselho 
Empresarial Brasil-Japão, e dos 
C o n s e l h o s  d e  I n t e g r a ç ã o 
Internacional e da Agroindústria 
da CNI. 

No Ministério da Agricultura, 
também é membro da Câmara 
Te m á t i c a  d e  N e g o c i a ç õ e s 
Agrícolas Internacionais e da 
Câmara de Aves e Suínos, é, 
também, membro dos Grupos de 
Trabalho Ambiental, de Direito de 
Propriedade e do Comitê Jurídico 
do  IPA/FPA e  Membro  do 
Conselho Curador da FACTA.

Santin tem extensa trajetória 
dedicada ao Agro do Brasil. Foi 
Diretor de Mercados e Diretor 
E x e c u t i v o  d a  A s s o c i a ç ã o 
B r a s i l e i r a  d e  Av i c u l t u r a 
(UBABEF e ABEF), de abril de 
2008 até abril de 2014. Foi 
assessor do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Regional 
(BRDE - 2007/ 2008), do Tribunal 
de Contas do Rio Grande do Sul 
(TRCES - 2000 /2007),  da 
Assembleia Legislativa do RS 
(1999/ 2000), do Ministério da 
Agricultura (1997/1998) e da 
Conab,  onde  fo i  Chefe  de 
G a b i n e t e  e  O m b u d s m a n 
(1994/1997) .  Antes  des tas 
posições de assessoria, atuou 
como advogado,  professor 
universitário e presidente do 
Conselho de Administração do 
CEAGESP.

Ricardo Santin é o novo presidente
da Câmara Setorial de Aves e Suínos
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Presidentes de
partidos falam
sobre eleições

TAPEJARA

ELEIÇÕES
2 0 2 0

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

O Partido dos Trabalhadores irá partici-
par das eleições deste ano, buscando uma co-
ligação na majoritária  para contribuir com o 
desenvolvimento de Tapejara.

Participamos de reuniões com outros par-
tidos do campo democrático e solidário,  bus-
cando  uma composição única. Considera-
mos que criar esta frente mais ampla, com 
um Governo sério, participativo e democrá-
tico,  um projeto bem estruturado e compro-
metido com a população de Tapejara, será 
um grande avanço que faremos.

O PT de Tapejara, com suas lideranças,  
mesmo sem ter representantes na Câmara 
Municipal de Vereadores, conseguiu algu-
mas e importantes emendas parlamentares 

em áreas como Saúde e Habitação, conside-
rando assim que, estamos preparados para 
conquistar uma cadeira e demonstrar para 
nossa população o trabalho.

Nesta edição, o entrevistado é 
Evaldo Gaiardo, presidente do 
PT em Tapejara

ALRS e entidades seguirão
com reuniões sobre indústrias
de alimentos em caráter preventivo

Depois de promover encontros que 
possibilitaram entendimento e um acordo 
entre o Ministério Público e indústrias de 
alimentos que tiveram casos de Covid-19, o 
fórum conduzido pelo presidente da 
Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), 
para debater a questão continuará se 
reunindo. A ideia, a partir de agora, é manter 
um diálogo permanente com entidades da 
proteína animal, secretarias e instituições, 
de caráter preventivo, para cuidar da saúde 
dos trabalhadores e se antecipar a problemas 
que levem à interdição de unidades. 

Ao abrir a quarta reunião virtual sobre o 
tema, na manhã desta terça-feira (19), Polo 
relembrou a intensa e exaustiva articulação 
que envolveu várias pessoas e setores para 
garantir o funcionamento de frigoríficos em 
Passo Fundo e Lajeado. Ele elogiou ainda o 
trabalho do Ministério Público, liderado 
pelo procurador-geral de Justiça, Fabiano 
Dallazen, no tratamento dos casos. “Nossa 
ideia é manter encontros periódicos 
p reven t ivos  pa ra  ev i t a r  s i tuações 
semelhantes e que tenhamos que correr atrás 
depois”, comentou o parlamentar.

Dallazen comentou sobre a situação 
nova gerada pela pandemia sobre um setor 
importante para a economia. “Mesmo 
cumprindo protocolos de rotina, acabou se 
criando uma situação maior de dificuldade 
para o setor. A solução não foi fácil”, disse, 
acrescentando que o grupo reunido 
virtualmente precisa continuar se reunindo 
em caráter preventivo para evitar medidas 
drásticas. 

Presidente da Associação Brasileira de 
Proteína Animal,  o ex-ministro da 
Agricultura Francisco Turra avaliou que a 
situação recente vivida pelo setor precisa ser 
encarada  como aprendizado  e  ser 
aprimorada. Turra analisou que a reabertura 
das unidades foi bem administrada e que se 
evitou “um desastre”, como ocorreu nos 

E s t a d o s  U n i d o s , s e g u n d o  e l e . 
Para o ex-ministro, o Brasil poderá ocupar 
espaço internacional do país da América do 
Norte devido a isso. 

A secretária estadual da Saúde, Arita 
Bergmann, informou que a pasta está aberta 
a sugestões do setor e de entidades para a 
elaboração de novas portarias com regras 
para a indústria de alimento. Também 
destacou a importância da realização de 
testes rápidos para triagem, isolamento e 
tratamento de trabalhadores com resultado 
positivo. A procuradora Priscila Schvarcz, 
do Ministério Público do Trabalho, também 
ressaltou a importância da testagem de 
forma periódica nas unidades para evitar 
que pessoas com a Covid-19, muitas delas 
assintomáticas, continuem transmitindo o 
vírus. 

Além de entidades do setor de proteína 
animal e representantes do Ministério 
Público, participaram da reunião os 
deputados estaduais Sérgio Turra (PP), Dr. 
Thiago Duarte (DEM), Dirceu Franciscon 
(PTB) ,  Edson  Brum (MDB) ,  Z i l á 
Breitenbach (PSDB), Pepe Vargas (PT) e Zé 
Nunes (PT). Um próximo encontro foi pré-
agendado para o próximo dia 27.

Presidente Ernani Polo (PP)

CPI: Vereadores de oposição 
pretendem entrar com recurso 

Requerimento para abertura de Comissão Parlamentar de
Inquérito foi indeferida pelo presidente da Câmara

Diante do indeferimento por parte do 
presidente da Câmara de Vereadores de 
Tape ja ra ,  Volmi r  Dane l i  (MDB) , 
publicado na tarde de quarta-feira (20), em 
relação ao requerimento protocolado pelos 
vereadores Paulo César Langaro (PDT), 
Rodinei Bruel (PDT), Carlos Eduardo de 
Oliveira (PSB) e Gilberto Scariot (PSB) 
para  a  cr iação de  uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
“investigar supostas irregularidades na 
geração de despesas sem processo 
licitatório e demais irregularidades 
apontadas em áudios deixados pelo ex-
secretário de Educação do município de 
Tapejara, Adenilson Aimi, bem como 
interferência no processo seletivo e 
resultado final classificatório de concurso 
público para o cargo de psicopedagogo”, 
os vereadores de oposição definiram por 
entrar com um recurso buscando a abertura 
da CPI.

O objetivo é dar uma resposta à 
população cumprindo com sua função que 
é de demostrar sua responsabilidade e o 
compromisso da Câmara com a legalidade, 
c o b r a n d o  d o  P o d e r  E x e c u t i v o  o 
a t e n d i m e n t o  d o s  p r i n c í p i o s  d a 
transparência e da publicidade de seus atos. 
Segundo o bloco de oposição, a CPI não 
tem objetivo de punir, mas sim de dar a 
opor tunidade a  Adminis t ração de 
esclarecer aos vereadores e a população, 
através de documentos, que cumpre com 
suas  obrigações  e  que demonstre 
c laramente  se  exis tem ou não as 

irregularidades mencionadas no áudio pelo 
ex-secretário da Educação, que foi ouvido 
pelo prefeito e alguns vereadores.

O indeferimento do pedido de abertura 
da CPI por parte do presidente da casa teve 
como base Parecer Jurídico que alegou 
que, dos três requisitos necessários para a 
abertura da CPI, o primeiro e o terceiro 
cumprem as regras, porém o segundo item, 
faz referência a áudios que “supostamente” 
existam, mas que até o momento não foram 
apresentados e tampouco acompanham o 
requerimento.

Os quatro vereadores de oposição não 
concordam com os argumentos do 
presidente da Câmara, uma vez que os 
fatos foram amplamente comentados pela 
população através das redes sociais e são 
de conhecimento público, tendo inclusive 
a divulgação em áudio de uma nota de 
esclarecimento, narrada pelo próprio 
prefeito municipal Vilmar Merotto 
(MDB), publicada em sua página no 
Facebook e distribuída no WhatsApp, onde 
esclarecia que tudo o que consta no áudio 
deixado pelo Ex-secretário de Educação, 
seria novamente fiscalizado, dando a 
entender que os áudios referidos no 
requerimento de abertura da CPI existem. 
Portanto, a oposição buscará os meios 
regimentais e legais para que os vereadores 
de Tapejara possam demonstrar  a 
sociedade que cumprem com seu dever de 
fiscalizar a administração pública. (Texto: 
Gilberto Scariot)

Vereadores protocolaram requerimento e entrarão com recurso

Leite e demais governadores pedem recursos
do auxílio emergencial ainda em maio

O governador Eduardo Leite e líderes 
de Executivos estaduais pediram, em 
reunião virtual com o presidente Jair 
Bolsonaro na manhã de quinta-feira 
(21/5), que a primeira parcela do auxílio 
emergencial para compensar as perdas de 
arrecadação em razão das medidas de 
enfrentamento ao coronavírus seja 
repassada ainda em maio. Pelas regras 
aprovadas no Congresso, o Rio Grande do 
Sul ficará com um total de R$ 1,95 bilhão, 
dividido em quatro parcelas. 

“No final de maio, nós teremos R$ 1,7 
bilhão em perda de arrecadação e, se a 
União repassar o que o projeto propõe, o 
Estado vai receber R$ 500 milhões. E 

quanto mais atrasar a sanção e o repasse, 
maior será a perda e, consequentemente, 
maior a defasagem, a diferença entre o que 
vai ser repassado e o que tivermos perdido. 
Então, é urgente que haja esse repasse”, 
ressaltou Leite após o encontro.

Bolsonaro afirmou, no final da reunião 
de pouco mais de uma hora, que fará a 
sanção do projeto “o mais rápido 
possível”. Como compensação, o projeto 
congela os salários de servidores públicos 
da União, de Estados e municípios até o 
final de 2021. Durante a tramitação no 
Congresso, parlamentares incluíram no 
texto categorias que poderiam ter o 
reajuste.
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Acreditação Hospitalar – HSA segue os trabalhos
 melhoria contínua é o que move o AHospital Santo Antônio em busca 
da Acreditação Hospitalar.

A semana que passou, marcou mais um 
período de trabalhos em busca do selo de 
Acreditação, que seguiram os rigorosos 
padrões de segurança, em função da 
pandemia do coronavírus.

Na segunda, dia 11/05, o Laboratório de 
Análises Clínicas recebeu assessoria 
através de videoconferência. Na quarta e 
q u i n t a ,  d i a s  1 3 / 0 5  e  1 4 / 0 5 , 
respectivamente, foi a vez da assessoria aos 
setores de Recursos Humanos, Compras, 
Núcleo de Segurança de Pacientes, além da 

Ouvidoria e Núcleo de Qualidade.
O Núcleo de Qualidade do HSA 

acompanha toda a Assessoria da empresa 
EJRoss para  que,  junto com seus 
colaboradores, se adéquem aos requisitos 
da ONA (Organização Nacional de 
Acreditação) e a entidade esteja preparada 
para seu primeiro diagnóstico em 
novembro deste ano.

Colaboração: Maritana Maurina 
Zotti, Presidente do Núcleo de Qualidade 
do HSA

Redação: Setor de Comunicação e 
Marketing do HSA

O Núcleo de Qualidade do HSA acompanha toda a Assessoria da empresa

Prefeitura divulga estudo sobre perfil dos
óbitos por coronavírus em Passo Fundo

A Prefeitura de Passo Fundo 
divulgou nesta terça-feira um 
estudo sobre o perfil dos óbitos 

por coronavírus ocorridos na cidade. O 
levantamento foi feito pelo Município, em 
conjunto com o Comitê de Orientações 
Emergenciais (COE), que inclui a 
Secretaria Municipal de Saúde, hospitais, 
Faculdades de Medicina, Ministério 
Público, Conselho Municipal de Saúde e 
médicos epidemiologistas.

Seguindo orientações do Ministério da 
Saúde e levando em consideração os 
cenários social, econômico e de saúde, a 
Prefeitura agiu no início da pandemia, de 
forma imediata, publicando decretos para 
organizar o funcionamento de atividades. 
Para garantir medidas de proteção por 
parte da população, tornou obrigatório o 
uso de máscaras, alertando sempre para a 
importância do distanciamento social.

Passo  Fundo,  a té  o  momento , 
contabiliza 25 óbitos por Covid-19. As 
informações da Secretaria Municipal de 
Saúde, Hospital São Vicente de Paulo 
(HSVP) e Hospital de Clínicas de Passo 
Fundo (HC) possibilitam uma análise dos 
24 casos registrados entre os dias 22 de 
março e 18 de maio de 2020. O óbito 
registrado na manhã desta terça-feira não 

está incluído no estudo.
Dos óbitos ocorridos, doze pessoas, o 

e q u i v a l e n t e  a  5 0 % ,  p r o c u r a r a m 
atendimento diretamente nos hospitais, o 
que contribuiu para que chegassem em 
estado grave. O tempo médio entre o 
primeiro atendimento até a internação 
(considerando o total de óbitos) foi de 1,7 
dia, variando entre zero e 6 dias. Esses 
pacientes tinham de 51 a 90 anos, sendo 
que a idade média era de 75,2 anos. O 
tempo médio de internação foi 8,5 dias, 
sendo o mínimo de um dia e o máximo de 
26 dias. Todos os pacientes apresentavam 
um ou mais problemas de saúde que estão 
descritos como fatores de risco, como 
hipertensão, diabetes e cardiopatia. Cinco 
deles eram pacientes com limitação de 
cuidados invasivos por opção da família.

A letalidade do vírus em Passo Fundo 
segue o comportamento internacional, 
nacional e estadual, onde o percentual de 
óbitos é maior em idosos, em especial com 
80 anos ou mais. Em Passo Fundo, não 
foram observados óbitos de pacientes 
jovens, sem comorbidades ou profissionais 
da saúde. No Rio Grande do Sul, ela ocorre 
a partir dos 20 anos.

O tratamento dos internados em UTI, 
em ambos os hospitais da cidade, além do 

supor te  de  v ida r e l a c i o n a d o  a o 
c o n t r o l e  d a s complicações pelo 
COVID-19, tem incluso o uso de 
h i d r o x i c l o r o q u i n a ,  o s e l t a m i v i r , 
anticogulantes e macrolídeo (azitromicina 
ou claritromicina).

Hoje está clara a interiorização da 
pandemia ,  com a  d iminu ição  do 
protagonismo das capitais e avanço de 
casos impulsionados também por surtos 
em cidades do interior, fato noticiado em 
14 de maio, de 30 surtos em frigoríficos e 
indústrias no RS.

Os trabalhadores da indústria de 
alimentos podem apresentar maiores 

vulnerabi lidades econômicas e sociais, 
esse perfil p o p u l a c i o n a l  t e m  m a i o r 
dificuldade de isolar os doentes das 
pessoas mais velhas, em função do maior 
número  de  pes soas  morando  em 
habitações com menos cômodos, o que 
favorece a transmissão do coronavírus 
entre pessoas suscetíveis. Além disso, são 
pessoas com menos acesso a outros 
direitos fundamentais relacionados à 
qualidade de saúde, como saneamento 
básico, água tratada, prática de atividades 
físicas ou controle prévio de doenças 
crônicas, fazendo com que a COVID19 
tenha maior impacto na mortalidade. 

Não houve colapso dos leitos hospitalares em Passo Fundo
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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

As vitaminas são essenciais 
para o bom funcionamento e 
d e s e n v o l v i m e n t o  d o 

organismo. Cada uma procede de 
forma diferente e complementar e sua 
ausência pode acarretar em uma série 
de deficiências e doenças até mesmo 
graves.

Os suplementos de polivitaminas 
são complexos com vitaminas e sais 
minerais,  que nem sempre são 
ingeridos na alimentação diária. 
Muitas vitaminas não são produzidas 
pelo nosso corpo e são vitais para 
funções cerebrais  e  contração 
muscular, além da produção de 
energia.

A ausência desse complexo pode 
causar fraqueza muscular, diminuição 
da função imunológica, diminuição da 
memória, alterações cerebrais e 
intestinais entre outros.

Para quem pratica exercícios 
constantemente e atletas, é quase 
obrigatório a ingestão deste complexo, 
para suprir o desgaste causado pela 
atividade e para tornar o corpo capaz 
de sair da inércia e se superar.

É essencial para os atletas que 
visam crescimento muscular o cálcio, 
cobre, magnésio, fósforo, potássio, 
tiamina, vitaminas A e D e zinco. Para 
aumentar a energia, o ferro, magnésio, 
niacina, ácido pantotênico, fósforo, 
potássio, riboflavina, sódio, tiamina e 
vitamina b12.

A informação sobre os nutrientes 
presentes no complexo que deseja, é 
importante para atingir seu objetivo. 
Há algumas categorias importantes 
para serem avaliadas antes de comprar.

Os polivitamínicos em tabletes e 
cápsulas ajudam a equilibrar as 
n e c e s s i d a d e s  d i á r i a s  d e 
micronutrientes. As cápsulas são mais 
procuradas, por serem melhores de 
engolir.

Há polivitamínicos voltados para 
pessoas acima de 50 anos, com ênfase 
nas suas necessidades especiais. 
Diferente também são os complexos 
com antioxidantes, que defendem o 

corpo dos efeitos dos radicais livres, 
mantendo a saúde e também a 
jovialidade.

Muito procurado hoje em dia, o 
polivitamínico antiestresse apresenta 
em sua composição química vitaminas 
e sais minerais que combatem o 
estresse e seus efeitos.

Dica da Farmácia Confiança

O  L a v i t a n  A - Z  é  u m 
multivitamínico com minerais, 
indicado para pessoas que desejam 
aumentar a imunidade, principalmente 
neste período.

Polivitamínicos e sua importância HSVP recebe
indicação de

Recurso Extra 

O Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, 
recebeu na manhã de segunda-feira, 18, uma indicação do 
Deputado Osmar Terra (MDB) de Recurso Extra, no 
valor de R$ 1.000.000, disponibilizada via Fundo 
Estadual de Saúde. Os recursos são para subsidiar ações 
de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional decorrente do Coronavírus. 

A indicação foi entregue pelo vice-prefeito João 
Pedro Nunes e do assessor parlamentar Rogério Nardeli 
Kohlrausch, representando o Deputado Federal. A ajuda 
que vem para auxiliar o Hospital no combate a pandemia 
da Covid-19, foi recebida pelo presidente do HSVP José 
Miguel Rodrigues da Silva e o Superintendente Ilário De 
David. 

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

Enquanto isso... o “leão” está aguardando!

Cassandra Taís Martinelli
Especialista em Contabilidade, Coordenadora Pedagógica e Docente

Consegu i r  equ i l i b r a r  v ida 
financeira, saúde mental e família, 
atualmente está se tornando um 
verdadeiro desafio. Se analisarmos 
que estamos em meio a auxílios 
e m e r g e n c i a i s ,  a d i a m e n t o  d e 
pagamento de empréstimos e a entrega 
da declaração do imposto de renda, 
nos lembra a disparidade que existe 
em nosso Brasil.

A Caixa Econômica está se 
encaminhando para a segunda parcela 
do auxílio, que vem para dar um 
acalento àquele tão prejudicado pelas 
políticas públicas de nossa nação. 
Claro que nessa equação existem 
muitas variáveis, mas ainda assim é 
algo positivo. Sobre os empréstimos, 
por mais que foi possível o adiamento 
do pagamento, entende-se que o juro 
será recalculado e o mesmo deverá ser 
pago no futuro, contudo nesse 
m o m e n t o  e m  q u e  m u i t o s 
trabalhadores estão com situação 

delicada de suas finanças, é uma forma 
de se reorganizar e conseguir cumprir 
com a dívida assumida.

Por sua vez, o nosso “leão” teve 
sua entrega prorrogado para o dia 30 
de junho de 2020, o qual possui 
algumas particularidades que passam 
despercebidas pela maioria das 
pessoas que precisam efetuar sua 
declaração pela primeira vez. Abaixo 
segue o quadro que mostra quem tem a 
obrigatoriedade de realizar sua 
declaração do IR 2020, caso ainda 
t e n h a  a l g u m a  d ú v i d a .  A 
obrigatoriedade é para aquele que se 
encaixar em pelo menos uma das 
situações: 

Recebeu mais de R$ 28.559,70 de 
renda tributável no ano.

Ganhou mais de R$ 40 mil isentos, 
não tributáveis ou tributados na fonte 
no ano (como indenização trabalhista 
ou rendimento de poupança); ou

Teve ganho com a venda de bens 

(casa, por exemplo); ou
Comprou ou vendeu ações na 

Bolsa; ou
Recebeu mais de R$ 142.798,50 

em atividade rural (agricultura, por 
exemplo) ou tem prejuízo rural a ser 
compensado no ano-calendário de 
2019 ou nos próximos anos; ou

Era dono de bens de mais de R$ 
300 mil; ou

Passou a morar no Brasil em 
qualquer mês de 2019 e ficou aqui até 
31 de dezembro; ou

Vendeu um imóvel e comprou 
outro num prazo de 180 dias, usando a 
isenção de IR no momento da venda.

Se pensarmos nas mudanças 
quanto a declaração, podemos 
destacar entre várias que ocorreram 
para esse ano, seria as restituições que 
irão ocorrer antes, a primeira sendo 
agora em maio, e são 5 restituições e 
não 7 como no ano anterior. Fique 
atento e não perca o prazo.

 

 

 

ASSESSORIA
cassandratmartinelli@gmail.com (54) 99153 1764

N e s t a  s e m a n a  a 
Adminis t ração  Munic ipa l , 
Secretaria de Assistência Social, 
COMDICAT e o Conselho 
Tutelar realizaram ações do 
Movimento Faça Bonito, que tem 
como objetivo chamar a atenção 
de toda a sociedade para o abuso e 
a violência sexual de crianças e 
adolescentes.

“Caso você conheça uma 
criança ou um adolescente que 
esteja em perigo, ligue para o 
Conselho Tutelar ou a Assistência 
Social e solicite ajuda, nossas 
equipes de forma sigilosa e 
profissional irão trabalhar para 
resgatar a vida desta criança ou 
adolescente”, finalizou Merotto.

A secretária de Assistência 
Social, Ilmara P. Sebben afirma 
que é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao 
jovem, que os seus direitos e 
deveres sejam cumpridos.

O COMDICAT e o Conselho 
Tutelar alertam, que em Tapejara 
já foram registrados casos de 
crianças e adolescentes em 
situação de abuso e violência 
sexual, e a maioria dos casos 
acontecem dentro da própria casa 
onde vive o menor.

FAÇA BONITO e nos ajude a 
proteger nossas crianças e 
adolescentes, denuncie através do 
telefone 54.9.9170-0372.

 Movimento Faça Bonito 

COMDICAT e Administração na luta contra o abuso sexual 
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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.

Vereadores aprovam um
Projeto de Lei e uma Indicação

Nesta segunda-feira, dia 18 de maio, foi 
realizada a 16ª Sessão Ordinária no 
Plenário da Câmara Municipal. Os 
vereadores votaram e aprovaram, por 
unanimidade, um Projeto de Lei do 
Executivo e uma Indicação. Confira: 

- Projeto de Lei do Executivo nº 
030/2020 que pretende autorização 
legislativa para firmar Termo de 
Concessão de Direito Real de Uso de 
imóvel do Município. O imóvel objeto da 
presente concessão será utilizado para fins 
de instalação da empresa Cleber Castelli 
ME, estabelecida na Rua Padre Anchieta, 
nº 657, Centro, nesta cidade, tendo como 
atividade principal a fabricação de 
máquinas, equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas, peças e 
acessórios. Salienta-se que a empresa 
apresentou toda a documentação exigida e 
recebeu parecer favorável em reunião 

realizada pelo CODETAP; 
- Indicação nº 018/2020 de autoria do 

vereador Valdomiro Venâncio com o apoio 
do vereador Diego Antonio de Oliveira, 
ambos da bancada do PSDB, sugerem que 
o Poder Executivo Municipal avalie a 
possibilidade de disponibilizar banheiros 
nas áreas externas das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município, de modo a 
permitir que os usuários possam utilizar no 
momento em que as UBS estiverem 
fechadas e as pessoas estiverem 
aguardando para pegar fichas de 
atendimento. 

SESSÕES DO LEGISLATIVO 
A próxima Sessão Ordinária do 

Legislativo Tapejarense acontecerá no dia 
25 de maio, a partir das 19h30. Ainda não 
está sendo permitida a entrada de público 
no Plenário para evitar aglomerações. 

Projeto e indicação foram aprovados por unanimidade

Na terça-feira (19), o prefeito Vilmar 
Merotto e o coordenador de serviços 
urbanos Edson Benke, acompanhados de 
Lídio Marcon, gerente do futuro atacarejo 
da Agrodanieli, visitaram as obras de 
canalização que estão sendo realizadas na 
rua Luís Sitta, para posteriormente receber 
nova pavimentação. 

Este é mais um incentivo da 
Administração Municipal, para geração de 
empregos e oportunidades para toda a 
população. 

O prefeito Vilmar Merotto destacou que 
mesmo no cenário atual, Tapejara continua 

prosperando: “Este novo empreendimento 
em nossa cidade irá gerar mais empregos, 
maior movimentação em nosso comércio 
fazendo com que assim nossa economia 
continue em movimento. 

Segundo o coordenador da Casa do 

Trabalhador Deoclides Piffer, os pedidos 

de Seguro Desemprego neste período de 

pandemia não aumentaram, e que há vagas 

de emprego disponíveis que são atualizadas 

semanalmente, o que confirma que 

T a p e j a r a  c o n t i n u a  e m  p l e n o  

desenvolvimento. 

Tapejara terra do empreendedorismo, da
geração de empregos e das oportunidades

Obras de canalização que estão sendo realizadas na rua Luís Sitta
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Sananduva: Produtos da agricultura
familiar são entregues para famílias

 Governo do Município de Sananduva Oadquiriu recentemente produtos ali-
mentícios provenientes da agricultura 

familiar para serem entregues em forma de kits 
para famílias de alunos da rede pública. O obje-
tivo é garantir a alimentação adequada dos estu-
dantes neste período de recolhimento, ameni-
zando os impactos causados pela pandemia do 
novo coronavírus e mantendo o necessário iso-
lamento social para combatê-la.

Aproximadamente 100 kits de produtos 
da agricultura familiar local, contendo itens 
não-perecíveis e perecíveis, como frutas e legu-
mes, serão repassados às famílias. Ao adquirir 
e distribuir esses alimentos, o Governo Muni-
cipal não só auxilia as famílias dos alunos da re-
de municipal de ensino, que tinham na meren-
da escolar uma das refeições do dia, mas tam-
bém os produtores rurais que permanecem for-
necendo seus produtos ao Município.

Durante a suspensão das aulas, o FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) definiu o repasse de gêneros ali-
mentícios aos estudantes da rede pública. Os 
kits seguem as determinações do PNAE (Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar) 
quanto à qualidade nutricional, sanitária e 
respeita os hábitos alimentares e cultura lo-
cal. A entrega foi realizada pela presidente 
do Conselho da Alimentação Escolar, Neiva 
Benetti, o responsável da Coopvida, Jonatas 
Campos e a nutricionista responsável técni-
ca da Alimentação Escolar no Município, Lu-
ciana Curzel, diretamente à Secretaria de 
Assistência Social, através da assistente soci-
al Rosmari Grando, para posterior entrega às 
famílias de alunos da rede municipal em situ-
ação de vulnerabilidade e risco social. Novas 
aquisições e entregas devem ser realizadas 
em breve.

Produtos perecíveis e não perecíveis foram entregues nos últimos dias

LEOMAR JOSÉ FOSCARINI 
PREFEITO 

CARLOS ALEXANDRE DONDÉ DE OLIVEIRA
CONTADOR
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Do Executivo
Sessão de 18 de maio de 2020
PROJETO DE LEI N° 12/2020 : 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
alterar o artigo da Lei Municipal nº 1031 de 
28 de maio de 2019.

 Deliberação:.Deu entrada na ordem do 
dia.

Do Legislativo
Sessão do dia 04 de maio de 2020
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.

Sessão do dia 18 de maio de 2020
INDICAÇÃO N° 02/2020 :
Vereadora Eneide Negri: Para que o 

P o d e r  E x e c u t i v o  M u n i c i p a l  d ê 
continuidade à Rua Rita Fiori Tognon até 
l i ga r  com a  Rua  22  de  Ou tub ro .
Tendo em vista há apenas uma saída da 
cidade que se encontra na Rua 22 de 
Outubro perto de Amauri Denardi, a qual 

encomtra-se, por vezes, trancada pelo fluxo 
de caminhões e veículos, a nova saída da 
cidade dividirá o fluxo auxiliando os 
veiculos de porte maior, especialmente 
máquinas agrícolas. 

Deliberação: Deu Entrada na Ordem do 
Dia.

Proposições verbais
Sessão do dia 18 de maio de 2020
O VEREADOR JORGE PEREIRA: 

Pede para que o Poder Executivo Municipal 
preste um auxílio financeiro ás micro e 
pequenas empresas do município devido as 
mesmas  es t a rem com redução  de 
r e n d i m e n t o s  d e v i d o  á  p a n d e m i a .
Deliberação:  Aprovado por Unanimidade.

Pede também para que o Poder 
Executivo Municipal juntamente com o 
setor competente seja feita a instalação de 
uma placa sinalizadora próximo à 
propriedade de Miguel da Silva em Colônia 
Nova.

D e l i b e r a ç ã o :   A p r o v a d o  p o r 
Unanimidade.

Informe da Câmara de
Vereadores de Vila Langaro

Notícias da Câmara de
Vereadores de Santa Cecília

Matér ias  ana l i sadas  na  Sessão 
Ordinária do dia 18 de maio de 2020

Realizada Sessão Ordinária no dia 18 de 
maio de 2020, sendo deliberadas as 
seguintes matérias:

Teve estrada na Casa Legislativa os 
seguintes Projetos de Lei:

Projeto de Lei nº 016/2020- Altera 

redação da Lei Municipal nº 022/2001, e dá 

outras providências.
Projeto de Lei nº 017/2020- Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

suplementar, e dá outras providências.

Sessões são realizadas sem público, como medida de proteção

 A Administração Municipal, por meio 
da Secretaria da Saúde, Secretaria de 
Habitação e Assistência Social e Secretaria 
de Educação realizou, nos dias 14 e 15 de 
maio, a distribuição de 2 mil máscaras 
artesanais de proteção individual e kits de 
álcool gel para a população do município.

Os kits foram distribuídos nas casas, 
para todas as pessoas do município da zona 
urbana e rural do município, de forma 
gratuita, sendo que cada cidadão recebeu 
duas máscaras e um frasco de álcool gel.

A ação pretende conscientizar as 
pessoas sobre a importância do uso da 
máscara e do álcool gel para combater a 
disseminação do coronavírus e para a 
proteção de cada cidadão.

A prefeita Jusene Peruzzo destacou que 
essa ação é de fundamental importância 
para proteger a saúde da população de 
Santa Cecília do Sul e evitar o contágio do 
coronavírus. “O uso de proteção no rosto é 
uma medida necessária neste momento da 
subida das curvas da Covid-19, pois ajuda a 

inibir o contágio da doença”, afirmou a 
prefeita.

Até o momento o município não 

registrou nenhum caso do COVID-19. 

Dessa forma, a administração municipal 

parabeniza a comunidade pelos cuidados 

adotados até o momento e reforça que as 

medidas de proteção são fundamentais para 

que todos possam se manter protegidos.

Prefeitura de Santa Cecília
distribui máscaras e álcool

Coronavírus: MPT destina mais
R$ 908 mil para ações no RS 

O Ministério Público do Trabalho 
(MPT) destinou, nas duas últimas semanas, 
m a i s  R $  9 0 8 . 7 1 7 , 9 7  p a r a  a ç õ e s 
coordenadas de prevenção e enfrentamento 
ao novo coronavírus no Rio Grande do Sul. 
Desde  25/3 ,  foram rever t idos  R$ 
9.065.522,29, sendo R$ 6.400.784,83 
decorrentes  de 52 ações judiciais 
homologadas pela Justiça do Trabalho, em 
ações civis públicas (ACPs) e execução de 
termos de ajuste de conduta (ExTACs). 
Outros R$ 2.664.737,46 decorrem de 52 
TACs celebrados. Uma ação ou um TAC 
pode ter mais de uma destinação. As 
destinações beneficiaram, basicamente, 
hospitais e instituições de saúde em várias 
municípios do Estado. Em todo Brasil, o 
MPT destinou, até às 10h desta segunda-
feira (18/5), R$ 227.036.260,63.

Desde o começo da pandemia, as 
denúncias de violações trabalhistas 
relacionadas à Covid-19 têm dominado a 
pauta do MPT no País. No Estado, nas duas 
últimas semanas, de 4/5 até às 10h desta 
segunda-feira (18/5), foram recebidas mais 
115, totalizando 926 desde 11/3, data da 
primeira (no Brasil, foram totalizadas 
15.761). Até o momento, foram instaurados 
172 inquéritos civis (ICs) em todo o Estado 
(no Brasil, foram 3.193) com o tema Covid-
19. As reclamações vão desde a falta de 
proteção à saúde e à segurança do 
trabalhador até dispensas em massa ou 
fraudes nas rescisões contratuais, entre 
outras queixas. Foram emitidas 428 
recomendações (no Brasil, foram 8.959), 
com objetivo de conscientizar e orientar 
diversos setores econômicos sobre medidas 
a serem adotadas durante a pandemia. 
Estão sendo ajuizadas ações civis públicas 
(ACPs) - até o momento, quatro no RS e 79 
no Brasil - quando inviabilizada a solução 
extrajudicial. Para ampliar o diálogo social 
e acompanhar as políticas públicas de 
enfrentamento à Covid-19, o MPT-RS 
registra 83 procedimentos promocionais 

(no Brasil, são 770) e expedição de 5.830 
notificações, ofícios e requisições (51.023 
no Brasil).

O dinheiro das reversões é fruto de 
indenizações por danos morais coletivos ou 
multas trabalhistas, que têm por finalidade 
a reparação à sociedade pelos prejuízos 
causados por empregadores, com violações 
trabalhistas que afetam inclusive o sistema 
de saúde. Existe orientação publicada, em 
20 de março, pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), indicando, 
quando possível, redirecionamento de 
recursos de processos judiciais e extra-
judiciais para a aquisição de equipamentos 
de proteção individual a profissionais de 
saúde que estão na linha de frente do 
combate à doença, compra de respiradores, 
ventiladores pulmonares, kits de testagem 
para saber se a pessoa contraiu o vírus e 
para pesquisas, necessários ao combate do 
Covid-19. 

Como denunciar
Além de demonstrar a vocação 

conciliatória da instituição, o MPT não 
para. O órgão se coloca à disposição da 
sociedade para mediar conflitos entre 
trabalhadores e empregadores, decorrentes 
dos impactos gerados pela pandemia, e 
continua recebendo e processando 
denúncias, por meio do aplicativo MPT 
Pardal e pelo formulário online.

Cadastro
O MPT criou cadastro nacional para 

diagnóstico das necessidades da saúde no 
país .  O objet ivo é o de cadastrar 
informações sobre condições de saúde e 
segurança dos profissionais que prestam 
serviços nas unidades de saúde. O objetivo 
é verificar a existência de medidas de 
proteção aos trabalhadores, diante da 
pandemia. O cadastro permite conhecer, de 
forma mais precisa e macro, situação de 
saúde nos diferentes locais do país. Quanto 
maior a adesão, melhor será o planejamento 
da atuação do MPT.

Poder Legislativo de Vila Lângaro

Os kits foram distribuídos nas casas



22 de maio de 2020 REGIÃO 17

A  C o p r e l  e s t á  d a n d o 
continuidade nas obras do plano de 
investimentos de 2020 na área de 
d i s t r i b u i ç ã o  d e  e n e rg i a .  A 
cooperativa pretende investir, neste 
ano, 40 milhões no sistema elétrico.  
Atualmente, seis projetos estão em 
andamento. 

Em Saldanha Marinho,  a 
coope ra t iva  e s t á  f azendo  a 
adequação de uma rede para 
melhorar a confiabilidade da 
energia. O Investimento prevê a 
substituição de 73 transformadores. 
Serão beneficiadas 129 famílias de 
S a l d a n h a  M a r i n h o ,  n u m 
i n v e s t i m e n t o  t o t a l  d e  R $ 

226.704,97. 
Em Selbach, está em andamento 

a primeira etapa de uma obra de 
t r o c a  d e  c o n d u t o r e s  e m  2 
quilômetros de rede trifásica 
t r o n c a l .  O  r e c u r s o  d e  R $ 
313.652,08 vai beneficiar 370 
famílias cooperantes.

Em Panambi, a Coprel iniciou 
um investimento de transformação 
de rede monofásica para trifásica e a 
t roca de condutores  em 3,8 
quilômetros. O investimento nesta 
rede será de R$ 402.522,17. 

Em Marau a  Coprel  es tá 
investindo na construção da sua 
nova  subes tação  e  l inha  de 

t r a n s m i s s ã o  e m  1 3 8  k V.  O 
inves t imento  to ta l  é  de  R$ 
1.152.721,10 e beneficia ao todo 
7.341 famílias. 

A Coprel também está trocando 
cabos em 4,5 quilômetros de rede 
trifásica, nas localidades de São 
Cristóvão e Passo das Pedras, em 
Ciríaco. A obra também contempla 
a readequação de traçado com a 
s u b s t i t u i ç ã o  d e  p o s t e s .  O 
investimento de RS 412.665,49. 
Também serão instalados dois 
novos religadores automáticos e 
telecomandados para proteção e 
manobras na rede somando mais R$ 
132.426,82.   Ao todo esses 
investimentos representam R$ 
545.092,30. 

Investimentos em andamento na área de atuação da Coprel

A cooperativa pretende investir, neste ano, 40 milhões no sistema elétrico 
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Credibilidade que faz a Diferença!

Loteamento Coohasa Araucária II 
recebe melhorias em infraestrutura

er qualidade de vida é uma busca de Tmuitas famílias. Com o dia a dia tão 
atribulado, precisamos de um tempo 

para relaxar e, o melhor lugar para isso é a 
nossa casa. Morar bem, em um lugar 
tranquilo e ainda assim com fácil acesso a 
pontos estratégicos, é chave para ter 
qualidade de vida.

Por isso, a Cooperativa Habitacional 
 Coohasa planeja todos os seus 
loteamentos para oferecer qualidade de 
vida aos moradores. O Loteamento Coohasa 
Araucária II é ideal para quem quer um 
espaço para criar os filhos e construir a casa 
própria. Atualmente o local está recebendo 
a pavimentação, proporcionando ainda 
mais conforto aos moradores. Serão 
pavimentados 19.633 metros quadrados e, 
destes, cerca de 8 mil metros já estão 
concluídos. O investimento total é de R$ 
1.313.213,00, sendo 70% com recursos dos 
moradores e 30% com recursos do Poder 
Público Municipal.

O loteamento foi lançado em 2009, com 
151 terrenos comercializados para os 
associados a custos menores que o mercado 
e condições especiais de pagamento (até 60 
parcelas), em função de ser decretado pelo 
Poder Público como loteamento social, o 
que proporcionou a abertura das ruas e 
gratuidade da energia elétrica. 

De acordo com o presidente da Coohasa, 
Miguel Paese, o Araucária II é o terceiro 
projeto habitacional da Cooperativa em 
Tapejara. ‘O município sempre nos acolheu 
de maneira amistosa, nos dando todas as 
condições para desenvolver nosso trabalho, 
desde 2005 com o então prefeito Juliano 

Girardi, da mesma forma com Seger 
Menegaz e agora com Vilmar Marotto’, 
frisou.

O vice-presidente da Coohasa, Edilson 
Carlos Guzzo, diz que o projeto de 
aquisição do Araucária II teve início na sua 
gestão e é extremamente gratificante 
presenciar o desenvolvimento do 
loteamento. ‘A Cooperativa sempre 
acreditou em Tapejara e no 
empreendedorismo do município tendo 
sempre ótimos resultados’, disse.

Volmir Danelli, conselheiro fiscal da 
Coohasa, é vereador em Tapejara e 
acompanha de perto o desenvolvimento do 
loteamento. ‘A parceria que temos com o 
poder público possibilita darmos qualidade 
de vida para os moradores. É muito 
gratificante contribuirmos com este 
trabalho, que tira tantas famílias do 
aluguel’, disse. 

O prefeito Vilmar Merotto diz que a 
Administração não está medindo esforços,  
já que este é um Loteamento de Interesse 
Social, para auxiliar e reduzir ao máximo os 
custos de pavimentação para os moradores. 
‘Com certeza a obra que estamos 
executando na Avenida Ari Calegari,  que 
dá acesso ao Loteamento irá facilitar e 
muito a locomoção de todos. Em parceria 
com os moradores estamos pavimentando 
com paralelepípedo 28 quadras, onde estão 
sendo realizados serviços de nivelamento, 
tubulação, compactação, como em alguns 
pontos já havia sido canalizado, estamos 
auxiliando também com o transporte do 
pavimento”, disse Merotto.  

Daniel Saccon, a esposa Vanize Brusso e 
os dois filhos foram os primeiros moradores 
do Loteamento Araucária II. Daniel conta 
que por mais de 11 anos pagou aluguel e a 
Cohasa lhe proporcionou o sonho da casa 
própria. ‘O valor acessível do terreno e as 
boas condições de pagamento foram 
fundamentais para que tivéssemos 
condições de adquirir e iniciar a construção 
do nosso lar’, disse Daniel.

A família diz que está satisfeita com as 
melhorias realizadas no local. ‘A 
pavimentação veio para o bairro ficar ainda 
mais bonito e podermos nos deslocar com 
mais facilidade. Temos muito a agradecer à 
Cooperativa e toda a diretoria’, frisou 

Daniel.
Da mesma forma, a moradora Carina C. 

O. Brisolara, é só elogios à nova morada. 
‘Mudamos para o loteamento há poucos 
meses e toda a minha família está muito 
satisfeita. O bairro está ficando muito 
bonito com a pavimentação, temos bons 
vizinhos e isso é fundamental para nossa 
qualidade de vida’, disse. Carina conta que 
sempre morou em apartamento e a 
possibilidade de adquirir um terreno e 
construir a casa própria foi um divisor de 
águas para sua família. ‘Iniciamos aqui uma 
nova fase, acreditando que seremos ainda 
mais felizes’, finalizou.

Sonho da casa própria

Entrega das escrituras aos moradores

Entrega do Loteamento Coohasa Araucária II

Vista atual do Loteamento Araucária II

Presidente Miguel, vice Edilson, conselheiro Volmir e secretária Adriana

Daniel Saccon e família
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Smec promove formação docente
sobre o uso de novas tecnologias

esta semana, os professores Nda rede municipal de ensino 
de Ibiaçá participaram de cur-

so de formação docente ministrada pe-
lo professor Paulo Henrique Santini. A 
iniciativa foi da Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer (Smec) 
de Ibiaçá que entendeu a necessidade 
de atualizar os conhecimentos, dos pro-
fessores, relacionados a novas tecno-
logias para utilizar com os estudantes 
que estão em casa, nesta época de pan-
demia do Coronavírus.

 Conforme a coordenadora da 
Smec, Fabiane Bortolotto, o curso teve 
o objetivo de adequar as atividades 
que os alunos teriam em sala de aula pa-
ra o modo on line e, por isso, contatou-
se o professor Paulo para nos auxiliar 
na prática das novas tecnologias. “Di-
ante da pandemia, nossas escolas pas-
saram a buscar alternativas e estratégi-

as de ensino para manter nossa comu-
nidade escolar engajada. A Secretaria, 
juntamente com as equipes de direção, 
coordenação, psicopedagoga e Conse-
lho Municipal de Educação organiza-
ram o Plano de Ação Pedagógico que 
será executado por todos os envolvi-
dos no processo de aprendizagem de 
nossos alunos durante o período em 
que as aulas presenciais permanece-
rem suspensas”, informou Fabiane.

Segundo o professor Santini, fo-
ram apresentadas, durante a formação, 
ferramentas utilizadas para que os pro-
fessores possam ter contato com os alu-
nos e também enviar o material a eles. 
“Mostramos o Google Meet para agen-
damentos de aulas e reuniões, o Loom 
para gravação e edição de vídeos, o 
YouTube Studio para publicação dos 
vídeos em um canal na plataforma, 
além de outras ferramentas para uso ge-

ral”, relatou.
De acordo com Fabiane, a Secre-

taria de Educação e Cultura organizou 
uma grade semanal de horários para o 
envio dos trabalhos aos alunos. “Essa 
grade contém os dias da semana com 
as respectivas disciplinas de cada ano 
escolar”, destacou a coordenadora ao 
lembrar que os alunos que tem acesso 
a internet receberão os trabalhos via 
Plataforma ON, do Sistema Aprende 
Brasi l  da  edi tora  Posi t ivo  ou 
WhatsApp. A forma de devolução onli-
ne será preferencialmente pela Plata-
forma ON, facilitando desta forma o 
controle dos professores. Aos estudan-
tes que não possuem acesso à internet, 
os trabalhos estão sendo impressos e fi-
cam disponíveis na escola para serem 
ret irados  pelos  alunos  ou pa-
is/responsáveis, quinzenalmente, às 
sextas-feiras. Curso teve o objetivo de adequar as atividades para o modo online

Caminho dos Romeiros está
em fase de nalização

Promege vai distribuir 1.000
doses de sêmen

gora quem chega em Ibiaçá se depara Acom mais uma obra sendo finalizada. 
Como parte do perímetro urbano, o Ca-

minho dos Romeiros já é realidade no municí-
pio que tem uma das maiores romarias do interi-
or do Estado. Com 1.189,12 metros quadrados 
de pavimentação, o governo de Ibiaçá atende 
um pedido da comunidade e realiza a constru-
ção de uma pista de caminhada com pavers e pa-
vimentação asfáltica separada por taxões.

Conforme o prefeito Claudiomiro Fracas-
so, nesta semana, os trabalhadores estão em fase 
de finalização, colocando os taxões e realizando 
a sinalização do perímetro construído. “Com os 
taxões sendo pregados e a pintura da sinalização 
sendo finalizada, a obra está quase concluída, 
faltando pequenos detalhes para que o Caminho 
dos Romeiros se torne realidade e traga segu-
rança a todos os pedestres e peregrinos que tran-
sitarem por este novo espaço em nossa cidade”, 
informou o prefeito.

A obra total está orçada em R$ 284.000,00, 
sendo R$ 232.386,95 emenda do deputado fede-
ral Giovani Cherini e R$ 51.619,05 contraparti-
da do município.

 governo de Ibiaçá e a Emater abrem Oas inscrições de 25 a 31 de maio para 
produtores de leite se cadastrarem no 

Programa de Melhoramento Genético (Pro-
mege) que vai distribuir nos próximos dias a 
maior quantidade de doses de sêmen já dispo-
nibilizadas pelo programa.

Conforme o prefeito Claudiomiro Fracas-
so serão distribuídas 1000 doses de sêmen de 
alta genética, nesta etapa. “É uma cadeia pro-
dutiva importante para o município, pois são 
produzidos 8 milhões de litros/ano, envol-
vendo 138 famílias que estão na atividade, ge-
rando emprego e renda para os produtores ru-
rais. Este ciclo movimenta a economia tam-
bém por isso recebe nosso incentivo”, desta-
cou o prefeito.

Segundo o médico veterinário, Eduardo 
Berton de Oliveira (Duda), a qualidade do lei-
te é influenciada pela genética e também pela 
higiene no manejo. “Uma boa genética garan-
te mais saúde animal e produtividade. A gené-
tica escolhida para a distribuição atende to-
das as caraterísticas e demandas do municí-
pio. Estamos falando de um touro positivo pa-

ra leite; que na parte de conformação vai me-
lhorar tipo, úbere, pernas e cascos, e que te-
nha saúde. Precisamos de vacas longevas, 
que produzam mais, gerem renda, que empre-
nhem mais facilmente, produzam leite de qua-
lidade e adoeçam menos”, observou o veteri-
nário.

Este ano, o governo de Ibiaçá investiu R$ 
26 mil no programa, que já atende os produto-
res do município não somente com a distribu-
ição de sêmen , mas também com treinamento 
de inseminadores, identificação e classifica-
ção de animais, além de aquisição de materia-
is necessários para garantir o melhoramento 
genético dos bovinos.

Como participar do programa
Para participar do programa, o produtor 

deve contatar a Emater, informando seu nome 
e o nome de um inseminador para atender sua 
propriedade. De acordo com as normas, a pro-
priedade com produção de até 60 mil li-
tros/leite/ano, receberá cinco doses de sê-
men. A partir de 60 mil litros/leite/ano, o pro-
dutor receberá 10 doses. Espaço terá mais um quilômetro de extensão
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Programa
Misturadão 89
Todos os sábados das 8 às 10h 
na Rádio Cristalina FM 89,3
Apresentação: Cesar Toniasso

AUMENTE A VELOCIDADE
DA INTERNET.

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

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

Ouça A Voz do Trabalhador
Rádio Tapejara
Sábados: 7h45

Nova FM
Sábados: 13 horas

 

Nova ambulância UTI é
entregue em Água Santa

Administração Municipal
promove obras na cidade

Produção de sabão caseiro Máscaras são distribuídas 

dministração Municipal de Água ASanta, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, adquiriu uma 

Ambulância UTI nova, totalmente equipa-
da. Essa importante conquista faz parte do 
planejamento e da busca incansável que a 
atual Administração vem fazendo no intui-
to constante de renovar a frota, proporcio-
nando mais qualidade e segurança aos usuá-
rios e mais economia para o município.

Esse recurso é destinação do Ministé-
rio da Saúde, através de indicação parla-
mentar. Para o Prefeito, Jacir Miorando, “é 
satisfatório em momentos difíceis poder en-
tregar a população tantas conquistas im-
portantes, nesse caso em especial, mais 
uma vez cuidar bem da saúde dos aguas-

santenses é algo imensurável que enche de 
orgulho. Devemos ainda agradecer e reco-
nhecer por mais esse recurso que o Deputa-
do Federal Alceu Moreira destinou para o 
nosso município, sem essa mão amiga não 
teríamos tantos resultados positivos”, fina-
lizou Miorando.

O Prefeito em exercício, Edson Lore-
son, comentou da alegria de participar des-
se momento tão importante para a saúde 
que já é um destaque e a cada dia recebe ma-
is investimentos importantes que vem sem-
pre ao encontro do bem estar e a segurança 
que a população merece. Também destacou 
a importância de ser parceiro do Deputado 
Federal Alceu Moreira que tem um carinho 
e atenção com a nossa querida Água Santa.

 Secretaria Municipal de Obras e ATrânsito intensificou a manutenção 
e recuperações das estradas do nos-

so interior nesta semana. Com a chuva regis-
trada no início do mês, a estrada que liga 
Água Santa à Tapejara precisou de reparos 
que foram alinhados com a manutenção de 
alguns trechos da Comunidade do Rio Car-
reteiro. A reserva indígena da Comunidade 
do Faxinal também recebeu manutenção da 
estrada principal.

Recentemente, também, a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
auxiliou o produtor rural em uma terraplena-
gem para a construção de um galpão. Servi-
ços como esse são diariamente desenvolvi-
dos pela Secretaria de Agricultura para o pro-

dutor rural que estiver em dia com a Secreta-
ria da Fazenda e efetuar o agendamento do 
serviço junto à Secretaria de Agricultura.

Já nesta semana,  a Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos realiza diariamente 
os serviços de manutenção das vias públicas 
da nossa cidade, o que faz com que a cidade 
permaneça limpa. Outros serviços como ma-
nutenção da Praça Central, construção de bo-
cas de lobo, arborização, limpezas em geral, 
entre outros serviços são realizados pela Se-
cretaria de Serviços Urbanos, visando o em-
belezamento e manutenção da cidade. Tam-
bém, nos últimos dias, fitas de isolamento es-
tão cercando a Praça Central, bem como os 
bancos, estando vedada a passagem entre as 
fitas para a circulação na Praça Central.

Deputado Alceu Moreira destinou recurso para compra do veículo Melhorias são realizadas constantemente nas estradas do interior 

secretaria Municipal de Educação e Cultura, com apoio da Secretaria Municipal de AAssistência Social, agradece as doações de matéria prima para a fabricação do sa-
bão caseiro, bem como as funcionárias da Educação que estão fazendo sua fabrica-

ção. O sabão caseiro será distribuído para as pessoas que mais necessitam, visto que a higie-
nização das mãos é uma das formas de prevenção ao coronavírus. A Secretária de Educa-
ção, Márcia Dametto salientou que ainda nesta semana estará iniciando as entregas.

 Leo Clube de Água Santa realizou a entrega das máscaras, doadas pelo Empresá-orio Everaldo Fontana. Na manhã de quarta-feira, 06 de maio, funcionárias da Se-
cretaria da Saúde e da Secretaria de Educação realizaram a entrega para os morado-

res da cidade. Os moradores do interior que ainda não tem sua máscara devem retirá-las a na 
Assistência Social ou no Posto de Saúde. A retirada deve ser feita por apenas um integrante 
da família. Pede-se, ainda, que apenas uma máscara por integrante seja retirada.
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Confira os informes do Poder
Executivo de Mato Castelhano

Escola Senhor dos Caminhos 
instala portas de emergência 

 Secretaria Municipal da Educação de AMato Castelhano informa que até o dia 
29 de maio está em vigor o recesso es-

colar do mês de julho. As aulas seguem suspen-
sas até junho por decisão Estadual. 

Alvará Sanitário
A Secretaria Municipal da Saúde, através 

do setor de Vigilância Sanitária informa a todos 
os estabelecimentos comerciais, que necessi-
tam de alvará sanitário ou que não estejam regu-
larizados, que os mesmos deverão procurar a Se-
cretária Municipal da Fazenda para regularizar, 
caso contrário estarão sujeitos a notificação.

Doação de máscaras
A Administração Municipal agradece a 

Eletro Help que doou ao Município 100 másca-
ras PFF2 com válvula para uso na Unidade Bási-
ca de Saúde e Centro Administrativo. Ainda 

com relação às doações, a Administração Muni-
cipal agradece a Cooperativa Sicredi de Mato 
Castelhano que doou ao município R$ 5 mil  
em álcool gel e máscaras cirúrgicas para uso na 
Unidade Básica de Saúde e no centro adminis-
trativo.

IPTU
A Secretaria da Fazenda de Mato Caste-

lhano informa aos contribuintes do Município 
que possuem imóveis na zona urbana e na área 
de Expansão Urbana denominada Capingui, 
que devido a pandemia de Covid-19, o IPTU 
2020 foi prorrogado. Devemos informá-los 
que os vencimentos serão os seguintes:

PARCELA ÚNICA (com 20% de descon-
to): 15/08/20

1º PARCELA (valor integral): 15/09/20
2º PARCELA (valor integral): 15/10/20
3º PARCELA (valor integral): 15/11/20

á mais de 40 anos a Escola Senhor dos HCaminhos oferece educação de qualida-
de para Tapejara e região. Sendo a única 

escola de ensino médio a ofertar ensino público no 
município, grande parte da população tapejarense 
passou por ela. Sabe-se que o estado não consegue 
suprir com todas as necessidades financeiras da re-
de educacional, sendo assim, em 2019, a comuni-
dade escolar, vendo a necessidade de instalação de 
portas de saídas de emergência, uniu-se para arre-
cadar, através de um bingo, fundos para constru-
ção das mesmas. 

Atualmente, com a obra concluída, o educan-
dário, através de sua direção, vem agradecer ao 
CPM, Conselho Escolar, equipe diretiva, profes-
sores, funcionários, pais, alunos, CTG Manoel Tei-
xeira e patrocinadores. "A todos que se envolve-
ram e ajudaram de alguma forma, enfim a toda co-
munidade tapejarense, o nosso muito obrigado. 
Colocando a educação das nossas crianças e jo-

vens como prioridade, trabalhando sempre em uni-
dade, família, escola e sociedade e tendo uma vi-
são comunitária, podemos sim garantir uma edu-
cação pública de qualidade, afinal todos os cida-
dãos tapejarenses merecem a oportunidade de luta-
rem pelos seus objetivos, tendo a educação como 
meio para atingí-los. A Escola Senhor dos Cami-
nhos agradece a todos que fizeram parte dessa con-
quista, pois a nossa história é a sua história".  

Entre os assuntos destacados, está a mudança no calendário de pagamento do IPTU 2020 Saídas de emergência foram instaladas com o objetivo de garantir a segurança na escola
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as últimas semanas em consultas com co-Nmentaristas de Porto Alegre, foi escolhido o 
melhor time do Grêmio e do Inter de todos 

os tempos. O Grêmio de 1983, que superou na deci-
são a equipe treinada por Felipão no bicampeonato 
da América, em 1995. Desta forma, chegaram à gran-
de final dois verdadeiros esquadrões. De um lado, o 
Grêmio de 1983, treinado por Valdir Espinosa, que 
desbravou a América de forma pioneira para, em se-
guida, conquistar o inédito título do Mundial de Clu-
bes. Do outro lado, os guerreiros de Luiz Felipe Sco-
lari que enfileiraram títulos na década de 1990, fi-
cando marcados pelo bicampeonato continental de 
1995. No Internacional  chegaram dois verdadeiros 
esquadrões. De um lado, o Inter de 1975-1976, trei-
nado por Rubens Minelli, que conquistou os dois pri-
meiros títulos nacionais do Rio Grande do Sul. Do 
outro lado, a equipe de Ênio Andrade que, em 1979, 
venceu o Brasileirão de forma invicta — fato até ho-
je jamais repetido. Participaram os colunistas de Ga-
úchaZH Pedro Ernesto Denardin e Diogo Olivier, e o 
comentarista da SporTV, Lédio Carmona.

em campeonato e sem jogos, a TV reprisa gran-Sdes decisões das mais variadas épocas e com-
petições. Copa do Mundo e Libertadores da 

América são os preferidos. Grêmio e Penãrol foi re-
lembrado semana passada, com a primeira conquista 
gremista da Libertadores. O Grêmio venceu por 2 a 1 
em 1983. Neste domingo, dia 24 de maio será a vez 
de recordar a primeira conquista colorada, frente ao 
São Paulo FC. O resultado foi 2 a 2, mas como havia 
vencido no Morumbi, com o empate o Inter  sagrou-
se campeão.

 Campeonato Municipal de Futebol de Cam-Opo de Tapejara encerraria a primeira fase nes-
te domingo, dia 24 de maio. O campeão já es-

taria na grande final, após a segunda fase. O proble-
ma é que sequer começou e está ameaçado de não ser 
realizado por conta da COVID-19.

 Aberto de Verão também foi interrompido Ofaltando sete rodadas para o seu final. Esse 
campeonato porém, deve reiniciar assim 

que liberado pelas autoridades da saúde.

Proposta da FGF para retomada do Gauchão
Ipiranga 2020 é aprovada por clubes

Dedicação e atenção na hora da entrega das
atividades escolares em Charrua

Vila Lângaro terá Capela Mortuária Municipal

Em reunião virtual realizada no dia 13 de ma-
io, foi aprovada a proposta que a FGF apre-
sentou aos clubes para a retomada do Gau-

chão Ipiranga 2020. Com aceitação unânime 
entre os 12 dirigentes, o documento se-
rá encaminhado ao Tribunal de Justiça 
Desportiva do Rio Grande do Sul, Mi-
nistério Público (MP-RS) e Se-
cretaria Nacional de Esportes 
para validação.

As deliberações sugeridas 
pela Federação Gaúcha de Fu-
tebol observam a aplicação do p r o-
tocolo de segurança desenvolvido pela 
entidade e a realidade econômica dos ti-
mes que disputam a competição. Entre 
as readequações estão: Período-base pa-
ra retomada da competição entre metade de ju-
lho e início de agosto; Contratações livres (salvo ca-
sos de atletas que já atuaram na edição deste ano do 
Gauchão); Nenhuma equipe rebaixada este ano e qua-

tro descensos em 2021.
No encontro virtual do dia anterior, os diri-

gentes já acenavam positivamente com a propo-
sição. Só não houve conclusão da sessão por-

que um dos representantes teve que se 
ausentar.

A data para a retomada da disputa 
do campeonato estadual acom-
panhará a definição do calen-
dário do futebol brasileiro e 
estará condicionada à libera-
ção dos órgãos governamen-

tais e autoridades sanitárias.
O Gauchão Ipiranga 2020 foi sus-

penso em 16 de março, em razão da pan-
demia de coronavírus. Há três rodadas 

da Taça Francisco Novelletto Neto (2º 
turno) pendentes, além dos confrontos de se-

mifinal e final. Caso o vencedor não seja o Caxias 
(campeão do 1º turno), haverá, ainda, a disputa da fi-
nalíssima.

s estudantes da rede municipal de ensino de OCharrua seguem realizando suas tarefas em ca-
sa. A Secretaria de Educação, Desporto, Cultu-

ra e Turismo reforça o pedido para que pais e responsá-
veis acompanhem a execução dos trabalhos. 

É importante verificar se os alunos registraram nas 
folhas de exercícios seus nomes e a informação do ano 

ao qual frequentam as aulas, para que as professoras e 
professores possam saber a quem a atividade resolvida 
pertence. Além disso, todas as atividades devem ser de-
volvidas após serem realizadas, e não em branco, o que 
compromete a efetividade das ações à distância, que 
são pensadas para não deixar os estudantes charruenses 
desassistidos durante o distanciamento social.

Uma das principais obras em 
andamento dentro de Vila 
Lângaro é a Capela Mor-

tuária, que foi projetada para dar 
conforto e acolhimento aos familia-
res e amigos durante o momento da 
despedida de um ente querido, pois 
o velório é um momento importante 
para o luto, a despedida é um passo 
fundamental para superar um mo-
mento tão difícil como a morte.

A edificação contará com uma 
ampla capela para o velório, uma co-
pa/cozinha, banheiros e um dormi-
tório para descanso. O entorno da 
edificação contará com um espaço 
de descanso e contemplação da natu-
reza assim como um amplo estacio-
namento para apoio.

A escolha do terreno se deu pela 
lua localização, sendo de fácil aces-
so, estando próximo ao centro, a 
Igreja Nossa Senhora do Rosário e 
ao cemitério comunitário. A possi-
bilidade de ocupação deste terreno 

se deu devido ao fato, de que a Casa 
Mortuária é de interesse comum, pú-
blico e social, respeitando os termos 
da Lei Federal de Parcelamento de 
Solos nº 6766, art.4º, III-A e em es-
trita observância à legislação ambi-
ental. É importante ressaltar aqui, 
que só foi possível fazer neste local, 

com o apoio da atual diretoria, Mi-
tra Arquidiocesana, e comunidade, 
que cedeu o terreno para a constru-
ção, e com a aprovação do Poder Le-
gislativo (Decreto Municipal 
nº2180/20) juntamente com os vere-
adores, e com a administração Muni-
cipal, a obra deu-se início. 

Imagem mostra projeto da obra em construção
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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

ACESSE: pitstop.cardapio.top

ACESSE: pitstop.cardapio.top

Rua Comércio, 879, sala 1
Tapejara-RS

(54) 3344-3174

Produtos para limpeza doméstica, prossional, 
automotiva e de piscinas!

Completa linha de embalagens alimentícias!

Cuidar da limpeza

da casa e da higiene

pessoal nunca foi

tão importante! 

Aqui sempre tem produtos que
facilitam seu dia a dia!

Não deixe deconferir!



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

09

Você já conhece
o nosso site?

www.novotempotapejara.com.br

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

as últimas semanas, o prefeito NVilmar Merotto visitou alguns 
bairros do município, com o 

objetivo de conversar e verificar as 
maiores necessidades da população, além 
de acompanhar a execução das obras em 
cada localidade.

“Estas visitas são muito importantes, 
pois podemos checar de perto a qualidade 
dos serviços que estão sendo prestados 
pelas nossas Secretarias, e também para 
levarmos informações para todos durante 
este momento difícil que estamos 
vivendo”, finalizou Merotto. 

 No Bairro 13 de Maio, juntamente 
com o vereador Valdomiro Venâncio, 
visitou as famílias e acompanhou o 
andamento de obras, que estão sendo 
executadas pela Secretaria de Habitação. 

F o r a m  v i s i t a d o s  t a m b é m  o s 
moradores do Loteamento Real 1 e as 
instalações do novo CRAS que está sendo 
construído no bairro, verificado o 
andamento das obras de pavimentação, 
sendo que em breve o mesmo estará 
100% pavimentado.

O prefeito também passou nos bairros 

Tapy, onde em breve serão iniciadas as 

obras de pavimentação e São Paulo, onde 

es tão  sendo rea l izadas  obras  de 

pavimentação na Avenida Ari Calegari e 

melhorias na quadra poliesportiva na 

EMEF São Paulo. 

Prefeito Merotto visita os bairros tapejarenses 
Chefe do Executivo checou de perto a qualidade dos serviços que estão sendo prestados 

Vereador Valdomiro Venâncio acompanhou visitas

Visita às obras do novo CRAS Moradores receberam informações sobre momento atual

Prefeito conversou com moradores


