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ÁGUA SANTA SUINOCULTURA
Prefeito Jacir Miorando assume presidência do Consórcio Inter-
municipal da Região Nordeste do RS (Cirenor) e da Associação 
dos Municípios do Nordeste Rio Grandense (Amunor). Gestor 
ainda irá integrar vice-presidência da Federação das Associa-
ções de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Página 20

Exportações totais de carne suína alcançam 102,4 mil toneladas 
em maio. No mesmo período, vendas totais de carne de frango 
chegam a 399,4 mil toneladas. As vendas mensais de carne suína 
alcançaram US$ 227,9 milhões, número 58,4% acima do alcan-
çado no quinto mês de 2019, com US% 143,8 milhões. Página 21
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NA CONSOLIDAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO 

Programa Cidade Empreendedora tem como objetivo engajar gestores e servidores públicos na melhoria do ambiente de negócios e na promoção de
políticas públicas para apoio e fortalecimento do empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico  local, com a potencialização
e institucionalização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Página 09
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A Sessão Ordinária da Câ-
mara de Vereadores de Ibi-
açá, realizada no dia 25 de 

maio, colocou em votação quatro 
Projetos de Lei.

O Projeto de Lei nº 17/2020, 
que institui o sistema de Estacio-
namento de Curta Duração em fren-
te a farmácias e drogarias, tem auto-
ria do vereador do Progressistas, 
Belchyor Teston. O projeto, apro-
vado por unanimidade, tem o obje-
tivo beneficiar o setor comercial en-
volvido, bem como a comunidade 
em geral que precisa estacionar pró-
ximo a esses estabelecimentos.  

O Projeto de Lei nº 18/2020, de 
autoria do Poder Executivo Muni-
cipal, busca estruturar o Regime 
Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Efetivos do 
município, de acordo com o que tra-
ta o art. 40 da Constituição da Re-
pública. Por votação unanime, os 
vereadores pediram vistas, deixan-
do o Projeto retido na Câmara de 
Vereadores para estudo e posterior 
votação.

Também de autoria do Poder 
Executivo Municipal, o Projeto de 
Lei nº 20/2020, aprovado por una-
nimidade, autoriza o Poder Execu-
tivo efetivar permuta de imóveis 
na área de terra de Jaderson Cal-
dart Vanz, localizado na Gruta de 
Nossa Senhora de Lurdes, que é co-
nhecida por todos os munícipes co-

mo ponto turístico do município.
Na mesma Sessão Plenária, o 

vereador do Progressistas, Jones 
Roberto Cecchin defendeu, peran-
te o Plenário, a Indicação nº 
03/2020, que será encaminhada ao 
Executivo Municipal, onde solici-
ta o pagamento de adicional de in-
salubridade aos profissionais da 

área da saúde, tendo visto a pande-
mia do Coronavírus.

Aprovado repasse à Acisai
Ainda durante a sessão, foi 

aprovado, por unanimidade, o Pro-
jeto de Lei nº 19/2020 que autoriza 
o Poder Executivo a firmar parce-
ria com a Associação Comercial, 

Industrial de Prestação de Serviços 
e Agropecuária de Ibiaçá (Acisai) 
realizando o repasse de R$ 8 mil 
em parcela única.

De acordo com o presidente da 
Câmara de Vereadores, Cláudio 
João Negretti (Cadinho), a finali-
dade da parceria e, portanto, da 
aprovação do repasse é promover 

uma campanha para trazer benefí-
cios ao comércio local. “A aprova-
ção deste projeto, por todos os vere-
adores, vem fortalecer e promover 
a defesa dos interesses da classe 
empresarial, de prestadores de ser-
viços, viabilizando novas relações 
de trabalho e renda a todos”, desta-
cou o presidente.

O
s vereadores de Mato 
Castelhano se reuniram, 
no di 1º de junho, para de-

liberarem as proposições que fo-
ram definidas para aquela sessão 
ordinária. Na ordem do dia cons-
tavam:

Projeto de Lei n.º 16, de 29 
de maio de 2020:

"Autoriza a contratação de 
Dentista para atender necessida-
de temporária de excepcional in-
teresse público no programa 
ESF - Programa Estratégia de Sa-
úde da Família, nos termos do in-
ciso IX, do art. 37 da Constitui-
ção Federal e dá outras provi-
dências." Aprovado por unani-
midade.

Pedidos de Informações:
Pedido de Informações n.º 

03/2020, de autoria dos verea-
dores das bancadas PP e PTB:

Solicita ao Poder Executivo os 
seguintes pedidos - anos 2019 e 
2020:

- O envio de cópia das plani-
lhas dos três tratores da Secretaria 
da Agricultura;

- A cópia das planilhas das três 
retroescavadeiras, sendo duas da 
Sec. da Agricultura e uma da Sec. 
de Obras;

- A cópia das planilhas das du-
as pá carregadeiras da Sec. de 
Obras;

- A cópia das planilhas da re-
troescavadeira hidráulica;

- Cópia das planilhas de abas-

tecimento de todas as máquinas 
mencionadas anteriormente.

Pedido de Informações n.º 
04/2020, de autoria dos verea-
dores das bancadas PP e PTB:

Solicita ao Poder Executivo a 
informação sobre quem foram os 
beneficiados com material de 
construção e mão de obra, através 
da Secretaria de Assistência Soci-
al e os respectivos valores, nos 
anos de 2019 e 2020.

Pedido de Informações n.º 
05/2020, de autoria dos verea-
dores das bancadas PP e PTB:

Solicita ao Poder Executivo a 
informação sobre quem foram os 
beneficiados com sacola econô-
mica através da Secretaria de 
Assistência Social nos anos de 
2019 e 2020.

Pedido de Informações n.º 
06/2020, de autoria dos verea-
dores das bancadas PP e PTB:

Solicita ao Poder Executivo a 
informação sobre para quem a pá 
carregadeira prestou serviço no 
dia 16 de maio do corrente e qual 
era o operador da máquina. A pró-
xima sessão será realizada no dia 
15 de junho, às 17h30min. A Câ-
mara de Vereadores está localiza-
da Av. Princesa Isabel, 1805, Cen-
tro. O telefone para contato é (54) 
3615-0218.

Vereadores também aprovaram o repasse de R$ 8 mil à Acisai

Vereadores apreciaram um projeto de lei e quatro pedidos de informação

Três projetos de lei são aprovados no Legislativo de Ibiaçá 

Proposições que tramitaram na Câmara de Vereadores de
Mato Castelhano na sessão realizada no dia 1º de junho
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NO BRASIL?

om a quantidade de fake news que circulam livre-Cmente e que apenas desinformam e trazem em seu 
conteúdo mentiras, passei a prestar atenção apenas 

nos fatos. No entanto, estou assustado pela quantidade de in-
terpretações que eles se apresentam. Cada fato novo que apa-
rece fico em dúvida se é isso ou aquilo. E está se tornando cos-
tumeiro, em cada ato triste, engraçado ou até estranho que eu 
vejo, vir junto uma confusão de interpretações. Vamos para al-
guns deles:

- Bolsonaro bebendo leite: Ele bebe em apoio aos produ-
tores ou à alusão aos nazistas que faziam o mesmo gesto?

- Manifestantes pela democracia jogam pedras: a demo-
cracia permite atos de violência?

- Manifestante pró governo estava com taco de beisebol: 
desde quando para defender o governo precisa de um taco de 
beisebol?

- Bolsonaro anda de cavalo em frente aos seus apoiado-
res: ele faz isso por que o cavalo estava ali e deu vontade ou 
para repetir o gesto que Mussolini fazia?

- Movimento Brasil 300 faz manifestação com máscaras 
e tochas diante do STF: o movimento era contra o STF ou pa-
ra relembrar outro ato em que os neonazistas e membros da 
Ku Klux Klan fizeram em 2017 nos Estados Unidos?

Com medo de encontrar outros fatos estranhos e asseme-
lhados a momentos tristes, horrendos e que devem ser manti-
dos lá na história, parei de verificar os fatos. Fiquei com a in-
dignação e a pergunta: será? Nazistas? Violência? Beisebol? 
Mussolini? Ku Klux Klan? No Brasil?

Quando vejo que ambos os lados falam em manter a de-
mocracia me acalmo. Quando analiso que se ambos os lados 
querem a mesma coisa: democracia, a dúvida volta: por que 
brigam? por que pedras de um lado e tacos de beisebol no ou-
tro? Volto a me assustar. Quando lembro que fatos não são fa-
kes, meu medo aumenta.

Elizeu Lisbôa Moreira
Vigário Paroquial de Tapejara

EM BUSCA DE SENTIDO
 PARA A VIDA

m dos destaques no mês de junho são as festas ju-Uninas. Simplicidade, espírito religioso, alegria e 
diversão marcavam esse tempo. Este ano, po-

rém, estamos impedidos de maiores encontros. Sentire-
mos falta. Contudo, os nossos olhos podem se voltar ain-
da mais para os protagonistas dessas festas: os santos ju-
ninos. 

Grande exemplo de dedicação à Palavra foi Santo 
Antônio (13 de junho). Ele que disse: “É viva a Palavra 
quando são as obras que falam”. Este santo, deixou tam-
bém o ensinamento da partilha do pão. Por isso, em mui-
tos lugares é chamado Santo Antônio dos Pobres.

São João Batista (24 de junho) o precursor de Jesus, 
também com simplicidade e pobreza, mas com uma pala-
vra que cortava aplainou os caminhos. As pessoas se sen-
tiam atraídas por ele, mas quando chega Jesus, a este é di-
recionada toda a atenção. A preparação tinha sido bem fei-
ta. João Batista saiu de cena, ou seja, diminuiu-se para 
que Jesus crescesse (Jo 3,30).

São Pedro e São Paulo (29 de junho) são as colunas da 
Igreja. Eles já nasceram santos prontos? De forma algu-
ma. Um dia desses o Papa Francisco recordou um ditado: 
“não há santo sem passado, nem pecador sem futuro”. O 
que aconteceu é que ao ouvirem a voz do Mestre, deixa-
ram-se transformar por sua graça, renasceram para uma 
nova vida. Seus exemplos e ensinamentos foram base pa-
ra a formação das primeiras comunidades e para que, atra-
vés dos tempos, a Igreja permanecesse unida ao Cristo.

Olhando dessa forma, podemos d izer que estes, den-
tre muitos, foram pessoas que deixaram grandes exem-
plos, são modelos (testemunhas) de fé. Pessoas que, em 
seu tempo, contexto e em sua cultura encontraram o sen-
tido da vida na Boa Notícia do Reino. Para eles a vida ad-
quiriu um sentido novo quando olharam para além dela, 
para a causa de Jesus. 

Qual o sentido de minha vida? Parece ser uma per-
gunta desnecessária se não pararmos para pensar. Talvez 
até de modo inconsciente, o ser humano pode buscar se-
guir modelos de vida de acordo com gostos e preferênci-
as. Contudo, diante do fracasso em não alcançar um obje-
tivo em ser igual a determinado modelo, grande é a de-
cepção.

Vive-se um dilema entre querer ser só, bastar-se a si 
mesmo, versus ser influenciado por outros. A própria ati-
tude de bastar se a si mesmo não é autônoma ou livre, mas 
é uma condição a partir da influência de outros. O indivi-
dualista e egoísta não é livre como pensa que é.  Um ou-
tro dilema é viver no anonimato imposto, mas com sonho 
de ser revelado. Portanto, há um grito interior que clama 
para que seja ouvido, que seja visto, que seja lembrado.

Em nossa fé, fazendo memória e atualizando o Misté-
rio Pascal de Cristo antecipando já o banquete celeste, 
buscamos vida plena, com sentido (Jo 10,10). Então olha-
mos o testemunho dos santos. Não foram pessoas isola-
das, individualistas ou egoístas, alheios aos problemas 
da época em que viveram. Ao contrário, viveram a fé, 
anunciaram a justiça e a paz e até entregaram a vida pela 
causa do Evangelho. E através do tempo muitos outros 
deram testemunho de santidade, mesmo que não tenham 
sido canonizados. O Espírito Santo é quem traz a força pa-
ra que a Palavra de Deus seja sempre viva e atual. A voca-
ção do cristão é a santidade: “Sede perfeitos assim como 
o vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48; 2Tm 1,9). Essas 
palavras fazem eco ao que Deus já tinha ordenado ao po-
vo no deserto: “Sede santos, porque eu sou santo” (Lv 
11,44). Portanto, ser santo, não é privilégio de poucos, 
mas de quem ouve a Palavra e a põe em prática. Esse é fe-
liz, enfim, encontrou o sentido para sua vida (Lc 11,28). 
Os santos celebrados no mês de junho nos ajudam a apon-
tar o Caminho. 

Celso Martins
Pastor IEQ - Bairro São Paulo
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FACILITADORES 
DE MILAGRE

Quando uma pessoa está ferida emocionalmente, 
ela acaba bloqueando a vida de outras pessoas, e 
depois que essa fica bloqueada, nunca mais escu-
ta quem bloqueou ela. Existem pessoas que são 

bloqueadoras de destinos, e outras facilitadoras de mila-
gres. Me recordo aqui da multiplicação de pães e peixes, 
que Jesus realizou. O menino dos pães resolveu ser faci-
litador de milagre, abriu mão de seu lanche para dar de 
comer para todo mundo.

O princípio básico de liderança de jesus é: você pri-
meiro, eu depois, você vai na frente, eu vou depois, você 
ganha mais eu ganho 
menos, você come pri-
meiro eu espero, eu 
abro a porta, você pas-
sa. 

Resumindo o prin-
cípio básico de lide-
rança de Jesus é: todo 
mundo precisa se dar 
bem, não só eu, se so-
mente eu me der bem, 
tem algo errado, nesse 
momento é que vemos 
muitas pessoas não en-
tendendo isso, e sem-
pre procurando tirar 
vantagens em cima 
dos outros.

No caso da multi-
plicação de pães e pei-
xes, tinha que ter maté-
ria prima para o mila-
gre, na qual foram os 
pães e os peixes.

Se você quer real-
mente ser uma pessoa relevante e passar por essa terra 
deixando suas marcas positivas, você precisa ser um fa-
cilitador de milagre e não um bloqueador. Não deixe que 
seus traumas, suas feridas, emoções, bloqueiem a vida 
dos outros. Invista nas pessoas que valem a pena, por ma-
is que elas sejam difíceis. Muitas vezes você está que-
rendo o bem da pessoa, mas está atrapalhando o destino 
profético dela. Seja um facilitador de milagres, e jamais 
um bloqueador de vidas!

 Se você quer
realmente ser
uma pessoa
relevante e
passar por
essa terra
deixando suas
marcas
positivas, 
você precisa
ser um 
facilitador de
milagre e não
um bloqueador"

UM JORNAL A SERVIÇO DA REGIÃO NORTE/NORDESTE DO RS

novotempotapejara novotempotapejara

(54) 9 8402.5591

www.novotempotapejara.com.br
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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

Você já conhece
o nosso site?

www.novotempotapejara.com.br
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O QUE SÃO IMPLANTES DENTÁRIOS? O MUNDO DO FAZ DE CONTA

"

Trago nesta edição três períodos dis-
tintos no comportamento das pesso-
as, pois em nosso processo de desen-

volvimento e, principalmente em nossos tem-
pos, nos permitimos evoluir e até mudar de 
opinião. As pessoas que tem mais de 40 anos 
como eu são testemunhas destas fases, senão 
vejamos:

No início, ou seja, na infância, aprende-
mos de nossos pais que era preciso ser: ser 
honesto, ser educado, ser digno, ser respeito-
so, ser amigo, ser leal... 

Algumas décadas mais tarde, começa-
mos a testemunhar a fase do ter. Era preciso 
ter: ter boa aparência, ter dinheiro, ter status, 
ter coisas, ter e ter.

E agora, na atualidade, estamos presenci-
ando a fase do faz de conta.

Hoje, as pessoas fazem 
de conta que está tudo bem. 

Pais fazem de conta que 
educam, professores fazem 
de conta que ensinam, alu-
nos fazem de conta que 
aprendem.

Profissionais fazem de 
conta que são competentes, 
governantes fazem de conta 
que se preocupam com o po-
vo e este faz de conta que 
acredita.

Pessoas fazem de conta 
que são honestas, líderes re-
ligiosos fazem de conta que são representan-
tes de Deus, e fiéis fazem de conta que têm 
fé.

Doentes fazem de conta que têm saúde, 
criminosos fazem de conta que são dignos e 
a justiça faz de conta que funciona e faz de 
conta que é imparcial.

Traficantes fazem de conta que são cida-
dãos de bem e consumidores de drogas fa-
zem de conta que não impulsionam esse ne-
fando mercado do crime e, o pior, os pais fa-
zem de conta que não sabem que seus filhos 
usam drogas, que se prostituem, que estão se 
matando aos poucos, e os filhos fazem de 
conta que não sabem que os pais sabem e 
que eles sabem o que estão fazendo.

Corruptos se fazem passar por idealistas 

e terroristas fazem de conta que são justicei-
ros...

E a maioria da população faz de conta 
que está todo bem.

E aí, deu no que deu. A fuga da realidade 
e a falta de esforço em fazer a coisa certa aca-
bam por frustrar as pessoas.

Mas uma coisa é certa: Não podemos fa-
zer de conta quando nos olhamos no espelho 
da própria consciência.

Podemos até arranjar desculpas para ex-
plicar nosso faz de conta, mas não há com 
justificar.

Importante salientar, todavia, que essa re-
presentação no dia a dia, esse faz de conta, 
causa prejuízos para aqueles que lançam 
mão desse tipo de comportamento.

A pessoa que age assim, 
termina confundindo a si 
mesmo e caindo num vazio, 
pois nem ela mesma sabe 
quem é, de fato, e acaba em 
uma frustração sem fim. Ai. 
Vem a depressão, o estresse 
e frustração.

Raras pessoas são real-
mente autênticas. Por isso 
elas se destacam em seus 
ambientes. São aquelas que 
não representam, apenas 
são o que são. 

 Em minha opinião. São 
seres evoluídos. São os pro-

fissionais éticos e competentes, amigos lea-
is, pais zelosos à educação dos filhos, políti-
cos honestos, religiosos fiéis aos ensinos que 
ministram.

São, enfim pessoas especiais, descom-
plicadas, de atitudes simples mas coerentes 
e, acima de tudo, fiéis consigo mesmas.

Na maioria das vezes são pessoas feli-
zes...

É importante lembrar: pode até ser fácil 
enganar os outros, é impossível enganar a 
nós mesmos.

Afinal, não é aos outros que prestaremos 
contas das nossas ações, e sim à nossa pró-
pria consciência. Ande com a consciência 
tranquila. Seja autêntico! Tenha uma vida es-
piritualmente saudável. 

mplante dentário é um cilindro (pino) Ide titânio colocado dentro do osso, 
abaixo da gengiva e que tem a função 

de fazer o mesmo papel da raiz do dente. 
Em cima do implante é que o cirurgião 
dentista coloca o novo dente.

Indicações do implante dentário
O implante dentário é indicado em ca-

sos em que o paciente já perdeu o dente 
ou esse dente não apresenta condições de 
ser recuperado e precisa ser extraído.

É muito comum os pacientes irem ao 
consultório com dentes esteticamente fei-
os ou estragados querendo extrai-los pa-
ra fazer implantes dentários. É muito im-
portante que saibam que existem vários 
outros métodos mais indicados para se re-
cuperar a estética dentária e mesmo para 
se recuperar um dente que esteja com pro-
blemas (coroas, lentes de contato dental, 
entre outras) do que a extração e coloca-
ção de implantes.

Contraindicações
Quem pensa em realizar a colocação 

de implantes dentários precisa apresen-
tar um bom estado geral de saúde. Se ti-
ver diabetes, pressão alta ou alguma doen-
ça crônica, mas tem acompanhamento 
médico, toma sua medicação de forma re-
gular, podem realizar o procedimento.

Em casos mais específicos, é normal o 
dentista entrar em contato com o médico 
e juntos avaliarem a melhor forma para 
que a colocação dos implantes dentários 
seja possível. O implante dentário ape-
nas é contraindicado em dois casos:

Crianças e jovens que não tenham seu 
ciclo de crescimento ósseo finalizado, po-
is os implantes após a osseointegração 
não mudam mais de posição, não acom-
panhando o crescimento da face, sendo 
que os dentes e a face irão se movimentar 
para a frente e o implante ficara para trás.

Também é preciso muita atenção em 
pacientes que se utilizem de medicamen-
tos da classe dos bifosfonatos, que são fár-
macos utilizados em doença de Paget, ne-
oplasias malignas e alguns casos de oste-
oporose. Essa medicação inibe a remode-
lação óssea, e apesar de não existir um 
consenso na literatura, tem sido associa-
da a necrose óssea, com uma solução mui-
to difícil, caso ocorra.

Exames necessários para colocar 
um implante dentário

Para se colocar implantes dentários, 

precisamos saber como está a situação do 
osso que está abaixo da gengiva e para is-
so é fundamental uma radiografia pano-
râmica ou uma tomografia computadori-
zada.

Radiografia panorâmica: mostra ao 
dentista a situação do osso, sendo possí-
vel avaliar a altura desse osso, mas não 
sua largura. 

Tomografia computadorizada: 
com este exame o dentista consegue sa-
ber com exatidão, a altura e a largura des-
se osso. Sendo assim, não existe nenhu-
ma surpresa desagradável no ato cirúrgi-
co, pois sabendo que o paciente tem altu-
ra de osso, mas não tem largura, já fare-
mos o planejamento antes mesmo da ci-
rurgia.

Como se não bastasse essas vanta-
gens, a tomografia computadorizada per-
mite que possamos realizar a cirurgia do 
paciente no computador, antes da reali-
zação do procedimento na boca e assim fi-
nalizar o plano de tratamento com todas 
as explicações necessárias ao paciente e 
as etapas do tratamento, antes da cirurgia 
real.

Os implantes ósseo integrados são im-
plantados por meio cirúrgico diretamen-
te no osso maxilar. O período da osseoin-
tegração (integração ao osso) leva em mé-
dia 4 a 6 meses dependendo da região a re-
ceber o implante. Após este período, uma 
segunda cirurgia é necessária para ligar o 
implante ao meio bucal, nesta fase o ci-
rurgião dentista remove a gengiva que es-
tá recobrindo o implante e finalmente, 
um dente artificial (ou dentes) é conecta-
do ao implante, individualmente, ou agru-
pado em uma prótese que pode ser de dois 
tipos:

Prótese Protocolo: Prótese total im-
plantosuportada e implantoretida, fixada 
sobre 4 a 8 implantes em média, este tipo 
de prótese é parafusada e retirada apenas 
pelo seu dentista, é uma prótese que con-
fere boa estética e é uma ótima opção pa-
ra quem pretende fugir da dentadura.

Prótese Overdenture: Prótese total 
removível sobre implante, este tipo de 
prótese é mais barata que a prótese proto-
colo porque exige menos implantes (2 a 6 
em média) e é confeccionada em resina. 
Esta prótese é como uma dentadura, po-
rém, tem um encaixe em uma barra que co-
necta os implantes à prótese, conferindo 
a esta mais estabilidade e retenção. Esta 
prótese pode ser retirada pelo paciente e 
por isto a sua higienização é facilitada.

 Ande com a
consciência
tranquila. 
Seja autentico!
Tenha uma vida
espiritualmente
saudável". 

"
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O comércio e a indústria têm extrema im-
portância no desenvolvimento da cida-
de. A geração de empregos, o fortaleci-

mento da economia e a projeção de Tapejara pa-
ra o mundo se devem às empresas aqui instala-

das.  
Em comemoração aos 20 Anos do Novo 

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

20 empresas  do setor de indústria e comércio 
(exceto energia, transporte e setor agríco-
la/rural), que mais geram renda no município - 
segundo dados da SEFAZ - que farão parte des-
te projeto, executado ao longo de um ano. Será 

destaque, em nossas páginas, a história de duas 
empresas a cada mês, com reportagem especial, 
vídeos e  entrevistas. Nesta edição, você confe-
re um histórico da Pietrobon Balas e Chocola-
tes. 

A família Pietrobon, natural de Cam-
pinas do Sul, na época interior do 
município de Erechim, no ano de 

1968 mudou-se para o município de Tapeja-
ra, cidade está localizada ao norte do estado 
do Rio Grande do Sul.

Com grande bravura, dinamismo e von-
tade para o trabalho, a família Pietrobon che-
gou à nova cidade com um sonho: instalar 
uma indústria de balas. Possuindo algum co-
nhecimento sobre a industrialização de ba-
las, foi alugada para início uma pequena pe-
ça localizada na Rua do Comércio, no cen-
tro da cidade, local este onde foram dados 
os primeiros passos para a fabricação manu-
al de balas e mandolates em Tapejara.

O proprietário relata que para o início 
da produção comprou 4 sacas de açúcar, 2 la-
tas de glicose e um tacho para fazer o cozi-
mento da massa da bala; as embalagens e o 
papel para embrulhar foram comprados em 
um frigorífico em Erechim.

As balas eram produzidas e posterior-
mente feita a distribuição nas casas de famí-
lias, onde as senhoras donas de casa as em-
brulhavam manualmente. Após um prazo 
determinado as mesmas eram recolhidas e 
assim vendidas no comércio.

A curiosidade na população foi desper-
tada, logo começaram a surgir os primeiros 
candidatos ao trabalho.

A produção de balas e mandolates era 
de segunda a quinta-feira; nas sextas, sába-
dos e domingos eram feitas as vendas a pron-
ta entrega.

Em pouco tempo, o local ficou peque-
no e a fábrica foi transferida para uma sede 
própria localizada na Av. Sete de Setembro, 
também no centro da cidade, um local am-
plo e com equipamentos mais apropriados 
para a produção. 

Surge a necessidade de contratar mais 
mão-de-obra para inserir os produtos no 
mercado. Foram contratados os primeiros 
dois vendedores externos, que faziam a ven-
da a pronta entrega. Neste tempo foi-se au-
mentando o grupo e atingindo em vendas os 
três estados da região sul do país.

1982, a empresa foi mais uma vez am-
pliada, passou para um local mais apropria-
do, localizada em um bairro mais retirado 
do centro da cidade na Rua Celso Domin-
gues.

1993 a empresa teve um grande salto, a 
indústria foi transferida para um local de ma-
ior área, juntamente com o centro adminis-
trativo, onde está localizada hoje, na Rua 
Osvaldo Cruz 126, Bairro São Paulo, Tape-
jara- RS, com uma área construída de 
10.500m². 

1993, a empresa comprou a Indústria 
de Plásticos Peterplás, tradicional fabricante 
de Mangueiras de Polietileno (mangueira 
preta). Produtos estes, produzidos com maté-
ria prima reciclada. 

1995 teve início a industrialização dos 
Tubos de PVC Hidráulico e Esgoto, produ-
zidos com matéria prima virgem. A marca 
Peterplás/Pietrobon possui produtos como, 
Mangueiras de Jardim, Tubos PEBD, Tubos 
PVC Água e Esgoto, terceirizando alguns 
produtos tais como: prego telheiro, tornei-
ras, conexões para tubos PEBD.

1997 setor que merece destaque é a 
Indústria Pietrobon de Chocolates, anos da 
inauguração, produzindo nos tempos atuais 
os deliciosos chocolates ao leite de 140g e 
100g Flocos, Milk, Tradicional, Amendoim, 
55% cacau e 70% cacau, mais linha de cho-
colates recheados e chocolate de 25g, todos 
com o mais gostoso chocolate ao leite. Des-
de o ano de 1999 possui também a produção 
de chocolate fracionados das marcas, 
Classy, Agytto, Riacho e Big Riacho, com a 
linha completa de produtos para épocas de 
Natal e Páscoa, como Papai Noel, Ovos de 
Chocolate, juntamente com as barras de cho-
colate para cobertura nas gramagem de 
500g e 1,010kg.

1999 foi formada uma comissão de fun-
cionários para dar início a realização do pro-
jeto da Sede Pietrobon, possuindo hoje exce-
lente infraestrutura onde todos os colabora-
dores têm acesso à uma quadra de futebol se-
te, um campo de areia para vôlei, parquinho 
de diversão, uma cancha de bochas para la-
ser de todos, também um local onde são efe-
tuadas reuniões de lazer e de trabalho, totali-
zando uma área de 20.000m².

2000 ano de reestruturação nas áreas de 
vendas externas, com a expansão das áreas 
de vendas se expandindo para todo o Brasil, 
percebeu-se a necessidade de aumento de 
vendedores e representantes para as regiões 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
entre outros estados, ampliando assim a dis-
tribuição dos produtos Pietrobon, nos dias 
atuais a empresa possui representantes em 
todos os estados Brasil, realizando as entre-
gas com a própria frota. 

2002 a Pietrobon aderiu ao Programa 
Gaúcho da Qualidade e Produtividade, a em-
presa disponibilizou cursos para uma equi-
pe interna, pessoas estas que mais demons-
travam desempenho e participação e cola-
boração para a Pietrobon e assim foi organi-
zado o comitê formado por dez pessoas que 
ficaram responsáveis em gerir o programa, 
implantando as melhorias e contorles neces-
sários para atender aos quesitos do PGQP.

2005 teve início a promoção anual-
mente a festa para os todos colaboradores 
que trabalham na empresa, em homenagem 
aos colaboradores com mais de 10 anos, on-
de os homenageados recebem brindes que 
são entregues pelos próprios diretores da em-
presa, e no decorrer dos anos a confraterni-
zação estendeu-se a todos os funcionários e 
seus familiares, uma união de todos os seto-
res da empresa com os mais variados cre-

dos, raça ou cor, e independente do país de 
sua origem, a união dos setores fortalece a 
empresa.

2006 através de um grupo de avaliado-
res internos a Pietrobon teve a participação 
no Sistema de Avaliação do PGQP (Progra-
ma Gaúcho Qualidade e Produtividade), on-
de foi recebido visita de avaliadores exter-
nos de outras empresas para verificar as prá-
ticas de gestão, para garantir a premiação foi 
necessário a implantação de várias mudan-
ças e melhorias em processos, em estratégi-
as e na organização, estes formam pontos es-
senciais para a conquista do Selo Qualidade 
PGQP. 

2007 a indústria de alimentos adquiriu 
uma máquina de alta tecnologia para a in-
dustrialização de Pirulitos Planos Pietrobon, 
nos sabores, Uva, Laranja e Morango, pro-
dutos estes que vêm com grande expectati-
va para todo o grupo.

2008 Pietrobon inaugurou a filial na ci-
dade de Guarapuava- PR, totalizando uma 
área construída de 4.400m², com um centro 
de distribuição e industrialização de ovos de 
páscoa e pós de sorvetes. Ano de esforço de 
dedicação de todos os colaboradores e da di-
reção a Pietrobon conquistou a Medalha Qu-
alidade PGQP.

2009 empresa conquistou o Troféu 
Bronze PGQP (Programa Gaúcho de Quali-
dade e Produtividade), a ceremônia de en-
trega do Troféu ocorreu durante a 14ª edição 
do PGQP no dia 21 de julho de 2009 no Cen-
tro de Exposições de FIERGS em Porto ale-
gre- RS. Neste mesmo ano a empresa con-
quista o Prêmio Marcas Legítimas de Tape-
jara e região, também foi abrilhantada com 
o 5ª lugar da marca mais lembrada nos esta-
dos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pa-
raná. Pela revista Supermercado Moderno 
na categoría de Bala, Caramelos e Confei-
tos. 

2010 ano que a Indústria de Plásticos te-
ve uma média de produção de 170 toneladas 
com 53 funcionários. 

2011 a indústria de plásticos adqueriu a 
nova máquina para a industrialização de Tu-
bo de PVC Hidráulico para melhor atender 
seus clientes. 

2012 devido a demanda de pedidos in-
dústria de plásticos teve a modernização, a 
indústria adqueriu novas máquinas para mel-
horar a produção, neste periodo foi instala-
do um silo e um novo sistema de abasteci-
mento automático para todas as extrusoras e 
também instalado um novo misturador de 
PVC, com capacidade de 2 toneladas hora 
para a formulação.  A Indústria de Balas fi-
cou como a marca mais lembrada nos esta-
do RS, SC e PR com a 4º colocação através 
da pesquisa da Revista Supermercado Mo-
derno (Junho 2012). Pietrobon conquista 
PPRQG (Prêmio Paranaense de Qualidade 
em Gestão.

2013 a Indústria de Plásticos teve a 
aquisição de uma extrusora uma linha com-
pleta automatizada, aumentando a produção 
em larga escala, com isso foi possível agre-
gar a produção de Tubos PVC 200mm. 
250mm e 300mm com uma capacidade de 
400kg/hora, este investimento acarretou pa-
ra o ano de 2014 um crescimento de produç-
ão para 330 toneladas, foi o anos de maior 
produção da indústria.

2014 Pietrobon conquistou Prêmio 
Marcas Legítimas, Prêmio Ouro Marca 
mais Lembrada de Tapejara, Prêmio Ouro 
Marca Chocolate, Prêmio Ouro Mara de 
Indústria, Prêmio Prata Responsabilidade 
Social e Ambiental.

2015 ano de estruturação para lança-
mentos de novos produtos no setor de plás-
ticos e alimentos, para desta forma dar iní-
cio ao aumento de produção em ambas as in-
dústrias, neste mesmo período teve início da 
construção do novo centro de distribuição 
da matriz – RS. A reestruturação da área de 
vendas foi um ajuste importantes para aten-
der a demanda de produção, nos días atuais 
uma equipe de vendas é formada por 130 
vendedores e representantes externos, 4 ven-
dedores internos no setor de televendas, jun-
tamente com 8 gerentes de vendas, atenden-
do a todo o Brasil.

Nos anos de 2016, 2017 e 2018 A em-
presa conta com ampla área construida, 
mais de 15 mil m², e esta em fase de cons-
trução do novo centro de distribuição. Neste 

período Pietrobon trabalhou na moderni-
zação nas indústrias, automatizando todos 
os procesos de industrialização dos produ-
tos, sempre prezando pela qualidade.

A empresa está composta por 130 ven-
dedores e representantes, 4 vendedores no te-
levendas para tender a todos os estados do 
Brasil, com a supervisão de gerentes de ven-
das e direção. A logística possui 54 veículos 
próprios e 17 transportadoras terceirizadas, 
que realizam entregas para todo o Brasil. 

A Pietrobon está atuando no mercado 
internacional com uma equipe de 10 vende-
dores externos, com 2 vendedores internos e 
atendendo mais de 50 países. O mercado in-
ternacional oferece oportunidades de desen-
volvimento e demanda de produtos de qua-
lidade, muitos dos negócios apresentam um 
crescimento significativamente, a empresa 
possui um acesso a novos mercados e au-
mento de clientes. A Pietrobon está passan-
do pelo processo de planejamento de im-
plantação da terceira geração da sua admi-
nistração, um processo demorado, mas, que 
gera idéias diferentes, injetando “sangue no-
vo”, inovação, trazendo uma nova fisiono-
mia para a empresa, esta geração deverá pro-
mover o novo clico de crescimento da orga-
nização, é a geração mais digital e tecnoló-
gica certamente implantará uma nova visão 
para a empresa. Este é o Grupo Pietrobon, 
consolidando-se e crescendo cada vez mais 
através do trabalho e da dignidade dos seus 
colaboradores e funcionários

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

Vista área da sede da indústria em Tapejara

Filial localizada no município de Guarapuava, PR

Pietrobon: qualidade, sucesso e dedicação familiar
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Todas as previsões de crescimento eco-
nômico para 2020 - no Brasil e no 
mundo - foram sepultadas pela pan-

demia da Covid-19. No Brasil, que mal saía 
de uma profunda recessão, e que esperava 
crescer mais de 2% neste ano, o tombo tam-
bém será feio. A longa paralisação das ativi-
dades comerceiais - necessária para conter a 
expansão aclerada do coronavírus - cobrará 
todavia um alto preço em queda de renda e 
de empregos.

Não há como escapar desta realidade. So-
bretudo no Rio Grande do Sul, que já amar-
gava um crescimento econômico pequeno, e 
ainda enfrentou uma prolongada estiagem na 
safra de verão 2019/2020. Mas, em meio a 
tantas previsões desalentadoras, o agronegó-
cio gaúcho - pelo menos a parte que não foi 
afetada pela seca - volta a ser uma fonte de es-
perança para os gaúchos.

As perdas na soja e no milho passam de 
R$ 12 bilhões. Mas outras atividades, como 
a lavoura arrozeira, a vitivinicultura e a cria-
ção de suínos, terão resultados dignos de co-
memoração.

O caso do arroz é exemplar. Lavoura irri-
gada, não prejudicada pela estiagem, a orizi-
cultura registrou nesta safra um nível de pro-
dutividade não alcançado desde 1921: exa-
tos 8.418 kg/ha. Muitos agricultores colhe-
ram mais de 10 mil kg/ha. A água abundante 
das chuvas de inverno, acumulada em barra-
gens e açudes, garantiu o sucesso da lavoura.

Já os produtores de vinho estão comemo-
rando a melhor safra de todos os tempos. Ti-
vemos excelentes safras em 1991, 2005 e 
2018 - mas nada que se compare à deste ano. 
A estiagem reduziu em cerca de 30% a co-
lheita da uva. Mas a qualidade da fruta é insu-
perável. Com menos cachos, a videira con-
centra nas bagas restantes açúcares, polife-
nóis e outras substâncias desejáveis - que 
conferem teores alcoólicos mais elevados e 

melhores aromas e sabores aos vinhos. Para 
o setor, esta é a “safra das safras”.

Outro segmento que vai muito bem é a su-
inocultura. A média diária de faturamento 
cresceu significativamente na segunda sema-
na de maio. O volume embarcado aumentou 
mais de 80% em relação ao mesmo período 
do ano passado. E o preço da carne suína te-
ve alta de mais de 5% - em dólares. A alta re-
corde da moeda americana, beirando os R$ 
6, também beneficiou as exportações - prin-
cipalmente para a China.

Ou seja: é o agronegócio que vai liderar a 
retomada do crescimento econômico no difí-
cil período pós-pandemia. Do campo virá, 
mais uma vez, o impulso que fará a roda da 
economia voltar a girar. Porque se o arrozei-
ro, o vitivinicultor ou ou suinocultor vão 
bem, essa renda acaba irrigando o comércio 
e os serviços dos pequenos e médios municí-
pios. É o que vai acontecer a partir dos bons 
resultados colhidos por esses três setores em 
um momento tão difícil para a economia gaú-
cha. Todos seremos beneficiados pela efi-
ciência do campo. Mais uma vez. Como sem-
pre.

 Dia Internacional do Leite foi cria-Odo pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agri-

cultura para reconhecer a importância do le-
ite como alimento global. O leite e seus de-
rivados são fundamentais para a saúde, po-
is é uma fonte de alimentação rica em cál-
cio. A escolha de 1º de junho se deu porque 
já era o dia que diversos países, a maioria 
da União Europeia, comemoravam o Dia 
Nacional do Leite. É também no velho con-
tinente em que ocorre a maior parte das ce-
lebrações voltadas em grande parte ao in-
centivo ao consumo pelas crianças.

Para a saúde, a importância do leite na 
alimentação é reconhecida desde os pri-
mórdios da humanidade. Como afirmou o 
filósofo da Grécia Antiga, Hipócrates, con-
siderado o Pai da medicina, “é um alimento 

muito próximo da perfeição”.
Neste momento de incerteza que vive a 

cadeia do leite é fundamental que a socie-
dade entenda a importância do produto pa-
ra o desenvolvimento humano. Além de ser 
uma fonte de nutrientes, o leite é uma fonte 
de renda para milhares de famílias no cam-
po, que empregam seu trabalho e dedica-
ção para a produção de um alimento de qua-
lidade.

A FETAG-RS e os Sindicatos dos Tra-
balhadores Rurais reforçam a necessidade 
do aumento do consumo de leite para que a 
cadeia produtiva possa se manter forte e 
continuar produzindo.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Tapejara, há 57 anos zelando pelos inte-
resses dos agricultores associados. Tele-
fone 3344-1529.

A RETOMADA PELO AGRO

Sérgio Turra
Deputado Estadual - PP

STR Tapejara e Fetag
comemoram o Dia do Leite
Entidades reforçaram a importância do consumo do produto

Setor leiteiro contribuiu para o impulsionamento da economia
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Este vírus contagiou e infestou a 
todos que vivem da agricultu-
ra. Fez muito bem a todo o inte-

rior do estado, pois, atingiu em cheio 
os agricultores, operadores de maqui-
nas e tratoristas, motoristas de cami-
nhão, funcionários de lojas de peças, 
oficinas mecânicas, postos de abaste-
cimento de combustível, borracharias, 
bares, restaurantes, enfim, afetou os 
proprietários do comercio em geral, se-
us funcionários e familiares. Avançou 
firme e contaminou as pessoas traba-
lhadoras com energias positivas nos se-
us mais diversos locais de trabalho co-
mo na colheita de soja, arroz, hortifru-
ti, na produção de carnes, leite, ovos e 
seus derivados, desde o início de mar-
ço até agora fim de maio, com quase 
90 dias em trabalhos árduos, come-
çando de madruga e estendendo-se noi-
te a dentro. Isto foi feito diariamente. 

Ninguém tinha tempo para dar ou-
vidos a estes apelos histéricos de isola-
mento social ou horizontal, confina-
mento, quarentena, determinado por 
burocratas que habitam prédios por-
tentosos de luxuosos gabinetes con-
fortáveis com ar-condicionado, qua-
dros exóticos nas paredes e poltronas 
estofadas. Estes demonstraram então, 
que realmente não conhecem a vida e 
a realidade das pessoas que vivem no 
interior do nosso estado. Estão fora do 
contexto. Neste período não se regis-
traram casos de doenças provenientes 
destes locais, tampouco teve a neces-
sidade de formação de comitês especi-
ais e colocação de bandeirinhas colo-
ridas discriminatórias. 

Todos trabalharam agrupados e fo-
cados exclusivamente na sua missão, 
na luta de seus trabalhos diários com o 
propósito de salvar a sua atividade e a 
sua economia, mas também encher os 
depósitos e armazéns de produtos ape-
sar da frustração da safra de soja e, con-
sequentemente, atender a demanda e 
as necessidades das Centrais de Abas-
tecimentos, redes de supermercados, 
mercados de bairros e vilas. Não fal-
tou alimento em nenhum local durante 
todo este período e o que e importante 
destacar, sem especulação ou aumento 
abusivo de preços ao consumidor.  

Os animais de cria e engorde de ga-
do, aves, suínos, receberam normal-
mente a sua ração básica para se ali-
mentar. Tudo transcorreu harmonica-
mente. Inclusive foram destinados os 

excedentes dos produtos para exporta-
ção para muitos países, para gerar dóla-
res e carrear divisas e assim assegurar 
o nosso PIB nacional já enfraquecido. 
Aliás, a nossa agricultura brasileira 
ajuda inclusive a alimentar 20 por cen-
to da população mundial, cerca 1,4 bi-
lhão de pessoas que vivem no planeta 
terra dependem do Brasil para se ali-
mentar e viver e o único segmento eco-
nômico que não parou ou diminuiu as 
suas atividades de trabalho durante es-
te tempo de pandemônio.

Continuamos trabalhando a ple-
no, no estado e no país, pois, a nossa re-
muneração e fruto dos esforços hercú-
leos do nosso laborioso trabalho diá-
rio, ao contrário dos funcionários pú-
blicos dos três poderes, no âmbito mu-
nicipal, estadual e federal, assim como 
os políticos oportunistas que recebem 
compulsoriamente e sem muitos es-
forços os seus altos salários, que são 
pagos religiosamente todo o final de 
cada mês, sem atraso ou desconto por 
falta de produtividade ou competên-
cia. 

Toda esta situação e também ban-
cada pelo sacrifício da população em 
geral. Somos heróis anônimos, mas vi-
toriosos. Vencemos diariamente as ba-
talhas adversas que aparecem e ala-
vancamos o progresso.  Além do nos-
so ganha pão, temos a missão patrióti-
ca que e o cumprimento do dever, sal-
vando do caos o nosso caótico Rio 
Grande e o valoroso e querido Brasil.   

Então, para finalizar, deixamos 
uma mensagem e um pedido especial 
aos políticos e governantes de plantão, 
para que não nos atrapalhem e nos dei-
xem viver e trabalhar em paz para cum-
prir a nossa nobre missão.

Não represento nenhuma classe 
econômica ou social e sim quero dis-
tinguir e expressar o valor e a dignida-
de destes trabalhadores, que não se exi-
bem na mídia diariamente, mas que 
não esmorecem nunca e sabem supe-
rar as dificuldades que lhes são impos-
tas, inclusive nas crises.

Desde março deste ano, quando 
se iniciou a recomendação de 
isolamento social em diversas 

regiões do Brasil, o Sicoob - sistema de 
cooperativas financeiras - realizou qua-
se 600 ações em diferentes frentes para 
minimizar os impactos da pandemia 
do novo coronavírus no cotidiano dos 
cooperados e das comunidades em que 
as cooperativas estão inseridas.

A instituição registra que, em qua-
se dois meses, repassou mais de R$ 7,4 
milhões em forma de doações para co-
munidades, hospitais, fundações e coo-
perados. Desse total, quase R$ 4 mi-
lhões foram em insumos hospitalares, 
enquanto o investimento em equipa-
mentos de proteção individual chegou 
a R$ 2,5 milhões.

As doações referentes a alimentos 
chegaram a R$ 713 mil, enquanto o va-
lor aportado em produtos de higiene e 
limpeza repassados a comunidades al-
cançou R$ 118 mil. As ações foram rea-
lizadas em 460 municípios diferentes, 
com destaque para os estados de Minas 
Gerais (150 ações e um valor de R$ 3 
milhões), Goiás (28 ações e R$ 1,2 mi-
lhão aportados) e São Paulo (104 ações 
e R$ 477 mil em doações).

Locais afastados dos grandes cen-
tros, como o interior dos estados, que 
são menos impactados por ações bene-

ficentes, também ganharam espaço 
com as doações do Sicoob. As regiões 
Centro-Oeste (R$ 1,5 milhão), Norte 
(R$ 523 mil) e Nordeste (R$ 221 mil), 
que contam com forte atuação do Sico-
ob em comunidades em que o sistema 
bancário tradicional não atende, repre-
sentaram, juntas, mais de 30% de todas 
as doações realizadas.

Logo no início da pandemia, o Si-
coob criou um comitê para estudar as 
consequências da Covid-19 em todo o 
País e os próximos passos para ajudar 
de forma efetiva a população por meio 
do cooperativismo. Além das doações, 
como primeiro passo, houve a reestru-
turação de suas operações de crédito, 
com prorrogação de prazos a partir de 
avaliações individuais de cada coope-
rativa. Assim, promovendo maior fle-
xibilidade para que os cooperados via-
bilizem o pagamento de seus venci-
mentos. O Sicoob também deu liberda-
de para que as cooperativas criassem 
suas próprias linhas de crédito de acor-
do com a necessidade das comunida-
des locais. "Do ponto de vis ta do coo-
perativismo, a pandemia reforçou nos-
so propósito de servir à população com 
a cooperação e a solidariedade. São 
nos momentos de dificuldade que es-
sas virtudes mais se destacam", disse 
Marco Aurélio Almada, presidente do 

Bancoob.
Para os cooperados que possuem o 

cartão Sicoobcard, o Sicoob anunciou 
um bônus de 50% na troca de pontos 
por crédito na fatura, válido até 30 de 
junho. O cooperado que trocava 1.254 
pontos por R$ 25, no período promoci-
onal passa a ter direito a R$ 37,50, por 
exemplo. Hoje o Sicoob conta com ma-
is de 4,7 milhões de cooperados, que es-
tão sendo orientados a utilizar os cana-
is digitais sempre que possível, seja pe-
lo aplicativo ou pelo Internet Banking. 
"Mesmo neste momento difícil, esta-
mos ao lado dos nossos cooperados pa-
ra atenuar as dificuldades financeiras 
que podem surgir", disse Reposse Juni-
or, diretor de Desenvolvimento e Su-
pervisão do Sicoob Confederação. 

COLONIAVIRUS - COMVIDA 20
Victor Jose Miola
Engenheiro Agrônomo
Fabricante de adubo organomineral
Tapera-RS
vmiola@gmail.com       
(54) 9 8115-2353 

Sicoob promove doações em mais
e 460 municípios brasileiros



Apresentado o conjunto de ferramentas G Suite
a professores da rede municipal de ensino

No dia 28 de maio, os pro-
fessores da rede munici-
pal de ensino de Tapejara 

foram convidados a participar da 
primeira reunião por videoconfe-
rência (Google Meet), para terem 
conhecimento das ferramentas 
que estarão disponíveis ao utili-
zarem o G Suíte focado para a 
Educação. Participaram da reu-
nião a maioria dos professores e 
instrutores em informática da re-
de municipal de ensino, totali-
zando 168 funcionários. 
Os formadores, Marcele Garrido 
e Wellington Maciel, apresenta-
ram alguns recursos que estarão 
disponíveis aos professores para 
complementar suas atividades da 

sala de aula presencial. A rede mu-
nicipal de ensino irá adotar todos 
os recursos disponíveis pela Goo-
gle para desenvolver as salas de 
aula virtuais em todas as escolas 
municipais, incialmente com as 
turmas do ensino fundamental. 
O curso de formação teve início 
no dia 05 de junho, também por vi-
deoconferência, e serão forma-
dos 30 funcionários públicos mu-
nicipais, entre professores, ges-
tores e instrutores de informática. 
Estes funcionários formados te-
rão o compromisso de dissemina-
rem as práticas aprendidas no cur-
so com os demais professores da 
rede municipal, para que todos te-
nham conhecimento na utiliza-

ção dos aplicativos do Google - 
que possam ser utilizados para 
melhorar e complementar as au-
las. Aos alunos, a prática terá iní-
cio com o retorno das aulas pre-
senciais, salvo as turmas em que 
todos os estudantes tenham con-
dições de acessar o Google Class-
room. 
Para buscar equidade no acesso a 
este tipo de recurso, as escolas 
irão utilizar os computadores e 
outros dispositivos disponíveis. 
Todos (professores, alunos e ges-
tores) terão um e-mail no subdo-
mínio educ.tapejara.rs.gov.br, fa-
cilitando o acesso aos aplicativos 
e interligando toda a rede munici-
pal de ensino. 30 profissionais da educação serão formados para trabalhar com o sistema 
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Obras e melhorias são realizados na cidade e interior

Na semana passada,  o pre-
feito Vilmar Merotto este-
ve na comunidade de Li-

nha Três para verificar o anda-
mento dos trabalhos desenvolvi-
dos pela equipe da Secretaria de 
Obras, que estão realizando o alar-
gamento em alguns pontos da es-
trada, drenagem, canalização, re-
baixamento da pista e por fim cas-
calhamento e compactação. 

Ona oportunidade, Merotto 
conversou com os moradores da 
comunidade, onde os mesmos 
agradeceram os trabalhos já de-
senvolvidos: “Os resultados do 
trabalho, que estamos desenvol-
vendo em todas as estradas do inte-
rior são com o objetivo de melho-
rar a trafegabilidade e as condi-
ções de uso das vias e dar a todos 
os moradores do interior, melho-
res condições de se locomover até 
o centro da cidade, para vender se-

us produtos, para consumir em 
nosso comércio ou para lazer”, fi-
nalizou Merotto. 

Ainda durante semana, a Se-
cretaria de Serviços Urbanos, ini-
ciou na cidade uma operação tapa 
buracos com o objetivo de reduzir 
os danos sofridos pelo asfalto com 
o tráfego de veículos leves e pesa-
dos. As equipes estão trabalhando 
em diversas ruas da cidade, reali-
zando a fresagem e limpando o lo-
cal, para em seguida realizar o pre-
enchimento com o pavimento as-
fáltico. "As equipes estão traba-
lhando intensamente para melho-
rar ainda mais a trafegabilidade e 
as condições de trânsito tanto no 
município, com as obras em anda-
mento e as que estão previstas pa-
ra realizadas, com as que estão 
acontecendo no interior", destaca 
o secretário de Obras e Serviços 
Urbanos, Valter Fontana.

Lançado o Programa Cidade Empreendedora 

O prefeito Vilmar Merotto, acom-
panhado do vice-prefeito Marcos 
Davi Bacega e do representante 

do SEBRAE Norte, Patric Strapazzon, lan-
çou em Tapejara, no dia 03 de junho, pela 
primeira vez via live no Facebook, o Pro-
grama Cidade Empreendedora. 

“Para nós é uma grande honra sermos 
pioneiros na implementação deste progra-
ma aqui em nossa região, que irá abordar 
diversos eixos durante a sua execução, vi-
sando trazer para todos os nossos empre-
sários maiores oportunidades no domínio 
de li citações públicas e contribuir ainda 
mais para o desenvolvimento e fortaleci-
mento econômico do nosso município”, fi-
nalizou Merotto. 

O programa Cidade Empreendedora 
tem como objetivo engajar gestores e ser-
vidores públicos na melhoria do ambiente 

de negócios e na promoção de políticas pú-
blicas para apoio e fortalecimento do em-
preendedorismo, contribuindo para o de-
senvolvimento econômico local, com a po-
tencialização e institucionalização da Lei 
Geral da Micro e Pequen a Empresa. 

O representante do SEBRAE Patric 
Strapazzon destacou que esta iniciativa 
tem como objetivo desenvolver nos alu-
nos das escolas municipais o espirito em-
preendedor, e prepará-los para os novos de-
safios da sociedade.

O vice-prefeito Marcos Davi Bacega 
ressaltou que toda a comunidade, empre-
sários e cidadãos tapejarenses estão con-
vidados a vir até o Centro Administrativo 
Padre Raimundo Damin, no 1° piso co-
nhecer a Sala do Empreendedor e desfru-
tar de toda a estrutura implementada em 
Tapejara pelo SEBRAE. Programa foi lançado no dia 03 de junho

Obras também devem ser realizadas nas comunidades de Linha Nova e Linha Três

Programa tem o objetivo engajar gestores e servidores públicos na melhoria do ambiente de negócios e na promoção de 
políticas públicas para apoio e fortalecimento do empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico local
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CADÊ O EMPREGO? LUTA DIÁRIA!

Cassandra Martinelli
Especialista em Contabilidade, Coordenadora Pedagógica e Docente

om o início da Pandemia uma grande insta-Cbilidade e incertezas se instalaram no meio 
coorporativo em todo o Brasil. Muitas pes-

soas e organizações se precipitaram com decisões 
das quais agora, passados mais de 70 dias de estado 
de distanciamento social, não conseguem manter. 
E em meio a toda essa volatidade está o trabalha-
dor, aquele que precisa de seu trabalho para prover 
as necessidades de sua família.

Em meio a esse turbilhão, está diversas empre-
sas (grandes ou pequenas), finalizando suas ativi-
dades, e com isso se instala um sentimento de me-
do, desespero em todos. Mas calma, nem tudo está 
perdido. Grandes civilizações foram extintas não 
por não terem condições de continuar, mas por en-
trarem em grande desespero frente a uma situação 
que parecia não terminar. Então te afirmo: 
CALMA!

Se você entrou para essa estatística, primeira-
mente tenha calma. Analise toda a situação.  Passa-
do o susto, é hora de recomeçar! Pegue seu currícu-
lo, verifique se ele está atualizado. Busque cursos 

de qualificação, nesse momento de distanciamento 
várias instituições estão com cursos online gratui-
tos disponíveis, que podem te trazer uma nova vi-
são de mundo. Talvez até um novo ramo de traba-
lho. Aquilo que você fazia como um “bico” pode 
ser a renda do mês. Por mais que tem empresas que 
infelizmente não estão conseguindo superar esse 
momento, é sabido que na nossa região tem outras 
empresas que estão com vagas abertas, vá em bus-
ca!

Tá, mas e as contas? Priorize as que enquadra-
mos como essenciais, água, luz, alimentação, alu-
guel/prestação da casa, e claro, as demais que você 
visualiza que consegue honrar nesse momento. Ca-
so não consiga honrar alguma, entre em contato 
com a empresa e renegocie, nesse momento todos 
estão flexíveis a negociações, não deixe virar uma 
“bola de neve”. E principalmente mantenha sua fa-
mília unida e sua mente com fé e esperança de que 
dias melhores virão. Já passamos por tantas crises: 
1980, 1986, 2016, 2018... pense é só mais um pe-
ríodo para fortalecer a nossa união como país.

ar voz a quem enfrenta dificuldades emo-Dcionais, contribuir para a valorização da vi-
da e proporcionar ao cidadão que passa 

por um momento difícil a oportunidade de ser ouvi-
do a qualquer momento. Esses são os objetivos do 
Programa Voz à Vida, uma iniciativa do Governo 
do Município de Sananduva, através da Secretaria 
de Saúde, com apoio de profissionais voluntários. 
Um importante canal de apoio lançado para auxiliar 
a comunidade.

A equipe, composta de profissionais de psico-
logia do Município e profissionais voluntários, pres-
ta o atendimento por meio de apoio psicológico e 
acolhimento emocional. Os sananduvenses que ne-
cessitarem podem contatar o serviço no plantão 24 
horas pelo telefone (54) 9 8427.1502, que também 
funciona pelo aplicativo Whatsapp. Está precisan-
do de ajuda? Então ligue! Com o Programa Voz à 
Vida é possível minimizar a dor, contribuindo para 
a superação e enfrentamento dessa condição.

Para reforçar a importância dos pequenos em-
preendedores e do cooperativismo como 
motores da economia brasileira, o Sicredi - 

instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 
milhões de associados e atuação em 22 estados e 
no Distrito Federal – levanta a bandeira da coope-
ração em um movimento para engajar as pessoas 
em prol da economia de sua região, com a campa-
nha “Eu Coopero com a Economia Local”.

Por meio de iniciativas de comunicação e a 
aplicação de um selo que destaca empresas e con-
sumidores engajados na causa, o Sicredi busca esti-
mular o consumo e o desenvolvimento econômico 
local – o que está atrelado ao propósito da institui-
ção desde sua fundação.

Na Sicredi Altos da Serra RS/SC, apresenta-
mos o movimento na quarta-feira (03/06), através 
de uma vídeo conferência, a todos os representan-
tes das Associações Comerciais e Sindicatos Rura-
is do 24 municípios de atuação da Cooperativa. A 
estratégia pretende impactar positivamente diver-
sos públicos, desde pequenos comerciantes e pro-
dutores rurais, para que se sintam apoiados pela 
campanha; associados do Sicredi, para que contri-
buam com a divulgação das mensagens e aprovei-
tem oportunidades de negócio que possam surgir 
com ela; e consumidores, para que se conscienti-
zem sobre seu papel na movimentação da econo-
mia de suas regiões por meio de seu comporta-
mento de consumo. 

Segundo o Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Mario 
Maurina, “faz todo o sentido para o Sicredi um mo-
vimento que reforce a importância de compra nas 
empresas locais, tornando os negócios dos nossos 
associados e as comunidades mais fortes. Juntos 
firmamos parcerias e somamos forças em prol de 
um bem maior, que é a busca da qualidade de vida 
e do desenvolvimento da nossa região.” Também 
na visão do Diretor Executivo, Paulo Omar Ferro-
nato da Rosa, a premissa da atuação é fortalecer a 
economia das localidades, “quando cada pessoa 
faz sua parte, o conjunto sai fortalecido, pois vive-
mos hoje, um tempo de somar, de fazer parcerias, 
de promover e valorizar as forças locais, da nossa 
terra, com o objetivo conjunto de gerar valor agre-
gado e poder manter e criar novas frentes de traba-
lho.” Optando por comprar onde estamos presen-
tes, estimulamos a criação de empregos e a gera-
ção de renda nesses municípios. 

Aqui na Sicredi Altos da Serra RS/SC, en-
quanto instituição financeira cooperativa, unimos 

diversas soluções que auxiliarão nossos associa-
dos, nesse momento, como por exemplo a dispo-
nibilização de Convênios de Cooperação com enti-
dades locais, acesso a linhas de crédito BNDES, 
meios de pagamento (Aplicativo, máquina de car-
tões, pagamento por QRCode e Link) bem como, 
outros produtos e serviços que temos em nosso 
portfólio a disposição dos nossos mais de 60 mil as-
sociados. 

Além dessas soluções citadas, um hotsite tam-
bém será criado para servir de fonte de informa-
ções sobre a iniciativa e ferramenta de apoio aos 
empreendedores locais. Com previsão de lança-
mento em julho, o espaço disponibilizará conteú-
dos em vídeo e e-books com dicas de como traba-
lhar os negócios nos meios digitais e uma platafor-
ma de personificação de peças digitais de divulga-
ção, além de acesso a outras ferramentas que po-
dem auxiliar na gestão do empreendimento.

Sicredi Conecta: Para fomentar as interações 
comerciais entre nossos associados, disponibiliza-
mos o Sicredi Conecta, aplicativo de marketplace 
que permite os associados a fazerem anúncios e 
vendas de produtos e serviços, sem cobrança de ta-
xas. A solução tecnológica impulsiona empreen-
dedorismo em diversos setores da economia e re-
giões do país. Com o Conecta o associado Sicredi 
pode comprar de quem está perto e fortalecer a re-
gião, criar o espaço de loja para divulgar o seu pro-
duto ou serviço, fazer parcerias com quem tam-
bém coopera para alavancar ainda mais o seu negó-
cio, pagar direto pelo aplicativo de forma fácil, rá-
pida e segura. Para saber mais sobre o aplicativo 
do Sicredi Conecta acesse nosso site www.sicre-
di.com.br/sites/conecta

 Fórum da Comarca de Sananduva divul-Ogou uma nota informando sobre a posse do 
novo juiz titular do Fórum, Dr. Rafael Fola-

dor, que é natural de Erechim, e já desempenhou ou-
tros cargos públicos. Além de Sananduva, compõe 
a comarca também os municípios de Ibiaçá, Paim 
Filho e São João da Urtiga. Confira na íntegra:

Nota à imprensa      
O Fórum da Comarca de Sananduva comuni-

ca que assumiu a jurisdição, na última segunda-

feira, o novo Juiz titular, Dr. Rafael Folador. O juiz 
é natural de Erechim, é formado em Direito pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já de-
sempenhou outros cargos públicos. O magistrado 
manifestou grande alegria e satisfação com a as-
sunção do cargo, disse que se sentiu muito bem re-
cebido na Comarca e que conta com a cooperação 
das demais instituições e autoridades para fazer 
um trabalho satisfatório para toda a comunidade 
dos Municípios de Sananduva, Ibiaçá, Paim Filho 
e São João da Urtiga. Fonte: Rádio Sananduva

ovos kits de alimentos provenientes da NAgricultura Familiar foram entregues 
para famílias de alunos da rede munici-

pal em situação de vulnerabilidade e risco soci-
al. Desta vez, os kits foram entregues diretamen-
te nas Escolas Municipais Santa Teresinha, Pro-
fessora Eldy Maria Pansera e Oreste Agostinet-
to. 

O objetivo é garantir, neste período de reco-
lhimento e isolamento social, a alimentação ade-
quada a esses alunos e a permanência do forneci-

mento de alimentos da Agricultura Familiar. 
Conforme a disponibilidade de itens, os kits se-
rão entregues nas demais escolas. 

Os kits seguem as determinações da legisla-
ção do PNAE - Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar no que se refere a qualidade nutrici-
onal e sanitária, respeitando os hábitos alimen-
tares, a cultura local e preferencialmente com-
posto por alimentos in natura e minimamente 
processados, tanto para gêneros perecíveis co-
mo para os não perecíveis. 

 

 

 

ASSESSORIA
cassandratmartinelli@gmail.com

(54) 99153 1764

Sicredi lança movimento em
prol da economia local

Comarca de Sananduva tem
novo Juiz Titular

Estudantes da rede pública
recebem kit de alimentos  

Município de Sananduva lança
o Programa Voz à Vida

Rafael Folador assumiu o cargo no final do mês de maioAção foi realizada em escolas municipais de Sananduva
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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

A DOR QUE ACABA COM A VIDA: SUICÍDIO

Nos últimos dias, na nossa cida-
de e na região, vários casos de 
suicídio ocorreram. O senso 

comum, na busca de encontrar um mo-
tivo, muitas vezes diz que “isso é falta 
de Deus”, “devia estar drogado”, “tem 
tudo, vai se matar pra que?”, etc. Po-
rém, o suicídio é algo muito mais com-
plexo do que isso, e nada tem a ver 
com os “achismos”. Faço um parênte-
ses aqui para dizer que ao invés de fal-
ta de Deus, eu diria que o que falta é in-
vestimento na saúde mental. Nos depa-
ramos com as pessoas cuidando do cor-
po, da estética, do que “aparece” e es-
quecendo de cuidar das emoções, do 
psiquismo, ou, o que é pior, recorrendo 
à práticas e cursinhos “da moda”, que 
prometem uma cura rápida e instantâ-
nea, com pessoas que não tem o estudo 
necessário para tratar da saúde mental.

O suicídio é algo muito sério, pois 
trata-se de quarta maior causa de mor-
tes no mundo entre pessoas de 15 a 44 
anos. É um tema, que além de polêmi-
co é complexo. A maioria dos autores 
veem o suicídio como algo construído 
ao longo da vida do sujeito, fatores que 
vão se acumulando (familiares, socia-
is, biológicos, psicológicos), e acabam 
tornando o viver mais terrível do que o 
morrer. A pessoa que comete o suicí-
dio não tem a intenção de acabar com a 

vida. Ela busca acabar com a dor, o so-
frimento e angústia. O sujeito é atingi-
do por uma angústia que o deteriora, e 
não suportando tal sofrimento, ele pas-
sa a ver a morte como a única solução 
para aliviar tal sofrimento.

Na Psicanálise o suicídio é visto 
como um ato em que a pulsão de morte 
prevalece sobre a pulsão de vida, exis-
tindo uma luta constante entre ambas. 
Para Freud, o suicídio seria a volta da 
destrutividade contra o próprio ego, ou 
seja, uma agressão voltada para o ínti-
mo, contra um objeto de amor investi-
do e introjetado, com um desejo repri-
mido (inconsciente) de matar uma ou-
tra pessoa. Além disso, hoje fala-se do 
mercado do gozo, onde o sujeito só ex-
perimenta o prazer, e não a frustração e 
a falta. Não há mais tempo para sofrer, 
estamos acompanhando uma geração 
onde é preciso estar “feliz” à todo mo-
mento e a qualquer custo, e quando o 
sujeito “fracassa” nessa busca (que é 
importante lembrar que é inatingível), 
o sentimento é insuportável, o que aca-
ba levando a pessoa a voltar-se contra 
si mesma.

Não existe uma receita pronta pa-
ra evitar o suicídio, mas existem ações, 
que devem ser realizadas conjunta-
mente com profissionais habilitados. A 
lógica suicida não é a mesma da lógica 
comum, mas para o suicida essa lógica 
faz todo o sentido. A pessoa deve ser le-
vada a sério em suas ideias e falas. 

Existe uma ideia de que a pessoa que 
diz que vai se matar, não se mata. Isso 
é mito. Algumas vezes a pessoa mani-
festa sinais verbais e comportamentais 
de sua intenção, com o objetivo de 
mostrar que algo com ela não está bem 
e que precisa de ajuda por não estar en-
contrando outra solução além de aca-
bar com a vida. Quanto antes essas idei-
as e intenções forem identificadas mai-
or é a possibilidade de ajudar a pessoa 
a aproximar-se da sua parte que quer vi-
ver, dando significados para essa dor 
insuportável, na tentativa de modificar 
sua convicção de cometer suicídio. 
Por isso é importante buscar ajuda pro-
fissional! Não sofra sozinho(a), bus-
que ajuda! Sempre há uma solução 
que não seja acabar consigo mesmo.

 Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo OFundo, recebeu indicação de emenda parlamentar 
para Combate ao COVID-19 no valor de R$ 

999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais), desti-
nada pelo Deputado Federal Pedro Westphalen (PP/|RS).  
O ofício da indicação do recurso foi entregue na segunda-
feira, 1º de junho, pelo assessor Valdir Kirst, ao Superin-
tendente Executivo do HSVP, Ilário De David e ao Diretor 
Corporativo Financeiro, Sandro Malheiros.  

Na ocasião, Valdir repassou o sentimento de respeito e 
admiração do Deputado pela Instituição e o apoio nesse 
momento de pandemia. Ilário, agradeceu em nome do 
HSVP, evidenciando a importância do auxílio. “O Depu-
tado Pedro sempre foi um apoiador do Hospital e mais 
uma vez estamos contando com seu apoio. Neste momen-
to de enfrentamento da Covid-19, sabemos como é funda-
mental essa união e parceria das instituições e poder pú-
blico”, agradeceu Ilário. 

Shana Sebben Lovatto
Psicóloga
CRP: 07/19514

Deputado Pedro Westphalen
destina R$ 999 mil ao HSVP

Emenda auxiliará no combate a Covid-19
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ais de 380 milhões de pessoas, Mno mundo todo, são diabéticas, 
porém, segundo alguns estudos, 

metade deste número ainda não descobriu a 
doença, afinal de contas, a doença, muitas 
vezes, não apresenta grandes sintomas e, 
por conta disso, pode ser ignorada, até que 
algo mais sério aconteça.

O diabetes está associado, muitas ve-
zes, a baixa qualidade de vida da popula-
ção, afinal, quando existe um consumo exa-
gerado de açúcar, os níveis glicêmicos do 
corpo aumentam em demasia e se não hou-
ver um controle disto, através de medica-
mentos ou atividades físicas, que regulam 
estes números, as consequências podem 
ser muito grandes. A sobrecarga de açúcar 
no sangue pode causar falhas na produção 
da insulina, que é responsável por quebrar 
as moléculas de açúcar no sangue que serão 
absorvidas no organismo.

Quando uma pessoa está com diabetes, 
naturalmente ela terá que fazer uso de al-
gum medicamento, prescrito por um médi-
co, para ajudar no controle do diabetes que 
possui duas formas de manifestação: o tipo 
2, que é mais fácil de tratar, afinal, ainda 
existe alguma produção de insulina no cor-
po, uma vez que as pessoas que possuem es-
te tipo adquirem durante a vida esta doen-
ça; e o tipo 1, que é mais delicado, pois é re-
gistrado desde o nascimento da criança e 
muito provavelmente a pessoa terá que fa-
zer uso de tratamentos a vida toda.

Contudo, existem tratamentos naturais 
e homeopáticos que auxiliam e muito no 

controle do diabetes, melhorando assim, a 
qualidade de vida das pessoas. Sobre isso, é 
importante ressaltar que, em nenhum mo-
mento, um produto fitoterápico deve subs-
tituir o tratamento repassado por um médi-
co. Os tratamentos naturais são um com-
plemento. Um exemplo muito utilizado pa-
ra controle do diabetes de forma comple-
mentar é o jambolão, que é uma planta mui-
to utilizada na medicina ayurveda para com-
bater vários problemas, inclusive o diabe-
tes. Antes da insulina ser sintetizada nos la-
boratórios, existiam muitos produtos à ba-
se do jambolão, e na Europa, ele considera-
do o mais eficiente para controlar ao diabe-
tes, ele tem ação antiglicemiante. Além dis-
so, existe um estudo feito na Malásia que 
mostra que durante 28 dias de administra-
ção, o jambolão ajudou a reduzir em 60% a 
glicose plasmática e colesterol e 70% os tri-
glicerídeos e o colesterol ruim, além disso 
aumentou o bom colesterol em 360%, en-
tão é uma planta muito boa, pode ser en-
contrado na Farmácias Naturativa em for-
ma de chá e homeopatia.

Ainda existe um outro composto, pre-
parado pelas Farmácias Naturativa, que 
contribui com a melhora nos índices de gli-
cemia. Este produto é feito através da gra-
viola, manga africana e picolinato de cro-
mo, que juntos, possuem um alto poder de 
controle das taxas de glicemia, além de se-
rem importantes aliados para o controle da 
pressão arterial, das funções intestinais e 
do estômago, além de contribuir para uma 
melhora no reumatismo e da saciedade.

o Dia do Meio Ambiente, comemo-Nrado no dia 5 de junho, o Hospital 
Santo Antônio apresenta o projeto 

da Comissão de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde, cujo objetivo é a ven-
da de materiais de uso hospitalar que possam 
ser reutilizados como: papelão, papel, plásti-
cos, frascos de soro, eletrônicos, isopor, gar-
rafa PET e latas para reciclagem.

De acordo com a presidente da comis-
são, Gabriela Secco, “todo resíduo reciclável 
é vendido para a empresa Copercicla, sendo 
que no ano de 2019 foram entregues, aproxi-
madamente, 2.500 Kg e o lucro da venda des-
ses materiais foi revertido em equipamentos 
necessários para o hospital como: lixeiras 
com pedal, caixas plásticas, adesivos e guar-
da copos de plástico. A comissão que foi cria-
da em 01 de outubro de 2001, tem por objeti-
vo aplicar um trabalho ativo para a elabora-
ção e implantação do plano de gerenciamen-
to dos resíduos, para o manejo adequado atra-
vés da segregação, acondicionamento, trans-
porte e coleta interna e externa e disposição fi-
nal e/ou tratamento seguro dos mesmos, com 
a finalidade de proteger a saúde pública, saú-
de do trabalhador e o meio ambiente”, desta-
cou Gabriela.

Gabriela ressalta, ainda, que “as caixas 
descarpak que eram utilizadas no HSA foram 

trocadas por bombonas de produtos quími-
cos utilizados na instituição, as quais são lava-
das e adesivadas de acordo com o lixo cor-
respondente”.

Outro projeto da comissão denominado 
“Lacre Solidário”, que faz parte da campa-
nha Lacre do Bem, visa arrecadar 140 litrões 
de lacres de latinhas, equivalente a 352.800 
unidades, que podem ser trocados por uma 
cadeira de rodas.

O dia também foi uma demonstração de 
carinho pelo HSA e compromisso com o Me-
io Ambiente, onde a instituição recebeu a doa-
ção de R$ 170,00, da campanha “MTG Sus-
tentabilidade e as novas gerações” desenvol-
vida pela Invernada do Piquete Pai João de 
Água Santa, representada pela 1ª Prenda Mi-
rim, Camila Mazaro e o 1º Piá, Luan Augus-
to Sabedot. Camila destaca que “o valor doa-
do foi possível através da venda de latinhas e 
tampas de garrafas PET, arrecadadas pelos 
colegas de invernada, sendo que dos 8 kg jun-
tados, gerou um total de R$ 25,00 e o restante 
do valor doado foi recolhido dos cofres de 
moedinhas meu (Camila) e do Luan”.

A Família HSA agradece o carinho de to-
da Invernada do Piquete Pai João, de forma 
especial, à Camila e ao Luan pela doação de 
suas economias, que serão destinadas para 
ações de combate ao covid-19 no hospital.

OPÇÕES NATURAIS PARA O
CONTROLE DO DIABETES

Conra as dicas repassadas pela farmacêutica Fernanda Menegaz

HSA: Dia do Meio Ambiente
movimentou a instituição

Piquete Pai João, de Água Santa, repassou doação para o HSA
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A CIDADE É SUA
EXERÇA A CIDADANIA

Participe das sessões do Legislativo
tapejarense, todas às segundas-feiras
a partir das 19h30.
Acompanhe através da 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 

 Câmara de Vereadores de Tapeja-Ara realizou, no dia 1º de junho, a 
sua 18ª Sessão Ordinária em 2020. 

Os vereadores apreciaram e aprovaram, 
por unanimidade, um Projeto de Lei do 
Executivo e uma Indicação. Confira:

- Projeto de Lei do Executivo nº 
036/2020 que pretende autorização legis-
lativa para contratar profissionais por tem-
po determinado, em caráter de excepcional 
interesse público, para atender necessida-
de temporária de pessoal em áreas deficitá-
rias. 

As contratações para os cargos de Médi-
co Veterinário se fazem necessárias para a 
substituição de servidores com contratos 
próximos do fim, visando o cumprimento 

de acordos celebrados, objetivando a ins-
peção de produtos de origem animal a nível 
estadual e federal, a qual não deve ser inter-
rompida, bem como para substituição de 
servidor que atua no Serviço de Inspeção 
Municipal, uma vez que não há banca de 
concurso público;

- Indicação nº 019/2020 de autoria do 
vereador Celso Piffer, Cidadania, que suge-
re ao Poder Executivo Municipal, através 
da Secretaria Municipal de Educação, Des-
porto e Cultua, a restauração/reforma do 
Campo de Futebol 7, situado ao lado da 
Academia de Saúde Ao Ar Livre Valéria 
Debastiani, no Bairro São Paulo, bem co-
mo a colocação de calçadas em frente ao 
mesmo.

No final do mês de março as escolas 
foram   fechadas   como medida pre-
ventiva a propagação do Coronaví-

rus .  As instituições junto com os professo-
res precisaram alterar todo um ano letivo, 
que estava apenas começando. Projetos peda-
gógicos, planos de aula, metas de ensino, pes-
quisas, trabalhos em equipes. A prioridade a 
partir daquele momento era preservar a saú-
de das pessoas. 

No mesmo ritmo das escolas, seguiram 
as famílias adaptando-se um novo cotidiano. 
As crianças passaram a ficar em casa em tem-
po integral, pois as demais atividades que pu-
dessem estar fazendo, como futebol, inglês, 
informática, passeios, brincadeiras na rua 
com amigos, tudo interrompido por tempo in-
determinado. A palavra de ordem passou a 
ser “Fique em Casa”.

O ensino presencial remoto foi autoriza-
do pelo Conselho Nacional de Educação e 
passou a ser utilizados pela rede de ensino.  
Com o uso das ferramentas digitais mante-
ve-se o vínculo com o ambiente escolar e 
com a realização das atividades pedagógicas 
amenizando-se a falta das aulas presenciais. 

Estudar em casa no sistema remoto é 
bem diferente do que estávamos acostuma-
dos. Quando uma criança vai para a escola, 
seu pensamento já está programado, ela sabe 
que naquele espaço será construída sua 
aprendizagem. Para que o ensino domiciliar 
possa   ser positivo é preciso o comprometi-
mento das crianças e dos pais. A relação en-

tre pais e filhos no momento dos estudos pre-
cisa ser saudável, então é recomendável que 
tanto a criança como o adulto estejam dis-
postos a fazer a tarefa, e aprenderem juntos.  
Caso isso não ocorra pode-se programar ou-
tro horário ou buscar ajuda de outro familiar.  
É preciso evitar brigas e discussões   na hora 
dos estudos.  Os pais precisam organizar o 
cronograma dos estudos, as  dúvidas pontua-
is do conteúdo devem ser esclarecidas com o 
professor.  Estudar em casa, com a orienta-
ção do professor e monitoria de um familiar 
é um desafio para todos, e com certeza leva 
tempo e prática e paciência. 

 A pandemia ficará no calendário escolar 
de 2020 e com ela as novas possibilidades de 
ensino aprendizagem. Um destaque impor-
tante para as habilidades de adaptação, tole-
rância e compreensão. 

Sessões são realizadas às segundas-feiras, às 19h30min

OS DESAFIOS DA APRENDIZAGEM
EM ÉPOCA DA PANDEMIA

Luciani Rovani 
Psicopedagoga
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EDUCAÇÃO E PANDEMIA: RELATOS
DE UMA PROFESSORA DE HISTÓRIA

Meu caso, minha realidade, minhas 
percepções. Nunca fui fã das aulas 
por vídeo nem gostava de partici-

par de cursos online até que, de uma semana 
para outra, precisei criar mecanismos e me uti-
lizar destes meios para ensinar. O começo foi 
difícil. Primeiro: como saber se o conteúdo 
comportaria um período, segundo: como ter 
uma relação próxima com as turmas que eu co-
nhecia há três semanas? Entre outras dúvidas a 
principal era se eu seria capaz. Acredito que es-
se medo e receio de não poder dar conta foram 
o fermento do meu pão. Me coloquei no lugar 
dos alunos e alunas pensando em como seria 
mais acessível e mais agradável aprender his-
tória de forma remota. Obviamente, a minha 
paixão com essa disciplina fora muito impor-
tante, mas o retorno e a interação com essas/es 
alunas/os quase novas/os para mim foi pri-
mordial.

Como professora e aluna online aprendi a 
me concentrar e me organizar de uma forma to-
talmente nova. Entendi que esse período é de 
distanciamento físico, não social. Minhas tur-
mas continuam sendo minhas turmas e ver o 
rosto de todo mundo pela manhã é sempre 
uma alegria, mas e ensinar? Como a realidade 
é diferente, é preciso preparar aulas mais dinâ-
micas já que se torna impossível falar por dois 
períodos os conteúdos mais densos. Só ativi-
dades dinâmicas também atrapalha a aprendi-
zagem. 

Uma coisa que se elucidou foi que somos 
capazes e boas o suficiente. Acreditar na capa-
cidade de todas/os é o primeiro passo. Na fa-

culdade estudei sobre autonomia da/o aluna/o, 
sobre deixá-las/os se interessar pelos assuntos 
e tornar a aprendizagem uma espécie de aven-
tura. E isso é também é possível online. Arris-
co dizer que é até mais fácil, pois estão com in-
ternet e podem tirar dúvidas e fazer pesquisas 
básicas ao mesmo tempo em que as questões 
surgem. Muitos fazem isso e é muito bonito 
ver o quanto todos foram perdendo a ansieda-
de, ganhando concentração e, principalmente, 
no meu caso, desenvolvendo uma relação pró-
xima através da tela de um computador.

Cada aula é feita exclusivamente para 
aquele momento, eu respondo os questiona-
mentos ao mesmo tempo em que são feitos e 
as turmas continuam. Rolam até pequenas dis-
cussões entre colegas, surgem distrações que 
nos levam a falar sobre assuntos diferentes do 
tema da aula, mas que mostra a criatividade e a 
imaginação de alunos e alunas que souberam 
se adaptar há uma realidade tão difícil. Alu-
nas/os do 5º, 6º e 7º ano com suas possibilida-
des e limitações, com seus hormônios fervi-
lhando, em pleno desenvolvimento corporal e 
psíquico que está acontecendo em meio uma 
pandemia e ao isolamento social. Mesmo com 
a presença de uma doença tão perigosa, eles se 
mantêm ativos e alegres, não deixando que as 
coisas que estão fora de seu controle, como o 
coronavírus, controle as suas vidas. 

Esse é o maior ensinamento que eles dei-
xam para mim como professora. Os planos e 
desejos que me contam mostram que a espe-
rança permanece intacta e ela é tão pura e boni-
ta que é impossível não querer dar um abraço 
em cada um e agradecer por esse momento 
que eu aprendo mais que ensino, em que eu re-
cebo uma dose de ânimo e de esperança a cada 
aula.

a Sessão Ordinária do Legislativo ta-Npejarense. realizada no dia 16 de mar-
ço, a Mux Energia recebeu a entrega 

de Moção de Congratulações e Reconheci-
mento, pelo quinto ano consecutivo, pela pre-
miação de melhor Concessionária de Energia 
Elétrica do Brasil.

Esta é a 17ª edição da premiação, realiza-
da anualmente pela ANEEL, e a Mux Energia 
é pela quinta vez consecutiva premiada como 
a melhor distribuidora de energia elétrica do 
país, na visão do consumidor, recebendo dois 
prêmios: 

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 
30 mil unidades consumidoras;

Brasil Concessionárias, até 400 mil uni-

dades consumidoras.
Com uma nota de 83,92, superou a vence-

dora da categoria Brasil Concessionárias aci-
ma 400 mil unidades consumidoras, que obte-
ve uma nota 77,10. 

Os representantes da Mux Energia, dire-
tor-presidente Rogério Zimmermann Döe-
ring e o colaborador Valdir Marin, estiveram 
presentes na sessão recebendo o reconheci-
mento. 

Rogério destacou que é “gratificante rece-
ber esta relevante premiação da Agência Naci-
onal de Energia Elétrica (Aneel), demons-
trando a qualidade do trabalho realizado.” 
Também agradeceu a homenagem feita pelos 
vereadores. 

Janaína Júlia Langaro
Mestranda em História UPF 
Professora de História da FAT 

Mux Energia recebe homenagem
do Legislativo Tapejarense

Reconhecimento foi dado pela premiação recebida da Aneel pela quinta vez consecutiva



Os vereadores de Vila Lângaro se reu-
niram, no dia 1º de junho, para deli-
berarem as seguintes proposições 

do Legislativo Municipal:

Executivo
PROJETO DE LEI N° 12/2020 :  Autori-

za o Poder Executivo Municipal a alterar arti-
go da Lei Municipal nº 1031/19 de 28 de Ma-
io de 2019. Deliberação: Aprovado por una-
nimidade.

Legislativo  
INDICAÇÃO 02/20 Vereadora Eneide 

Negri: Para que o Poder Executivo Munici-
pal dê continuidade a Rua Rita Fiori Tognon 
até ligar com a Rua 22 de Outubro. 
JUSTIFICATIVA:Tendo em vista que há 
apenas uma saída da cidade que se encontra 
na rua 22 de Outubro perto de Amauri De-
nardi, a qual encontra-se, por vezes, trancada 
pelo fluxo de caminhões e veículos, a nova 
saída da cidade dividirá o fluxo auxiliando 
os veículos de porte maior, especialmente 
máquinas agrícolas.   Deliberação: Aprova-
do por unanimidade.

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 
006/20: Autoriza o Poder Legislativo a alte-
rar os expedientes das Sessões Ordinárias e 
dá outras providências.

Art. 1º - As Sessões Ordinárias da Câma-
ra Municipal de Vereadores voltam a ser se-
manalmente, todas as segundas-feiras, po-
dendo ser alterada por nova Resolução, caso 
a situação epidemiológica venha se agravar;

Art. 2º – Os artigos 2º e 3º da Resolução 
02/20 permanecem em vigência, bem como 
o artigo 2º da Resolução 05/20;

 Art. 3º - Esta Resolução, entra em vi-
gor em 01 de junho de 2020;

Preposições verbais
O  V E R E A D O R  M Á R C I O  D E 

OLIVEIRA:  Para que o Poder Executivo 

Municipal juntamente com a Secretaria de 
Obras dê continuidade as melhorias que es-
tão sendo feitas na comunidade de Campo 
Redondo, em especial no trecho da proprie-
dade da granja Crespi até Alencar Gomes de 
Souza.  Deliberação: Aprovado por Unani-

midade. Pede também para o Poder Executi-
vo Municipal, juntamente com a Secretaria 
de Obras, que faça o alargamento da estrada 
da Linha Borgo até Lourenço Dalri e casca-
lhe os pontos necessários. Deliberação:  
Aprovado por Unanimidade.
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1. LOCAL, DATA E HORA: Na sede social da Companhia, localizada em Tapejara, Estado do 
Rio Grande do Sul, na Rua Valdo Nunes Vieira, 344/301, Centro, CEP 99.950-000, dia 05 de 
março de 2020, às 10:00 horas. 2.  PRESENÇAS: presente a totalidade dos subscritores do 
capital social da BORILLI PARTICIPAÇÕES S.A., a saber: (a) RENATO BORILLI, brasileiro, 
solteiro, empresário, nascido em 07/06/1984, portador da Carteira de Identidade nº 
9062967931, SJS/RS, inscrito no CPF sob o n. 000.840.060-13, domiciliado e residente em 
Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Valdo Nunes Vieira, 344/301, Centro, CEP 
99.950-000; e (b) BRUNA BORILLI, brasileira, casada pelo regime da separação de bens, 
empresária, nascida em 03/09/1987, inscrita no CPF/MF sob o nº 012.750.140-11, portadora 
da Carteira de Identidade nº 6060486153, SSP/RS, residente e domiciliada em Tapejara, 
Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Valdo Nunes Vieira, 344/401, Centro, CEP 99.950-
000.  3. MESA: RENATO BORILLI – Presidente; e BRUNA BORILLI – Secretária. 4. ORDEM 
DO DIA: Deliberar o seguinte sobre (a) Constituição de uma sociedade por ações, sob a de-
nominação de BORILLI PARTICIPAÇÕES S.A., (b) o projeto de Estatuto Social da Compa-
nhia; (c) eleição da Diretoria e fixação de sua remuneração; e (d) a necessidade de realiza-
ção de depósito bancário para constituição da sociedade. 5. DELIBERAÇÕES: Por unanimi-
dade, a Assembleia deliberou o seguinte: 5.1. Foi aprovada a constituição da BORILLI 
PARTICIPAÇÕES S.A. em conformidade com o Estatuto Social que vai abaixo transcrito, 
aprovado pela totalidade dos subscritores, sem qualquer reserva e/ou ressalva. “BORILLI 
PARTICIPAÇÕES S.A. ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO SOCIAL, 
SEDE, DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL. ARTIGO 1º - A Companhia terá por denominação so-
cial BORILLI PARTICIPAÇÕES S.A., de capital fechado, a qual reger-se-á pelo presente 
Estatuto Social e pela legislação pertinente e aplicável. ARTIGO 2º - A sede e o foro sociais 
serão em Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Valdo Nunes Vieira, 344/301, Cen-
tro, CEP 99.950-000. PARÁGRAFO PRIMEIRO – A critério da Diretoria e por sua iniciativa, a 
Companhia poderá abrir e manter filiais, escritórios, departamentos, depósitos, postos de 
compras ou vendas, ou agências em qualquer localidade do País, e no exterior, respeitadas 
as prescrições legais. Caberá a Diretoria fixar o capital a ser destinado a cada filial, se for o 
caso. ARTIGO 3º - O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. ARTIGO 
4º - A Companhia tem por objeto social: (a) a participação e gestão societária; e (b) gestão de 
empresas do mesmo grupo. PARÁGRAFO ÚNICO – Poderá ainda a Companhia, participar 
de outras sociedades que tenham ou não idêntico objetivo social. CAPÍTULO II. CAPITAL E 
AÇÕES. ARTIGO 5º - O Capital Social é de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser integralizado, 
em moeda corrente nacional, até 31/12/2020, dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nomi-
nativas sem valor nominal. PARÁGRAFO ÚNICO – As ações poderão ser representadas por 
títulos múltiplos, cautelas ou certificados, sempre assinados por 2 (dois) Diretores, sendo um 
deles necessariamente o Diretor Presidente, atendidos os artigos 24 e 25 da Lei nº 6.404/76. 
ARTIGO 6º - A cessão e transferência de ações, quer entre sócios, quer destes a terceiros, 
dependem de acordo entre os sócios, mediante deliberação da maioria do capital social. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A alienação de ações entre os próprios acionistas da sociedade, 
ou entre os acionistas e seus ascendentes e descendentes, é livre, e independe do cumpri-
mento das formalidades prescritas neste artigo. ARTIGO 7º - O capital social poderá ser au-
mentado ou reduzido observadas as prescrições legais, sendo que, para a hipótese de au-
mento, os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações decorrentes do au-
mento do capital social, na proporção das ações atuais, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da publicação da sua deliberação, como limite para o exercício deste direito. 
CAPÍTULO III. DIRETORIA. ARTIGO 8º - A Companhia será administrada por uma Diretoria 
composta por 2 (dois) Diretores, acionistas ou não, todos brasileiros, residentes no país, elei-
tos por Assembleia Geral, sendo admitida a reeleição por prazos indefinidos. ARTIGO 9º - O 
prazo de gestão da Diretoria será de 3 (três) anos. Em qualquer caso exercerão validamente 
o prazo de gestão até a posse da nova Diretoria. PARÁGRAFO PRIMEIRO – A eleição dos 
membros da diretoria será feita por voto secreto ou não. Será secreto, todavia, quando solici-
tado por acionistas que representem a maioria dos votos presentes. PARÁGRAFO 
SEGUNDO – A investidura no cargo de diretor se fará mediante termo lavrado no Livro de 
Atas da Diretoria. ARTIGO 10 - Em caso de renúncia, impedimento permanente, morte ou in-
terdição de qualquer membro da Diretoria, esta, em reunião, nomeará o substituto provisó-
rio, que exercerá o prazo de gestão até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, 
na qual será eleito o definitivo e que exercerá o cargo pelo tempo que falta ao substituído; ou 
então estes convocarão uma Assembleia Geral Extraordinária para eleição do substituto, 
que então completará o prazo de gestão do Diretor substituído. ARTIGO 11 – Se eventual-
mente um diretor for destituído do cargo, a própria Assembleia Geral que tomar essa delibe-
ração elegerá seu substituto, o qual permanecerá no cargo até o término do prazo de gestão 
do substituído. ARTIGO 12 – Os Diretores em exercício perceberão a remuneração que lhes 
for fixada por Assembleia Geral. ARTIGO 13 – As deliberações da Diretoria, quando tomadas 
em reuniões, sempre serão por maioria de votos presentes, observados o disposto no artigo 
17 adiante. ARTIGO 14 – O Diretor Presidente fica investido dos mais amplos poderes e atri-
buições para, isoladamente: (a) representar a Companhia ativa e passivamente, nos atos ju-
diciais e extrajudiciais; (b) praticar todos os atos e negócios jurídicos inerentes à administra-
ção geral da sociedade; (c) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social e a legislação 

pertinente; (d) adquirir, alienar, permutar, onerar ou gravar bens móveis e imóveis, e títulos 
societários; (e) operar em nome da Companhia com os estabelecimentos bancários e de cré-
dito no país, abrindo, encerrando e movimentando contas correntes bancárias credoras e de-
vedoras com ou sem garantia de títulos; aceitar, endossar, assinar e protestar cheques, du-
plicatas, saques e letras de câmbio, notas promissórias ou quaisquer outros títulos de crédito 
ou cambiais, negociar, caucionar, penhorar duplicatas e outros quaisquer títulos de créditos, 
assinando respectivos títulos propostas e contratos, contrair empréstimos e financiamentos, 
cartas de crédito, adiamento de câmbio, abertura de crédito e outros que se tornarem neces-
sários; (f) dar em garantia bens móveis, quer em penhor mercantil ou industrial, para contrair 
empréstimos ou financiamentos, convencionar juros, penas convencionais, comissões e de-
mais encargos, assumir compromissos e reajustamentos, dar reforços de garantias, ajustar 
prazos, pactuar cláusulas e condições para tal fim exigíveis, evidentemente no interesse ex-
clusivo e direto da Companhia. PARÁGRAFO ÚNICO: Os demais diretores somente pode-
rão representar a sociedade, assinando em conjunto com o diretor Presidente. ARTIGO 15. 
As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor Presidente.  
Parágrafo único. As procurações deverão sempre especificar os poderes conferidos e, com 
exceção daquelas outorgadas para fins judiciais, terão prazo de validade limitado a um ano. 
ARTIGO 16 – Compete a qualquer um dos Diretores presidir e convocar as reuniões da Dire-
toria, que somente serão instaladas e realizadas com a presença da maioria de seus mem-
bros. ARTIGO 17 – Os Diretores reunir-se-ão sempre que os interesses sociais exigirem, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, através de carta registrada ou protocolada, 
fax, telex ou telegrama, devendo a convocação estar acompanhada da respectiva ordem do 
dia, lavrando-se a ata de deliberações, em livro próprio. Independente da convocação pre-
vista neste artigo, serão válidas as reuniões da Diretoria que contarem com a presença da to-
talidade dos membros em exercício. ARTIGO 18 – É vedado aos Diretores, individualmente, 
prestar em favor de terceiros fianças e avais em nome da Companhia, ou quaisquer outros 
atos ou responsabilidades mesmo gratuitas em favor de terceiros, salvo com autorização da 
Assembleia Geral. CAPÍTULO IV. CONSELHO FISCAL. ARTIGO 19 – A Companhia terá um 
Conselho Fiscal não permanente de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos, com os poderes e 
atribuições previstos em lei. ARTIGO 20 – O Conselho Fiscal somente será instalado pela 
Assembleia Geral, nos casos previstos no parágrafo 2ª do art. 161 da Lei nº 6.404/76. 
ARTIGO 21 – O funcionamento do Conselho Fiscal irá até a primeira Assembleia Geral Ordi-
nária, após sua instalação. ARTIGO 22 – O Conselho Fiscal será presidido pelo conselheiro 
que for eleito pela Assembleia Geral que o instalar, e as suas deliberações serão tomadas 
por maioria de votos. ARTIGO 23 – Os honorários dos membros efetivos do Conselho Fiscal 
serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger, observando-se o disposto no parágrafo 
3º do art. 162, da Lei nº 6.404/76. CAPITULO V. ASSEMBLEIA GERAL. ARTIGO 24 – A 
Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da Companhia e reunir-se-á, ordinaria-
mente, dentro dos 4 (quatro) meses que se seguirem ao encerramento do exercício social, e 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. ARTIGO 25 – A Assem-
bleia Geral será presidida e secretariada por acionistas eleitos dentre os presentes, ou por 
advogado nomeado pelos acionistas presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia esco-
lher o Secretário, que poderá ser acionista ou não. ARTIGO 26 – As deliberações das 
Assembleias Gerais, independentemente do quórum previsto em lei, serão tomadas por mai-
oria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. ARTIGO 27 – A convocação, 
objeto, procedimento e “quorum” das reuniões da Assembleia Geral, tanto ordinária, quanto 
extraordinária, regulam-se pelas disposições legais pertinentes. ARTIGO 28 – Os acionistas 
poderão se fazer representar nas reuniões de Assembleia Geral por procuradores, legitima-
mente constituídos, que sejam acionistas, administradores da Companhia ou advogados. 
ARTIGO 29 – Compete a Assembleia Geral, além das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, solucionar todos os casos não previstos neste estatuto, nem regulamentados por lei. 
ARTIGO 30 – A ata dos trabalhos e resoluções da Assembleia Geral será lavrada no livro 
competente e será assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes à Assem-
bleia. ARTIGO 31 – Nos termos deste Estatuto Social, as Assembleias Gerais serão convo-
cadas por edital, observados os prazos e as disposições legais. Do anúncio à convocação, 
assinado por um Diretor, no mínimo constará, resumidamente, a ordem do dia, o local, dia e 
hora da reunião. PARÁGRAFO ÚNICO – Independente das formalidades previstas neste arti-
go, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, 
na forma do art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e normas legais posteriores e aplicáve-
is. ARTIGO 32 – Cada ação dá direito a um voto. PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de empa-
te, o Presidente da Assembleia terá além do seu voto o de qualidade. ARTIGO 33 – É asse-
gurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso 
do valor de suas ações, apurado na forma do artigo 45 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76 e 
normas legais aplicáveis posteriormente, quando da dissidência for originária sobre as maté-
rias previstas no art. 137 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. ARTIGO 34 – Os acio-
nistas que comparecerem a sessão da Assembleia Geral lançarão no “Livro de Presença” o 
seu nome, nacionalidade respectivo número de ações. CAPITULO VI. EXERCÍCIO 
SOCIAL. ARTIGO 35 – O exercício social encerrar-se-á a 31 de dezembro de cada ano, 

quando serão levantados o Balanço Patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos, de-
monstração do resultado do exercício e demonstrações das origens e aplicações de recur-
sos que deverão atender as disposições legais aplicáveis. ARTIGO 36 – O lucro líquido, nos 
termos da lei, terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de 
qualquer outra destinação, na constituição de reserva legal, que não excederá 20% (vinte 
por cento), do capital social; (b) do saldo resultante será distribuída importância aos acionis-
tas, a ser fixada pela Assembleia Geral, não inferior a 10% (dez por cento) do lucro líquido, 
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76; (c) se ainda restar saldo, ficará este a 
disposição da Assembleia Geral que poderá constituir outras reservas para mantê-lo em sus-
penso para posterior destinação ou incorporá-lo ao capital social. ARTIGO 37 – A Compa-
nhia, poderá, a critério da Diretoria, pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remune-
ração sobre o capital próprio, nos termos do artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249/95 e legisla-
ção e regulamentação pertinentes, podendo o valor dos juros ser imputado ao dividendo obri-
gatório integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para to-
dos os efeitos legais, sendo que o efetivo pagamento dos juros, nunca se dará após as datas 
de pagamento dos dividendos. PARÁGRAFO ÚNICO – Os dividendos serão pagos, salvo de-
liberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que 
for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. ARTIGO 38 – Nos termos da 
lei, prescreverá em 3 (três) anos a ação para reclamar dos dividendos não recebidos, conta-
do o prazo da data em que tenham sidos postos à disposição do acionista. ARTIGO 39 – Por 
deliberação da Diretoria poderão ser levantados durante o ano social, balanços gerais extra-
ordinários. CAPITULO VII. LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 40 – A Companhia entrará em liquidação 
nos casos previstos em lei. ARTIGO 41 – A dissolução da companhia só poderá ser delibera-
da, com o consentimento de acionistas que representem mais de 2/3 (dois terços) do capital 
social tomada em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente para esse fim. ARTIGO 
42 – A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação da companhia estabelecerá tam-
bém o modo de procedê-la, além de escolher os liquidantes e fixar-lhes os proventos, bem 
assim, elegerá o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação. 
CAPITULO VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS. ARTIGO 43 – A Companhia poderá por delibera-
ção de acionistas titulares de, no mínimo, metade das ações, mais uma, adotar qualquer ou-
tro tipo jurídico, observadas as exigências legais. Capitulo IX. Disposições Transitórias. 
ARTIGO 44 – O presente estatuto social entrará em vigor a partir da data de Assembleia Ge-
ral que o aprovou.”. 5.2. Lido e aprovado o Estatuto Social acima, foi procedida a subscrição 
da totalidade e a integralização de 10% (dez por cento) da totalidade do capital social da 
BORILLI PARTICIPAÇÕES S.A., tendo sido estipulado prazo até 31/12/2020 para integrali-
zação, em moeda corrente nacional, dos 90% restantes, tudo em conformidade com o Bole-
tim de Subscrição abaixo descrito, que faz parte integrante desta ata. 5.3. Tendo sido obser-
vados todos os pressupostos e cumpridas todas as formalidades legais aplicáveis, bem co-
mo, tendo sido aprovados os documentos apresentados nesta Assembleia, o Sr. Presidente 
declarou definitivamente constituída a BORILLI PARTICIPAÇÕES S.A. Restou também 
aprovada, como formalidade necessária à constituição da sociedade, o depósito bancário do 
capital social subscrito e integralizado, em conformidade com o inciso III, do art. 80, da Lei n. 
6.404/76, o qual deverá ser efetivado em agência bancária do Banco do Brasil. 5.4. Foram en-
tão eleitos para compor a Diretoria da Companhia o Sr. RENATO BORILLI, acima qualifica-
do, no cargo de Diretor Presidente, e a Sra. BRUNA BORILLI, acima qualificada, no cargo de 
Diretora. Os Diretores eleitos foram empossados em seus cargos, com prazo de gestão de 
03 (três) anos, tendo-lhes sido fixada a remuneração mensal global em até R$ 3.000,00 (três 
mil reais) ao Diretor Presidente e de até R$ 1.000,00 (hum mil reais) aos demais diretores. 
5.5. Deliberada a emissão da totalidade das ações ordinárias nominativas, integralmente 
subscritas, e integralizadas no percentual de 10% (dez por cento), neste ato em moeda cor-
rente nacional. 5.6. Deliberaram pela não instalação de Conselho Fiscal, conforme facultado 
pelo artigo 161 da Lei nº 6.404/76 e pelos artigos 18 e 19 do Estatuto Social da companhia, 
aprovado nesta data.  5.7. Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, não foram condena-
dos criminalmente e não se encontram sob os efeitos da condenação de pena que vede, ain-
da temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema fi-
nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de con-
sumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro impedimento previsto no §1º do art. 
1.011 do Código Civil. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
Assembléia, tendo-se lavrado a presente ata que, lida e achada conforme foi devidamente 
assinada por todos os acionistas da presente. Tapejara, RS, 05 de março de 2020. RENATO 
BORILLI – Diretor Presidente, Presidente de mesa e Acionista; BRUNA BORILLI – Diretora, 
Secretária e Acionista. Advogado Responsável: Rafael Bornhorst Koetz. OAB/RS 66.872. 
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 
43300064671 em 23/04/2020 da Empresa BORILLI PARTICIPACOES S.A., Nire 
4 3 3 0 0 0 6 4 6 7 1  e  p r o t o c o l o  2 0 4 9 3 5 9 4 6  -  2 0 / 0 4 / 2 0 2 0 .  A u t e n t i c a ç ã o : 
1812C917F1916662A3442649F823397C1D8F96D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - 
Secretário-Geral. 
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Informes da Administração
Municipal de Charrua

Obras e melhorias são
realizadas em Vila Lângaro

Obras de infraestrtura em
Santa Cecília do Sul 

STIA: reivindicações são
aprovadas em assembleia

 Ministério do Desenvolvimento Regi-Oonal confirmou o envio de R$ 287,7 
mil para nove municípios do Rio Gran-

de do Sul afetados pela estiagem. Charrua rece-
berá R$ 48,2 mil, valor este que já tem destina-
ção específica de acordo com o plano de traba-
lho elaborado. 

Serão comprados 4 mil litros de óleo die-
sel para utilização em máquinas da municipa-
lidade, e 409 cestas básicas que serão distribu-
ídas entre uma parcela da população charruen-
se.

A Prefeitura de Charrua também solicitou 
recursos para a abertura de 3 novos poços arte-
sianos e de redes de água, contudo, o pedido 
não foi deferido até o momento.

As cidades que irão receber ajuda e os valo-
res destinados a cada uma são: Soledade (R$ 

21,5 mil), Ivorá (R$ 11,9 mil), Júlio de Casti-
lhos (R$ 22,2 mil), Pareci Novo (R$ 10 mil), 
Tapera (R$ 15,8 mil), Charrua (R$ 48,2 mil), 
Fortaleza dos Valos (R$ 19,9 mil), Santa Ma-
ria (R$ 60,4 mil) e Bom Jesus (R$ 77,8 mil).

Poços artesianos
A Prefeitura de Charrua perfurou mais do-

is poços tubulares na zona rural do município. 
A realização se deu através do Termo de Coo-
peração de esforços mútuos do Estado do Rio 
Grande do Sul, por meio da Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e 
do Município de Charrua/RS. Os novos poços 
foram perfurados nas localidades de Linha Pe-
rondi e Nossa Senhora de Lourdes, e fazem 
parte das ações do âmbito do Programa de Apo-
io e Desenvolvimento da Infraestrutura Rural.

 município de Vila Lângaro conta com a OUnidade de Saúde de Colônia Nova, a 
Unidade de Saúde de São Roque e tam-

bém a Unidade de Saúde do centro, para garantir 
um atendimento estratégico e eficaz para todos.

Na Unidade do centro foram feitas reformas 
para melhorar a infraestrutura e o atendimento. 
Na parte interna foi realizada a troca do piso em 
algumas salas, já na parte externa foi realizada a 
pintura e a construção da garagem para os veícu-
los.O secretário Joel salienta a conclusão dessa 
obra, “O dever da Secretaria da Saúde é disponi-
bilizar profissionais, veículos e uma boa infraes-
trutura de atendimento. Com as reformas nas nos-
sas unidades do interior e agora a Unidade do 
Centro garantimos aos nossos munícipes um con-
forto e estrutura para atendimentos. Também 
construímos uma garagem que possibilita a con-

servação dos nossos veículos”, finaliza Joel.

Extração de cascalho
A Secretaria de Obras  trabalha forte para 

garantir estradas de boa qualidade aos nossos mu-
nícipes. A extração de cascalho também é de res-
ponsabilidade do órgão público. A extração do 
cascalho é o primeiro passo para manutenção de 
uma boa estrada. Também é feito a britagem e 
por fim, a distribuição pelas vias do interior. O 
Secretário Arcênio Biazzotto destaca a impor-
tância da produção, “Para termos estradas de qua-
lidade é necessário esse processo de extração do 
cascalho, transformar uma boa parte em britas e 
após isso destinar o cascalho as nossas estradas, 
dando maior qualidade no tráfego de veículos pe-
quenos e também aqueles que escoam a produ-
ção agrícola do nosso município”, finaliza.

 administração municipal de Santa Ce-Acília do Sul, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, realizará mais 

uma obra de melhoria no andar térreo da Uni-
dade Básica de Saúde do município.

Serão executadas diversas melhorias: aces-
so coberto e com acessibilidade, salas admi-
nistrativas, acesso e vestiário para os funcioná-
rios, garagem e almoxarifado. O investimento 
total na obra será de R$ 281.990,14.

Segundo a Prefeita Jusene a obra qualifica-
rá ainda mais o serviço realizado pelo municí-
pio na área da saúde. "Essa obra trará mais con-
forto para os pacientes do município e também 
para os servidores da saúde, que terão plenas 
condições para desempenhar suas funções e 
atender melhor à população, implementando 
os programas do município e uma atenção pri-
mária mais eficiente”

Passeio público
A administração municipal, por intermé-

dio da Secretaria de Obras, realizará mais uma 
obra de infraestrutura urbana. Trata-se da cons-
trução de passeio público na Rua Maximiliano 
de Almeida em frente à Escola Municipal Du-
que de Caxias e em frente a nova creche muni-
cipal.

 Serão construídos 394,50 m² de passeio pú-
blico em blocos de concreto intertravado, ga-
rantindo acessibilidade e segurança aos pedes-
tres, principalmente para os alunos da escola 
que trafegam no local. O investimento total da 
obra será de R$ 34.548,06.

A prefeita Jusene destacou que esse é mais 
um importante investimento em infraestrutura 
urbana realizado pela administração munici-
pal. "Essa obra deixará a cidade mais bonita, 
limpa e organizada e reflete o cuidado que te-
mos com nossa população. Esse investimento 
trará mais segurança e mobilidade para quem 
transita pelo local, principalmente idosos e cri-
anças que vão para a escola”, avaliou a prefei-
ta.

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação de Tapejara 
e região (STIA) realizou de maneira 

inédita nesses dez anos de atuação, na quinta-
feira, 28 de maio, uma Assembleia de Tirada 
de Pauta e Prestação de Contas do exercício de 
2019, através de uma live no facebook da insti-
tuição.

Na oportunidade, 98,9% dos trabalhadores 
aprovaram a pauta de reivindicações da cate-
goria em relação a data base de 01/06, do pro-
cesso de renovação de convenções coletivas, 
acordos coletivos de trabalho e acordos especí-
ficos e a prestação de contas de 2019, que teve 
sinalização favorável do Conselho Fiscal.

Para o presidente do Sindicato, Josimar 
Cecchin, a participação maciça dos trabalha-
dores deixa a sensação que a entidade está no 
caminho certo, prestando toda transparência 
aos associados.

Além disso, o Sindicato também sorteou 
na sexta-feira, 29/05, alguns prêmios aos tra-

balhadores que votaram ao longo da assemble-
ia. Os ganhadores podem ser conferidos no fa-
cebook da instituição.

Município recebeu recursos para compensação pelas perdas causadas pela estiagem Espaço foi reformado com o objetivo de proporcionar maior comodidade aos munícipes

Entre as obras está a ampliação da Unidade Básica de Saúde Reivindicações foram aprovadas por 98,9% dos trabalhadores

Josimar Cecchin - presidente do STIA
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Produtores de Ibiaçá investem
no plantio de moranguinhos

Mais obras no interior

Governo Municipal de Ibiaçá
repassa R$ 8 mil à Acisai

s agricultores Rodinei Dalmoro e OAlex José Gonçalvez iniciaram uma 
parceria e um novo negócio para a fa-

mília: o plantio de moranguinhos suspensos 
com sistema de estufas semi-hidropônico. O 
investimento inicial é de aproximadamente R$ 
200 mil numa área de 2.500 m² localizada na 
comunidade de Vila Vitória, interior de Ibiaçá.  

As obras de terraplanagem foram executa-
das pela prefeitura municipal incentivando as-
sim o novo empreendimento. As estufas estão 
ainda em construção e a expectativa é que este 
mês se inicie o plantio e, a partir de setembro, a 
primeira colheita.De acordo com Dalmoro, se-
rão cultivas nesta fase, aproximadamente 18 
mil mudas de morango de origem chilena. 

"Esperamos na fase inicial produzir 20 tonela-
das da fruta e comercializar a uma média de R$ 
10,00 ao quilo", diz otimista o produtor. O sis-
tema é totalmente automatizado permitindo re-
gular a dosagem de adubação diária e irriga-
ção. Ao lado das estufas está sendo construído 
um galpão para abrigar as câmaras frias e as ca-
ixas de água com os nutrientes. O novo negó-
cio vai demandar toda mão de obra familiar (se-
is pessoas) e de pelo menos mais um funcioná-
rio. Em épocas de colheita serão necessários 
contratos temporários. A família também rea-
liza o cultivo de parreiras e chegou a produzir 
45 mil toneladas na última safra. A intenção pa-
ra o próximo ano é investir também na produ-
ção de uvas de mesa.

 Secretaria de Obras de Ibiaçá está tra-Abalhando, nesta semana, no patrola-
mento e britagem de um trecho de 18 

quilômetros que liga a sede à comunidade de Vi-

la Vitória. A estrada tem importante fluxo de veí-
culos, caminhões e máquina agrícolas além de 
ser via de acesso principal a outras comunidades 
do interior.

governo municipal de Ibiaçá realizou Ooficialmente, no dia 29 de maio, o re-
passe do valor de R$ 8 mil à diretoria 

da Associação Comercial, Industrial de Presta-
ção de Serviços e Agropecuária de Ibiaçá (Aci-
sai). Para o prefeito Claudiomiro Fracasso, o 
objetivo do repasse é auxiliar a Associação e o 
comércio local, alavancando as vendas. “A par-
ceria que firmamos com a Acisai busca auxiliar 
a própria entidade que sofre com a crise, além 
de beneficiar clientes que compram no comér-
cio associado”, ressaltou o prefeito. As ações 
realizadas pela Acisai seguirão um Plano de 

Trabalho, que terão como prazo de execução 
os próximos meses, seguindo até dezembro.

Conforme a presidente da Acisai, Charlise 
Vidal, o valor do repasse feito pelo Executivo à 
Associação auxiliará a todos no atual cenário 
estabelecido em virtude da pandemia mundial 
do Covid-19. “Com o valor, disponibilizare-
mos ações, através projetos, para minimizar o 
impacto das empresas diante da crise financei-
ra. Organizaremos campanhas e mais uma edi-
ção do Feirão para unir as empresas e oferecer 
melhores preços aos clientes”, informou Char-
lise.

Recursos serão utilizados para o fortalecimento do comércio local

Melhorias são realizadas constantemente nas estradas do interior
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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

 

Prefeito assume presidência
da Amunor e Cirenor

Melhorias são realizadas na
cidade e no interior

O prefeito de Água Santa, Jacir Mio-
rando, assumiu a presidência do 
Consórcio Intermunicipal da Re-

gião Nordeste (Cirenor) nesta quinta-feira, 
4 de junho, cumprindo o que determina a 
Lei Complementar 64/90. A decisão ficou 
acertada em assembleia realizada pelos pre-
feitos integrantes do consórcio e tem como 
finalidade deixar aptos a serem pré-
candidatos os prefeitos que estão na direto-
ria e podem tentar a reeleição. Por conta dis-
so, Jacir, que já foi presidente da associa-
ção em 2017 e atualmente era o vice-
presidente, também passa a assumir a pre-
sidência da Associação dos Municípios do 
Nordeste Rio Grandense (Amunor), no lu-
gar do então presidente, Felipe Rieth, pre-
feito de Capão Bonito do Sul.

Na fala aos colegas, Jacir agradeceu a 
confiança dos prefeitos em delegar a presi-
dência da entidade, que atualmente está se-
diada em Sananduva, e desempenha im-
portante trabalho aos municípios consorci-
ados. Jacir comentou ainda sobre a necessi-
dade de dar continuidade aos projetos que 
são desenvolvidos no CIRENOR e na 
AMUNOR.

No CIRENOR os projetos de compra 
de medicamentos, compra de serviços de sa-
úde, projeto da defesa civil, terceirização 
de serviços de veterinários, projeto de par-
ceria com CIGA/Florianópolis, projeto de 
iluminação pública e o projeto de credenci-

amento do consorcio no MAPA (Ministério 
de Agricultura) para trabalho voltado a ins-
peção sanitária, serão os projetos que esta-
rão em foco até o final do ano segundo o no-
vo presidente.

Na AMUNOR as discussões e tomadas 
de decisões conjuntas devem pautar o tra-
balho de Jacir frente a entidade e, por inter-
médio da ADR/AMUNOR, o programa de 
municipalização ambiental das atividades 
de impacto local será também fortalecido.

Secretaria Municipal de Agricul-Atura e Meio Ambiente esteve rea-
lizando durante esta semana os 

serviços de carregamento e espalhamento 
de adubo orgânico, terraplenagem, entre 
outros.

A Secretaria informa também que auxi-
lia o produtor rural nos serviços de: Co-
lheita de Silagem, Terraplenagens, Cons-
trução de silos para silagem, carregamen-
to e espalhamento de adubo orgânico, l im-
peza de aviários e de compost barns, entre 
outros serviços. Além de disponibilizar 
aos produtores alguns equipamentos para 
os serviços no meio rural. Para isso, o pro-
dutor deve estar em dia com a Secretaria 
da Fazenda e, posteriormente, agendar o 
serviço junto a Secretaria de Agricultura.

Outros serviços
A Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente realizou durante a sema-
na passada os serviços de construção de si-
lo para armazenamento de silagem, co-
lheita de silagem e limpeza de compost 
barns, entre outros. 

Melhorias em estradas
A Secretaria Municipal de Obras e 

Trânsito vem realizando um constante tra-
balho de recuperação e manutenção das es-
tradas do interior do nosso município. Na 
última semana, a Secretaria de Obras rea-
lizou melhorias nas estradas das Comuni-
dades do Rio Carreteiro e São Roque. Os 
serviços de alargamento de estrada, patro-
lamento, britagem e compactação de es-
trada foram realizados para garantir a recu-
peração das mesmas.

Manter em boas condições de trafega-
bilidade as estradas do nosso interior é fun-
damental para o escoamento da produção, 
além das estradas serem o único meio de li-

gamento entre interior e cidade.

Cidade
A Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos realiza os serviços de manuten-
ção das vias públicas, limpezas em geral, 
embelezamento dos canteiros centrais, 
construção de bocas de lobo, calçamen-
tos, terraplenagens, reforma de asfalto, en-
tre outros, visando o bem-estar de toda a 
população aguassantense.

Jacir Miorando também será vice da Famurs Ações são realizadas regularmente pela Administração Municipal



Na quinta-feira (04), o pre-
feito Amarildo Negrini, o 
vice-prefeito Orides Cor-

rêa Antunes, o contador do muni-
cípio, Roberto Pelisser, e o secretá-
rio Gilson Guindani participaram 
de reunião com diretores da em-
presa LGD Bag's.

Na pauta, a renovação de con-
trato entre a empresa e o municí-
pio, que garante incentivos para 
que a filial continue funcionando 
em Santo Expedito do Sul. A comi-
tiva expeditense retornou com óti-
mas notícias: além da renovação 
do contrato, a empresa garantiu 
que fará novas contratações nos 
próximos meses, para assim operar 

com uma célula completa em nos-
so município. Os empresários tam-
bém deixaram claro que devido à 
instabilidade gerada pela pande-
mia, a empresa tem feito investi-
mentos pontuais e sempre com mu-
ita cautela, mas sinalizaram que no 
futuro podem expandir as ativida-
des em Santo Expedito do Sul.

Trata-se de uma ótima notícia 
para o município, que está inician-
do uma trajetória de empreendedo-
rismo e ainda tem muito a alcançar. 
Com a futura aquisição da área pa-
ra o Distrito Industrial, o municí-
pio poderá sonhar mais alto quanto 
à oferta de mais emprego para a po-
pulação.

Durante os últimos dezesse-
is anos, nos meses letivos, 
a Coprel estava envolvida 

com a realização do projeto educa-
cional da cooperativa: o “Coprel na 
Escola”. O projeto envolve teatro, 
distribuição de materiais didáticos, 
sorteios do Coprelito, muitas risa-
das, alegria e aprendizado no sorri-
so das milhares de crianças que já 
acompanharam as edições nos mu-
nicípios da área de atuação da Co-
prel.

No entanto, neste ano, a sus-
pensão das aulas e as orientações 
de distanciamento social não per-
mitiram a realização dos encontros. 
Pensando nisso, a cooperativa vai 
proporcionar a alegria do teatro pe-
la primeira vez via internet, com o 

Coprel na Escola Online. Uma ati-
vidade especial para o público in-
fantil, cujas opções de entreteni-
mento educativo são bem mais res-
tritas comparadas ao público adul-
to.O Coprel na Escola Online se-
guirá roteiro semelhante às apre-
sentações ao vivo, que trazem dicas 
e orientações sobre economia de 
energia, segurança, cooperativismo 
e preservação do meio ambiente, 
de forma lúdica. A peça teatral “A 
Luz ou a Escuridão” é apresentada 
pelo grupo teatral “Cara de Pau”, 
da cidade de Ibirubá. A estreia acon-
tecerá amanhã, quarta-feira, dia 10 
de junho, com início às 19 horas 
nas redes sociais da Coprel.

Durante a estreia, os especta-
dores poderão participar do sorteio 

de bonecos “Coprelito”, iguais aos 
que são sorteados nas edições pre-
senciais. 

Para assistir ao Coprel na Esco-
la Online, basta estar conectado em 
um dispositivo com acesso à inter-
net, como celular, computador ou 
televisão. O sorteio será realizado 
entre os participantes que interagi-
rem com comentários na estreia (10 
de junho, a partir das 19h), no en-
tanto, o vídeo ficará disponível para 
quem não puder assistir no horário. 
O Coprel na Escola Online vai tra-
zer ensinamentos sobre economia 
de energia, segurança, cooperati-
vismo e preservação do meio ambi-
ente, de forma lúdica. O projeto Co-
prel na Escola tem o apoio do Ses-
coop/RS.
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Exportações totais de carne suína alcançam
102,4 mil toneladas em maio
No mesmo período, vendas totais de carne de frango chegam a 399,4 mil toneladas

As exportações brasileiras 
de carne suína (conside-
rando todos os produtos, 

entre in natura e processados) tota-
lizaram 102,4 mil toneladas em 
maio, informa a Associação Bra-
si leira  de Proteína Animal 
(ABPA). O resultado supera em 
52,2% o volume embarcado no 
mesmo período do ano passado, 
quando foram exportadas 67,2 mil 
toneladas.

Em receita, as vendas mensa-
is de carne suína alcançaram US$ 
227,9 milhões, número 58,4% aci-
ma do alcançado no quinto mês de 
2019, com US% 143,8 milhões.

No acumulado do ano (janei-
ro a maio), as exportações de car-
ne suína chegaram a 383,2 mil to-
neladas, volume 34% acima do 
efetivado nos cinco primeiros me-
ses de 2019, com 285,9 mil tone-

ladas. Já em receita, o saldo foi 
54,8% maior, com US$ 878,3 mi-
lhões em 2020, contra US$ 567,5 
milhões em 2019.

“Ultrapassamos pela primei-
ra vez o patamar de 100 mil tone-
ladas e de US$ 200 milhões em 
um único mês. Apesar de extre-
mamente positivo, era um com-
portamento esperado pelo setor pa-
ra este ano, mesmo com o enfren-
tamento da pandemia. Ao mesmo 
tempo em que o setor mantém o 
abastecimento interno e traz divi-
sas para o país neste momento de 
forte crise, as vendas para o mer-
cado internacional contribuem pa-
ra reduzir a elevação dos custos 
produtivos”, analisa Francisco 
Turra, presidente da ABPA.

Carne de frango – De acordo 
com os levantamentos da ABPA, 
as exportações totais de carne de 

frango (incluindo in natura e pro-
cessados) alcançaram 399,4 mil to-
neladas em maio, resultado que su-
pera em 4,5% o saldo dos embar-
ques efetivados no mesmo perío-
do de 2019, com 382,2 mil tonela-
das.

A receita das exportações do 
período totalizou US$ 546,3 mi-
lhões, número 17,3% menor que o 
resultado registrado no mesmo 
mês do ano passado, com US$ 
660,7 milhões.

No acumulado do ano, o volu-
me exportado chegou a 1,764 mi-
lhão de toneladas, volume 4,9% 
acima do efetivado entre janeiro e 
maio de 2019, com 1,681 milhão. 
A receita do período chegou a 
US$ 2,697 bilhões, número 3,7% 
menor em relação ao desempenho 
registrado no mesmo período com-
parativo, com US$ 2,802 bilhões.

“A China fortaleceu sua posi-
ção como principal destino das ex-
portações de aves e de suínos, e foi 
um dos impulsos para o bom de-
sempenho dos embarques neste 

período. Esta é uma tendência que 
deverá se manter durante os próxi-
mos meses em relação ao mercado 
asiático”, analisa Ricardo Santin, 
diretor-executivo da ABPA.

LGD Bag's renova contrato e sinaliza novos
investimentos em Santo Expedito do Sul

Empresa gera emprego e renda para o município

Coprel na Escola Online: educação, cooperativismo e diversão em casa

Projeto envolve teatro, distribuição de materiais didáticos e muito aprendizado
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 reprise da vitória do Inter na final de 2006, atra-Avés da RBS no último domingo(7), remete para o 
mesmo aprendizado de 1983, com Grêmio e 

Hamburgo. A parte coletiva se revelou essencial, com Re-
nato ajudando Paulo Roberto a marcar e até atuando de 
dublê de volante em alguns contra-ataques, também o 
exemplo colorado exige uma reverência tática. O Inter de 
2006 era ótimo tecnicamente, mas ainda melhor na parte 
coletiva e mental. A estratégia de lacrar o meio-campo foi 
cumprida com disciplina espartana. A ordem era travar a 
posse de bola catalã, e isso ficou eternizado na grandeza 
de Fernandão. Ele abre mão de ser o protagonista para im-
pedir o volante Thiago Motta de fazer a saída de bola com 
tranquilidade. Desgastou-se tanto que saiu no segundo 
tempo, dando lugar ao predestinado Gabiru. Time colo-
rado se mostrou superior taticamente e coletivamente na 
decisão contra o BarcelonaAlex também defendeu mui-
to. Saiu em nome de Vargas, para que a intensidade dessa 
marcação se mantivesse. Os números provam que a es-
tratégia luziu. E derrubam o mito segundo o qual o Inter 
perderia nove entre 10 partidas contra o Barcelona. Pos-
sivelmente sairia derrotado mais vezes, é claro, mas cer-
tamente empataria outras e talvez até vencesse de novo. 
O Barça teve 57% de posse de bola, quando normalmente 
batia em 70% ou até mais. Finalizou 17 vezes, e o Inter ar-
rematou uma dezena. Os espanhóis foram surpreendidos. 
Imaginaram um massacre. A lição é clara. Para fincar ban-
deira no mundo, como Grêmio e Inter fizeram, só tendo 
consciência operária. Engenheiro algum ergue prédio so-
zinho.

or unanimidade, os 12 clubes que disputam o Cam-Ppeonato Gaúcho de 2020 aprovaram as propostas 
da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para a reto-

mada da competição após a suspensão decorrente da pan-
demia do novo coronavírus. De acordo com a FGF, o tor-
neio deverá ser reiniciado entre a metade de julho e o co-
meço de agosto. Conforme apresentado, nenhum clube 
será rebaixado em 2020, mas quatro times cairão em 
2021 para a Divisão de Acesso, de maneira que o Gau-
chão volte a ter 12 times em 2022. 

 expectativa da volta do futebol é no planeta to-Ado. Embora na Alemanha os jogos reiniciaram, 
mas sem torcida nos estádios e com todas as me-

didas preventivas de segurança relativas a saúde.Tapeja-
ra e região também estão ansiosas para a retomada do fu-
tebol. O aberto de verão de futsal, por exemplo, não ter-
minou, estão faltando sete rodadas, mais 20 dias de com-
petição. Possivelmente terminará na primavera.

A
 partir desta edição esta-
rei dialogando com mai-
or intensidade com os le-

itores e assinantes do jornal Novo 
Tempo. Agradeço o convite do 
amigo Rodinei Agostini, um dos 
tantos jornalistas empreendedores 
que a cada edição do Jornal Novo 
Tempo, registra um pedaço da his-
tória de Tapejara e região. Assim, 
estarei opinando sobre temas de in-
teresse dos gaúchos e apresentan-
do bastidores do nosso trabalho no 
parlamento gaúcho.

Projeto de lei das máscaras
Nesta terça-feira (9) estarei pre-

sente nas reuniões virtuais da me-
sa diretora e dos líderes da banca-
da, oportunidade em que irei de-
fender urgência para votação do 
“projeto de lei das máscaras”. Esta 
proposição de minha autoria pre-
cisa logo ir para plenário, pois 
com a retorno gradual das ativida-

des econômicas será preciso união 
e conscientização para prevenir o 
contágio do novo coronavírus. 
Máscara na cara e força da econo-
mia. É isso que o Rio Grande do 
Sul precisa para preservar a saúde, 
a vida e o trabalho de todos.

Em defesa dos técnicos agrí-
colas

Cerca de 25 mil técnicos agrí-
colas do Rio Grande do Sul estão 
tendo dificuldades para trabalhar 
devido a desatualização do Decre-
to Federal nº 4.560/2002, que regu-
lamenta a profissão de técnico agrí-
cola. A norma estabelece como te-
to máximo o valor de R$ 150 mil 
para a elaboração de projetos de 
credito rural. No entanto, nenhum 
índice de reajuste deste valor ficou 
estabelecido, o que hoje causa 
enormes transtornos aos profissio-
nais, instituições financeiras e con-
sequentemente ao produtor rural, 
especialmente da agricultura fami-
liar.Entendo ser necessária a atua-
lização do decreto federal, defi-

nindo um indexador para a corre-
ção anual. Assim, os técnicos agrí-
colas poderão trabalhar com valo-
res atualizados na elaboração de 
projetos necessários para o finan-
ciamento de investimento e custe-
io, por meio do sistema de crédito 
rural ou industrial, no âmbito res-
trito de suas respectivas habilita-
ções.

NOVO ESPAÇO PARA DIALOGAR
COM TAPEJARA E REGIÃO

Paparico Bacchi
Deputado Estadual - PL
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9 9946-4508

Rua Pe. Anchieta, 411 - centro
Tapejara RS

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

TREINAMENTOS . EQUIPAMENTOS . EXTINTORES

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

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

Tapejara RS

(54) 3344.2895

Restaurante
Lanches em geral

3344.2194
99177.9264 Av. 7 de Setembro, 1058

ACESSE: pitstop.cardapio.top

Rua Cel. Lolico, 625 - Sala 01 - Tapejara/RS
(54) 3344.2367 - (54) 99639.4534 - (54) 99963.9928

TREINAMENTOS  EQUIPAMENTOS  EXTINTORES● ●

Elaboração de PPCI para liberação de alvará;

Treinamentos de todas as NRs, em especial NR 
35, Trabalho em altura, NRs 33, 20 e 23, espaço 
confinado, líquidos inflamáveis, combate a in-
cêndio, RT 014 da BM, Lei Lucas, primeiros so-
corros, resgate veicular;

Venda de EPIs (capacete, botinas, óculos, cinto 
paraquedista, talabarte, trava quedas, mosque-
tão, freio 8, e outros);

Venda de extintores novos e recargas;

Instalação de alarme de incêndio e hidrantes;

Execução de serviços de much e lavagem de fa-
chadas e telhados.

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

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



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

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

Abrangência:  Tapejara, Água Santa, Santa Cecília do Sul, Vila Lângaro, Ibiaça, Sananduva, 
Charrua, Coxilha, Sertão, Erechim, Getúlio Vargas, São João da Urtiga, Maximiliano de Alme-
ida, Paim Filho, Passo Fundo, Santo Expedito do Sul, Gentil e Mato Castelhano. www.novotempotapejara.com.br
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VOCÊ JÁ CONHECE
O NOSSO SITE?


