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PROJETO 20 ANOS HOSPITAL SANTO ANTÔNIO FAT FACULDADE E ESCOLA
Conheça a história de fundação e 
crescimento da Plasbil Revestimentos, 
uma das maiores empresas de Tapejara.

PÁGINA 6

Instituição recebe mais de R$ 870 mil do 
Governo Federal. Valor se refere à segunda 
parcela dos repasses emergenciais. 

PÁGINA 12

Educandário trabalha para validar o ano 
letivo com ensino de qualidade, apesar da 
pandemia causada pela Covid-19.

PÁGINA 15

Edição 511

102 ANOS
 DE HISTÓRIA

Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, comemora aniversário em meio à segunda pandemia enfrentada pela casa de saúde em um século. PÁGINA 11
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 sessão ordinária da Câma-Ara Municipal de Vereado-
res de Ibiaçá, realizada na 

segunda-feira à noite, 08/06, teve 
a aprovação de três Projetos de 
Lei e uma Indicação.

O Projeto de Lei nº 18, coloca-
do em votação em 19 de maio de 
2020, teve pedido de vistas pelo 
vereador Belchyor Teston do Pro-
gressistas, postergando à sua vota-

ção para a noite de ontem. O Pro-
jeto que versa sobre a reestrutura-
ção do Regime de Previdência dos 
Servidores Públicos de Ibiaçá foi 
aprovado por maioria simples.

Outros dois projetos foram 
aprovados por unanimidade. O 
Projeto nº21, de relatoria do vere-
ador Alcir Stefani (PT), onde fica 
autorizado o munícipio a conce-
der licença para a família de Clai-

ton E. M. de Aguiar, para a cons-
trução de uma Capela (Capitel) no 
trevo da estrada para Vila Vitória 
na encruzilhada para Três Pinhei-
ros.

O segundo projeto aprovado 
pela Casa foi o de nº 22, onde o Po-
der Executivo fica autorizado a fir-
mar colaboração com o Hospital 
Santo Antônio de Tapejara, com o 
objetivo de auxiliar nos serviços 

prestados aos ibiaçaenses. O valor 
do repasse é de R$ 21.973,16 men-
sais e consecutivos, sendo a pri-
meira parcela iniciando neste mês 
de junho.

Na mesma sessão, o vereador 
Vilmar Mânica, da bancada do Pro-
gressistas, realizou a Indicação nº 
04/2020, onde sugeriu a constru-
ção de quebra-molas na Rua Mare-
chal Castelo Branco com a Rua 

Honorina Girardi Brambatti (saí-
da para a comunidades de Rio do 
Meio). Conforme explicação do 
vereador Alcir Stefani (PT), o que-
bra-molas não foi construído, pois 
por se tratar de uma subida seria di-
fícil o tráfego dos caminhões, logo 
optou-se pela colocação de ta-
chões. A próxima sessão está mar-
cada para dia 29 de junho, às 20 ho-
ras.

 Câmara Municipal de Ve-Areadores de Mato Caste-
lhano realizou nos dias 

15 e 22 de junho as sessões ordi-
nárias 115 e 116, respectivamen-
te, contudo, na sessão realizada no 
dia 15/06, nenhuma matéria este-
ve votação. 

Já na sessão realizada no dia 

22 de junho, esteve em pauta para 
deliberação a seguinte proposi-
ção:

Projeto de lei n.º 15/2020, de 
autoria do Poder Executivo: Au-
toriza o Poder Executivo Munici-
pal a efetuar contribuição mensal 
extraordinária em favor da Asso-

ciação dos Municípios do Planal-
to - AMPLA, para subsidiar ações 
de combate ao novo Coronavírus 
(COVID-19), abre crédito especi-
al por redução de dotação orça-
mentária e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade. Lem-
brando que para evitar a dissemi-
nação do contágio pelo novo coro-

navírus (COVID-19) no Municí-
pio, segue vedado o acesso do pú-
blico nas dependências da câmara 
municipal. A próxima sessão ordi-
nária será no dia 06 de julho, às 
17h30min.

Endereço
A Câmara Municipal de Mato 

Castelhano está localizada na Av. 
Princesa Isabel, 1805, Centro.

Atendimento
Segunda a Sexta: 7h30min às 

13h30min

Telefone
Fone (54) 3615-0218

Entre os projetos aprovados, está o que autoriza o repasse de R$ 21.973,16 para o HSA Sessão Ordinária foi conduzida pelo presidente do Legislativo, Cláudio João Negretti  

Vereadores autorizaram o município a repassar recursos para a AMPLA, que irá subsidiar ações de combate ao Coronavírus

Vereadores aprovam três projetos de lei durante sessão

Proposições que tramitaram na Câmara de Vereadores de
Mato Castelhano nas sessões dos dias 15 e 22 de junho
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ZERO MORTOS

Eu não quero que estoure, como diziam os mais antigos, 
uma guerra contra o Brasil. Mesmo que seja com o pa-
is menos bélico do mundo. Tenho medo de morrer ou 

ser rendido e viver o resto dos meus dias na condição de escra-
vo de guerra. Que os hermanos argentinos continuem sendo 
nossos irmãos. Peço para que os paraguaios não revisem a his-
tória e convoquem alguma revanche. Inimigos reais ou ima-
ginários mantenham-se todos calmos. Respeitem meu medo.

Enquanto brasileiro não vou contrariar qualquer provoca-
ção que vier. Sou paz. Muito da paz. Bandeira branca, pomba, 
rosas, fumaça branca, sorrisos, aperto de mão, abraço, tudo va-
le como sinal de paz e não entrarmos em guerra.  Vamos evitar 
a peleja. A minha paz, 
vossa paz, nossa paz. 
Não quero guerra, con-
flito, batalha que exija 
algo como forças arma-
das.

Senhores coronéis, 
generais, capitães, majo-
res, soldados, cabos, te-
nentes, não necessaria-
mente nesta ordem, fa-
çam tudo que for possí-
vel para que os conflitos 
sejam resolvidos em tro-
ca de mensagens nas re-
des sociais. Não provo-
quem e aceitem as pro-
vocações com um sorri-
so.

Vamos fazer de tudo 
para ficarmos no “ok”! 
OK a sigla que para al-
guns tem origem no “0 
Killed” (“zero killed”), 
uma abreviação de “zero mortos” em relatórios de campos na 
volta da batalha.  Não ter nenhuma baixa entre os soldados, 
ou seja, sem nenhum morto na guerra era algo muito bom e, 
com o tempo, a expressão “ok” foi se tornando sinônimo de 
que tudo estava certo. No nosso caso sem batalhas ficaremos 
no ok! Zero Mortos! Perfeito!

Meu medo e súplicas tem uma explicação: está no que a di-
visão dentro do Ministério da Saúde está fazendo. Nada. Ulti-
mamente até questões de geografia estão errando. Minha te-
meridade está em acreditar que é também essa nossa capaci-
dade de guerra. Estaremos longe, muito longe do zero mortos. 
Ao menos está sendo assim com a Covid.

Elizeu Lisbôa Moreira
Vigário Paroquial de Tapejara

SÃO PEDRO E SÃO PAULO:
EXEMPLOS DE FIDELIDADE

 NO EVANGELHO
o dia 28 de junho celebramos a Solenidade de dois Ngrandes Apóstolos (no Brasil antecipamos a data pois o 
dia deles é dia 29). Eles são os dois pilares do cristia-

nismo: São Pedro e São Paulo! Pedro, antes chamado Simão, 
era natural de Betsaida, irmão do Apóstolo André. Era pescador, 
ao ser chamado pelo próprio Jesus, deixou tudo e seguiu o Mes-
tre. No começo, Pedro era fraco na fé, chegou a negar Jesus três 
vezes. Contudo, o próprio Senhor o confirmou na fé após sua 
ressurreição da qual o apóstolo foi testemunha. 

Segundo Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro foi quem fez 
o primeiro discurso após Pentecostes (At 2,1-13), um discurso 
profético e corajoso (At 2,14-36), no qual denunciou em alto e 
bom som: “Vocês autoridades mataram Jesus, mas Deus o res-
suscitou!” Pedro teve a grandeza de sair de Jerusalém – a igreja 
mãe – e ir conviver com comunidades consideradas impuras, he-
réticas, no meio dos excluídos (At 9,32-43). A convivência com 
os pobres se tornou a base do processo de conversão de Pedro, 
que o habilitou a experimentar o Espírito do Deus da vida atu-
ando no meio dos gentios ou pagãos, tal como acontecia entre 
os cristãos (At 10,1-11,18). Memorável também foi a participa-
ção do apóstolo Pedro no Concílio de Jerusalém, por volta dos 
anos 49/50, onde, ao lado de Barnabé e Paulo, lutou pela aboli-
ção da lei da circuncisão, que tinha se transformado em um insu-
portável fardo para os cristãos provindos do meio dos estrangei-
ros.

Jesus perguntara aos discípulos que opiniões corriam a Seu 
respeito. Eram muitas. Todas incompletas, várias totalmente er-
radas. E, então, Jesus volta-se para os discípulos: “E vós, quem 
dizeis que eu sou”? É Pedro quem responde em nome de todos: 
“Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”! E Jesus, então, reve-
lou: “Não foi tua inteligência; foi o Pai quem te revelou isso! E 
eu revelo quem tu és: Tu és Pedro (= pedra) e sobre esta Pedra 
edificarei a minha Igreja. E dar-te-ei as chaves do Reino… para 
ligares e desligares…” (Mt 16,19-28).

Pedro concluiu sua missão com o próprio sangue, pois foi 
martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo cruci-
ficado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, pois não se jul-
gava digno de morrer como Seu Senhor, Jesus Cristo. Incluídos 
no seu testemunho de fidelidade ao Evangelho, São Pedro es-
creveu duas cartas.

Paulo, antes chamado Saulo, nasceu entre o ano 5 e 10 da 
era cristã, em Tarso, na Ásia Menor, cidade aberta às influências 
culturais e às trocas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. 
Descende de uma família de judeus da diáspora, pertencente à 
tribo de Benjamim, era observador rigoroso da religião dos seus 
pais.

Foi instruído na Lei do Senhor em Jerusalém, onde frequen-
tou as aulas de Gamaliel, mestre de grande renome. Aprendeu a 
falar e a escrever em aramaico, hebraico, grego e latim. Paulo é 
chamado “o Apóstolo” por ter sido o maior anunciador do cris-
tianismo, depois de Cristo. Escreveu 13 cartas às igrejas por ele 
fundadas: duas aos tessalonicenses; duas aos coríntios; aos gála-
tas; aos romanos; aos filipenses; a Filemon; aos colossenses; aos 
efésios; duas a Timóteo e uma a Tito. Nas suas cartas, Paulo afir-
ma que Jesus Cristo está vivo e reconcilia os homens através do 
Espírito Santo. Cristo traz a salvação ao mundo. A reconciliação 
dos homens com Deus e entre si é possível, e já começou. É atra-
vés da Igreja que se realiza esta reconciliação.

Os apóstolos testemunharam Jesus não somente com a pala-
vra, mas também com o modo de viver e com a própria morte. 
Por isso, seu martírio é uma festa para a Igreja, pois é o selo de 
tudo quanto anunciaram. É uma prova de fidelidade. O próprio 
São Paulo reconhecia: “Não pregamos a nós mesmos, mas a 
Cristo Jesus, o Senhor” (2Cor 4, 5).

Nesta Solenidade celebramos também o Dia do Papa, su-
cessor de Pedro. Ao Papa Francisco, o nosso afeto, a nossa ade-
são ao seu ministério e o nosso compromisso em “ser uma Igre-
ja em saída”, evangelizando as “periferias geográficas e existen-
ciais”. A ele, as nossas orações e votos de muitos anos de um fru-
tífero pontificado. São Pedro e São Paulo: Rogai por nós!

Celso Martins
Pastor IEQ - Bairro São Paulo
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AS BEM AVENTURANÇAS
MATEUS 5:3

esus sempre ensinava. Ele sabia o que tinha que fazer J(multiplicação de pães e peixes, ele foi ensinar). Fazer mi-
lagre não era o Ministério de Jesus. Ele ia ensinar, mas 

ele tinha misericórdia das pessoas e, no meio do caminho, aca-
bava curando as pessoas. Se você é um cristão e não ensina, 
você não é nada. Para Jesus, o homem é feliz quando chora. 
Só tem o prazer do consolo, quem chorou. Até quem chora, es-
tando com jesus, será feliz. O choro pode durar uma noite. Ele 
coloca tempo para acabar o choro, a alegria quem determina é 
a pessoa. Mansidão é uma característica pessoal, herdar a ter-
ra é só para os mansos. Para herdar a terra, tem que ser manso. 

Fome e sede de justiça, isso é ser feliz. Misericordiosos 
são felizes. Só tem direito de misericórdia quem tem miseri-
córdia. Seja amigo da misericórdia porque você nunca sabe 
quando vai precisar dela. Muitos não querem ter misericórdia 
com pessoas que estão ao seu lado e não querem perdoar al-
guém que te feriu, mas, a felicidade está em ser misericordio-
so. Só tem direito a misericórdia quem fez uso dela. Isso é o se-
gredo de felicidade que Jesus está dando aqui. Limpos de cora-
ção: quanto mais pureza de coração, mais feliz você é. A pes-
soa só é capaz de acusar alguém daquilo que ela é capaz de fa-
zer.

Bem aventurados os pacificadores – a felicidade está com 
os pacificadores, em promover a paz. Isso é ser feliz. Há uma 
felicidade em ser perseguido, por causa da justiça! Vão ter 
que mentir para falar mal de você. Se falarem a verdade, fala-
rão bem. Quando somos comparados com sal. Ou salgamos 
ou somos pisados pelos homens. Quando somos a luz do mun-
do, não dá mais para ficar em casa, na empresa ou na faculda-
de escondido. Vamos ter que clarear.

Quer ser feliz mesmo? fale só sim ou não, não tenha a ter-
ceira opção. Quer ser feliz? não resista ao mal. Se alguém te 
bater a face direita, dê a outra. Entrega também sua túnica. Qu-
er ser feliz? não brigue, se alguém quer que você caminhe um 
milha, caminhe duas, dê a quem te pedir!

Versículo 44: Amar os vossos inimigos… jesus acaba 
com os “religiosos”, amar quem te ama é fácil, mas a amar os 
inimigos? Princípio de felicidade: amar quem te fez o mal. Fa-
lem bem de quem fala mal de vocês. Faça uma lista de quem 
te quer mal, e apresente a Deus. Ore por quem te faz mal. De-
pois de tudo isso, vem a recompensa. Devemos buscar nossa 
felicidade baseado nesses princípios e todos em sua volta tam-
bém serão beneficiados.

A felicidade de muita gente depende da minha. Resumin-
do: para ser feliz, vou ter que se abrir mão de mim mesmo. A 
felicidade segundo o mestre dos mestres, está em quando vo-
cê abre mão dos teus direitos, quando você abre mão de si mes-
mo, para que o outro se de bem.

"
Enquanto brasileiro
não vou contrariar
qualquer provocação
que vier. Sou paz. 
Muito da paz. 
Bandeira branca,
pomba, rosas, 
fumaça branca, 
sorrisos, aperto 
de mão, abraço, 
tudo vale como 
sinal de paz e não
entrarmos em
 guerra. Vamos
evitar a peleja."

"
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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

CÂNCER BUCAL APERFEIÇOANDO A POLíTICA TAPEJARENSE

AINDA SOBRE A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS
 DOS POLÍTICOS TAPEJARENSES

ei entrada na segunda-feira, 08 de ju-Dnho, em três Emendas aos projetos de 
Lei do Legislativo de nº 004, 005 e 

006, que fixam os subsídios dos cargos políti-
cos para a Legislatura 2021/2024, que tem co-
mo proposta a manutenção dos valores atuais.

As Emendas tem o objetivo de demons-
trar aos cidadãos Tapejarenses, se aprovadas 
pelo plenário, o propósito da atual legislatura 
em colaborar com o principio da economici-
dade no âmbito do Município de Tapejara. 

Minha proposta tem como objetivo a di-
minuição nos valores dos subsídios mensais 
dos cargos políticos e agentes políticos para a 
próxima gestão em 10% (dez por cento) sobre 
os valores atuais. 

Importante levar em conta que as emen-
das são instrumentos que os parlamentares 
possuem para exprimir a vontade popular nas 
Leis Municipais, e, neste caso demonstrar que 
os Vereadores de Tapejara procuram aperfei-
çoar a relação entre os cidadãos e a classe polí-
tica.

Acredito que este é o momento oportuno 
para nós políticos provarmos para a sociedade 

o caráter voluntário daqueles que se colocam 
a disposição da população para representa-los 
durante um mandato eletivo, afastando assim, 
o interesse da compra e venda de votos no pe-
ríodo das próximas campanhas eleitorais. 

Essa inciativa vai colaborar no melhor 
atendimento das comunidades e entidades, 
uma vez que o debate ficara mais voltado às 
necessidades reais de atendimento à popula-
ção, visto que os agentes políticos são verda-
deiros representantes dos munícipes e que de 
fato estão preocupados com as realidades loca-
is.  

Se aprovadas as referidas Emendas serão 
um indicativo que a atual Legislatura da Câ-
mara Municipal está em sintonia com os inte-
resses do Município e, também, com o inte-
resse da população.

Como as Emendas vão ao encontro dos 
anseios da população Tapejarense, que exige 
a demonstração de compromisso do Legisla-
tivo nas melhorias e no progresso da Politica 
em nosso Município, acredito que terei o apo-
io dos demais Vereadores para a aprovação 
das referidas Emendas.

a  coluna acima, mencionei que ha-Nvia dado entrada na Câmara de Vere-
adores de Tapejara, em três Emen-

das Parlamentares que tem como proposta a 
redução dos subsídios dos políticos tapeja-
renses.

Para inicio de conversa precisamos en-
tender que os vencimentos mensais dos polí-
ticos são chamados de subsídios, pois não 
existe emprego de político, portanto eles re-
cebem um benefício, custeio em dinheiro, ou 
ainda um aporte, para compensar o tempo de-
dicado em favor da coisa publica durante um 
mandato.

Entendo não existir carreira política, pois 
a cada gestão o dedicado indivíduo, que gos-
ta de doar-se ao serviço como representante 
do povo na política, é obrigado a submeter-se 
a nova aprovação nas eleições.

Já faz um tempo que venho me dedicando 
a esta campanha para que tanto os políticos, 
quanto a população façam uma reflexão do 
verdadeiro papel, de que vota e de quem é vo-
tado, para atuar por quatro anos no serviço á 
comunidade. Não existe o poder do político, 
como bem diz a Constituição o único deten-
tor de poder na Democracia é o povo.

Acredito que este é o momento oportuno 
para nós políticos provarmos para a socieda-

de o caráter voluntário daqueles que se colo-
cam a disposição da população para repre-
sentá-los durante um mandato eletivo, afas-
tando assim, o interesse da compra e venda 
de votos no período das próximas campa-
nhas eleitorais. 

Acredito que esse debate vai colaborar 
no melhor atendimento das comunidades e 
entidades, uma vez que o debate ficará mais 
voltado às necessidades reais de atendimen-
to à população, visto que os agentes políticos 
são verdadeiros representantes dos muníci-
pes e que de fato estão preocupados com as re-
alidades locais.  

Como houve uma confusão por parte da 
presidência, onde os projetos que estabeleci-
am os subsídios dos agentes políticos para a 
gestão 2021/2024 foram colocados em vota-
ção antes das Emendas, todos os projetos fa-
ram rejeitados, causando uma indefinição de 
como serão fixados os valores que os próxi-
mos detentores de funções politicas recebe-
rão aqui em Tapejara. Como essa minha cam-
panha vem ao encontro dos anseios da popu-
lação tapejarense, que exige a demonstração 
de compromisso do Legislativo nas melhori-
as e no progresso da Política em nosso Muni-
cípio, acredito que terei o apoio dos demais 
Vereadores para a aprovação deste pleito.

É
 um tipo de câncer que geralmente ocor-
re nos lábios, dentro da boca, na parte 
posterior da garganta, nas amígdalas ou 

nas glândulas salivares. Ocorre com maior fre-
quência em homens do que em mulheres e atin-
ge principalmente pessoas com mais de 40 
anos de idade. Se não for detectado de maneira 
precoce, o câncer bucal pode exigir tratamen-
tos que vão da cirurgia (para a sua remoção) à 
radioterapia ou quimioterapia. Este câncer po-
de ser fatal e uma das razões pelas quais este 
prognóstico é tão negativo é o fato de que os 
primeiros sintomas não serem reconhecidos lo-
go. O diagnóstico precoce é 
fundamental para o sucesso 
do tratamento. Os principais 
sintomas do câncer de boca 
são:

- Ferida na boca sem cica-
trização (sintoma mais co-
mum);

 - Dor na boca que não 
passa (também muito co-
mum, mas em fases mais tar-
dias);

 - Nódulo persistente ou 
espessamento na bochecha;

 - Área avermelhada ou 
esbranquiçada nas gengivas, 
língua, amídala ou revesti-
mento da boca;

 - Irritação, dor na gar-
ganta ou sensação de que al-
guma coisa está presa ou enta-
lada na garganta;

 - Dificuldade ou dor para 
mastigar ou engolir;

- Dificuldade ou dor para 
mover a mandíbula ou a lín-
gua;

- Inchaço da mandíbula 
que faz com que a dentadura 
ou prótese perca o encaixe ou 
incomode;

 - Dentes que ficam frou-
xos ou moles na gengiva ou 
dor em torno dos dentes ou 
mandíbula;

- Mudanças persistentes na voz ou respira-
ção ruidosa;

- Caroços no pescoço;
- Perda de peso;
- Mau hálito persistente.
Ao identificar a existência de algum dos 

sintomas acima e sua permanência por mais 
de duas semanas, é indicada a realização de 
uma consulta com um dentista ou médico.  
Muitos desses sinais e sintomas podem ser cau-
sados por outros tipos de câncer ou por doen-
ças menos graves e benignas. Mas quanto ma-

is cedo for feito o diagnóstico e iniciado o tra-
tamento, maiores as chances de cura, o que au-
menta a importância das consultas regulares 
com o dentista ou o médico. Seu dentista foi 
preparado para detectar os primeiros sinais do 
câncer bucal.

Os principais fatores que podem levar ao 
câncer de boca são a idade superior a 40 anos, 
tabagismo (fumo), consumo excessivo de álco-
ol, má higiene bucal e uso de próteses mal 
adaptadas.

 O tratamento do câncer bucal varia de ca-
da caso, para lesões iniciais tanto a cirurgia 

quanto a radioterapia apre-
sentam bons resultados e su-
as indicações vão depender 
da localização do tumor e das 
alterações funcionais provo-
cadas pelo tratamento. Le-
sões iniciais são aquelas res-
tritas ao seu local de origem e 
não apresentam dissemina-
ção para gânglios linfáticos 
do pescoço ou para órgãos à 
distância. Nas demais lesões, 
se operáveis, a cirurgia está 
indicada, independentemen-
te da radioterapia, quando 
apresentar aumento dos gân-
glios linfáticos é indicado o 
esvaziamento cervical do la-
do comprometido, nestes ca-
sos o prognósticos é afetado 
negativamente.

A cirurgia radical do cân-
cer de boca evoluiu com a in-
corporação de técnicas de re-
construção imediata, que per-
mitiu uma melhor recupera-
ção do paciente. A quimiote-
rapia associada à radioterapia 
é empregada nos casos mais 
avançados, quando a cirurgia 
não é possível, o prognóstico, 
nestes casos, é extremamente 
grave, tendo em vista a im-
possibilidade de se controlar 
totalmente as lesões exten-

sas, a despeito dos tratamentos aplicados.
Para manter a boca saudável durante o tra-

tamento do câncer bucal use uma escova ma-
cia depois das refeições e fio dental diariamen-
te. Evite condimentos e alimentos ásperos co-
mo vegetais crus, nozes e biscoitos secos. Evi-
te o fumo e o álcool. Para não ficar com a boca 
seca os doces e chicletes não devem conter 
açúcar. Antes de começar a radioterapia, con-
sulte seu dentista e faça uma revisão completa 
dos seus dentes e peça ao dentista para conver-
sar com seu oncologista.

Os principais
fatores que
podem levar
ao câncer de
boca são a

idade superior
a 40 anos,
tabagismo

(fumo),
consumo

excessivo de
álcool, má

higiene bucal
 e uso de

próteses mal
 adaptadas."

"
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Se você já teve receio de fazer compras 
pela internet alguma vez na vida, não 
se sinta um estranho – e nem sozinho 

– na nova era digital. Ainda que as institui-
ções e órgãos reguladores se esforcem para 
evitá-las, as fraudes não deixam de existir, in-
felizmente. E enquanto o isolamento social 
para combater o novo coronavírus leva as 
pessoas a ficarem em casa e a usarem mais 
os canais digitais, golpistas buscam formas 
de ter acesso a dados e informações confi-
denciais para aplicar suas fraudes.  Veja a se-
guir algumas dicas para se prevenir dos gol-
pes, entendendo como eles podem ocorrer:

Nunca forneça senhas, tokens, código de 
ativação dos dispositivos de segurança por te-
lefone, WhatsApp, SMS ou e-mail. Descon-
fie se receber mensagens da instituição fi-
nanceira da qual é cliente com pedidos como 
este, pois elas normalmente não o fazem.

Um tipo de abordagem falsa que tem 
ocorrido é a de quando golpistas se passam 
por funcionários de instituições financeiras 
informando clientes sobre transações suspei-
tas realizadas com seus cartões. Assim, 
transferem o telefonema para uma falsa cen-
tral de atendimento onde são solicitados da-
dos da conta corrente, do cartão e senhas. 

Alguns e-mails estão sendo enviados soli-
citando recadastramento e atualização ca-
dastral. Essas mensagens contêm links falsos 
que coletam dados bancários e senhas. Lem-
bre-se, instituições financeiras nunca pedem 
as suas senhas.

Os golpistas que se passam por funcioná-
rios de bancos também têm oferecido falsos 
empréstimos. Eles solicitam depósitos de va-
lores antecipados para liberação do recurso, 
alegando necessidade de quitação de taxas 
ou pendências cadastrais, assim como cópia 

de documentos pessoais (identidade e CPF). 
Se receber uma ligação dizendo que há 

transações suspeitas em seu cartão, e que se-
rá enviado um motoboy para coletá-lo, não 
passe informações e desligue na hora. 

Pessoas mal-intencionadas também es-
tão enviando links e pedindo dados de cartão 
para um teste online do novo coronavírus. 
Não existe possibilidade de testes da doença 
dessa forma.

Devido à necessidade de isolamento soci-
al e cuidados maiores com a higiene, algu-
mas pessoas estão oferecendo o serviço de fil-
mes e séries online, bem como álcool em gel 
e até máscaras de proteção em troca dos seus 
dados bancários. Essa é uma tentativa de gol-
pe, por isso, não forneça nenhuma informa-
ção.

O Governo Federal anunciou, no 
dia 17 de junho, o Plano Safra 
2020/2021, em evento que foi 

transmitido pela internet. Diretores e as-
sessores da FETAG-RS estiveram reuni-
dos para acompanhar o anúncio.

Na transmissão o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro e sua equipe fizeram 
o anúncio oficial do plano e dos valores 
que o governo destinará para a safra 
2020/2021. No entanto, o detalhamento 
só foi realizado na manhã de quinta-feira 
(18), pelo Ministério da Agricultura.

Durante o anúncio, o secretário de polí-
tica agrícola do MAPA, Eduardo Sampa-
io, apresentou taxas para o PRONAF que 
variam entre 2,75% e 4% ao ano. No ano 
passado, elas variaram entre 3% e 4,6% ao 
ano. No PRONAMP serão de 5% para cus-
teio e 6% para investimento ao ano.

Na aval iação do presidente da 
FETAG-RS, Carlos Joel da Silva, “o anún-
cio traz pontos positivos em relação aos 
valores disponibilizados e no aumento 
considerável para o seguro rural, bem co-
mo para o PGPAF, porém, a decepção ve-
io na taxa de juros e também na falta de 
anúncios para o crédito fundiário. Espe-
ramos ainda que o fortalecimento tam-
bém aconteça no Proagro, política de su-
ma importância para a agricultura famili-
ar”.

Para Joel, mesmo reconhecendo o es-
forço da ministra Tereza Cristina e da 
Frente Parlamentar da Agricultura e da 
Frente Parlamentar da Agricultura Fami-
liar em baixar as taxas de juros, a prop osta 
não foi acolhida pelo Ministério da Eco-
nomia e pelo Governo. “Não podemos 
concordar que os agricultores paguem ta-

xas de juros acima da taxa Selic, que hoje 
é de 3% com previsão de queda para 
2,25% ao ano. Isto é não priorizar os agri-
cultores e os pecuaristas, principalmente 
os familiares, que mantém o Brasil de pé. 
Esperávamos um reconhecimento maior 
por parte do governo, o que acabou nova-
mente não ocorrendo”.

Na sexta-feira, dia 19, a FETAG-RS 
sanou dúvidas com a equipe do MAPA e, 
em seguida, enviou novos esclarecimen-
tos sobre o plano para os STRs.

Segundo o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Tapejara, 
Adagir Coronetti, embora o volume de re-
cursos seja bom, o juro está muito alto. “O 
movimento sindical esperava juros meno-
res”, afirma Coronetti.

Plano Safra 2020-2021 não
valoriza a agricultura familiar

Sicredi: Como identicar um
golpe nanceiro na internet?

Juro está muito alto arma Presidente do Sindicato de Tapejara Saiba como car seguro em relação às nanças na era digital

Adagir Coronetti - Presidente do STR Mario Maurina - presidente do Sicredi 
Altos da Serra RS/SC
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 comércio e a indústria têm extrema Oimportância no desenvolvimento da 
cidade. A geração de empregos, o for-

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

aqui instaladas.  
Em comemoração aos 20 Anos do Novo 

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

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

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

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

Conteúdo e diagramação: Marketing Plasbil
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Iniciar a safra com o “pé direi-
to” é essencial. E investir na se-
mente certificada é o primeiro 

passo para garantir o sucesso da la-
voura. O produtor Julio Cesar Fra-
casso, de Sananduva, afirma que o 
tempo do amadorismo já passou. 
Com os custos cada vez mais altos 
e as margens apertadas, ele não 

abre mão das Sementes Cotrijal. 
“Cansei de perder tempo e dinhei-
ro antes da cooperativa chegar”, 
diz.

Ele planta 205 hectares na loca-
lidade de Santo Antônio dos Fa-
gundes e já adquiriu as sementes 
para a próxima safra. “Sei que é 
bem armazenada, recebe todos os 

cuidados, já vem com os tratamen-
tos necessários para garantir bom 
arranque inicial, tem vigor, germi-
nação e alto potencial produtivo. A 
semente caseira, além de não ter a 
mesma qualidade, você precisa cor-
rer para pagar royalties”, destaca.

O produtor também elogia a se-
riedade da cooperativa. Nos quase 
quatro anos de trabalho conjunto, 
teve várias provas do comprometi-
mento com o associado. “A melhor 
conquista que tivemos nesses últi-
mos anos foi a Cotrijal”, ressalta Ju-
lio Cesar.

Em Victor Graeff, o produtor 
Diemerson Borghardt comprovou 
na prática, na safra passada, o dife-
rencial do grão salvo e da semente 
certificada. Colheu 800 kg/ha a me-
nos em área onde usou grão salvo 
quando comparado a área de se-
mente certificada.

O teste gerou outras informa-
ções relevantes. A germinação das 
duas áreas foi uniforme, mas o de-
senvolvimento ficou prejudicado e 
a formação de vagens, reduzida. 
“Era visível a diferença de cor nas 
plantas e a quantidade de vagens 
média caiu de 59 para 45”, infor-
ma.

m um período de um ano, Eentre o primeiro trimestre 
de 2019 e março de 2020, o 

Sicoob - maior sistema de coope-
rativas financeiras do Brasil - re-
gistrou um expressivo aumento na 
quantidade de cooperados. O nú-
mero chegou a 4,7 milhões, 8,5% 
maior do que o registrado um ano 
antes.

Além de ser consequência da 
oferta de uma gama de produtos e 
serviços, com taxas muito mais 
acessíveis do que no sistema ban-
cário tradicional, parte desse cres-
cimento se deve à possibilidade de 
associação remota, pelo aplicativo 
Sicoob Faça Parte. A ferramenta se 
torna ainda mais relevante no pe-
ríodo de pandemia causada pelo 
novo coronavírus, já que os inte-
ressados em se tornarem coopera-
dos do Sicoob não precisam sair de 
casa para realizar os processos de 
filiação.

Somente entre janeiro e março 
de 2020, o Sicoob registrou cerca 
de 40 mil novos cooperados pelo 
Faça Parte, totalizando R$ 43 mi-
lhões em operações de crédito e 
R$ 37,6 milhões em depósito remo-
tos. Por meio do aplicativo, as eta-
pas de associação são realizadas 
de forma completamente digital.

Com a conta aberta e filiado ao 
Sistema, o cooperado pode reali-
zar todas as suas movimentações 

bancárias através do App Sicoob. 
Também no primeiro trimestre de 
2020, as transações em canais digi-
tais representaram 77% do total de 
operações financeiras e não finan-
ceiras do Sicoob. Somente o apli-
cativo realizou mais de 56% das 
operações do Sistema. A platafor-
ma oferece também ferramentas 
completas para gestão da vida fi-
nanceira dos cooperados.

O sistema também reformulou 
o aplicativo Sicoob Moob para que 
este suportasse a realização de as-
sembleias e votações digitais, sem 
que os cooperados necessitassem 
sair de suas residências. A atuali-
zação já estava prevista antes da 
pandemia do coronavírus, mas sur-
giu em momento oportuno: desta 
forma, os cooperados podem deci-
dir os rumos das cooperativas e, ao 
mesmo tempo, respeitar as indica-
ções de isolamento social das auto-
ridades de saúde. 

Sicoob
O Sistema de Cooperativas de 

Crédito do Brasil (Sicoob), possui 
4,7 milhões de cooperados no país 
e está presente em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. É 
composto por 390 cooperativas sin-
gulares, 16 cooperativas centrais e 
a Confederação Nacional das Coo-
perativas do Sicoob (Sicoob Conf-
ederação). 

Semente certicada: a melhor estratégia Recorde em investimentos 

Julio Cesar Fracasso e o engenheiro agrônomo Pedro Ernesto Vieira Borges Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país
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Em Tapejara, desde 2019 foi dado iní-
cio ao maior investimento viário da 
história do município o Programa 

Pró-Transporte Avançar Cidades. Com o in-
vestimento de R$ 14 milhões do programa 
e mais a contrapartida do município de 
aproximadamente 3 milhões de reais de re-
cursos próprios, será possível revitalizar e 
remodelar diversas ruas e avenidas do mu-
nicípio.  “Posso afirmar, que muitos muni-
cípios buscaram este financiamento e não 
conseguiram, pois não tinham a contrapar-
tida, através de uma gestão séria e transpa-
rente do dinheiro público, Tapejara foi uma 
das poucas cidades contempladas, todo es-
te trabalho que estamos realizando através 
do Programa Pró-Transporte/Avançar Ci-
dades, tornará nossas avenidas e ruas mui-
to mais modernas e acessíveis”, destacou o 
prefeito Vilmar Merotto. Confira a seguir o 
andamento das obras que fazem parte do 
Programa Pró-Transporte/Avançar Cida-
des.

AVENIDA DOM PEDRO II
Na Avenida Dom Pedro II 90% das 

obras já estão concluídas, até o momento 
foram realizados serviços de canalização e 
drenagem pluvial, pavimentação asfáltica 

com o trecho 100% liberado. Está em reali-
zação os canteiros centrais e laterais, aca-
bamentos em alguns trechos e entradas de 
garagens e colocação de paver tátil, em se-
guida serão realizados os trabalhos de sina-
lização, iluminação em led, plantio de vege-
tação e  a realização de caminhodrómo e ci-
clofaixa. 

AVENIDA 7 DE SETEMBRO 
Como já divulgado anteriormente a rea-

lização da obra da Avenida 7 de Setembro 
será executada  por quadras, como no tre-
cho em desenvolvimento não há muitos co-
mércios, estão sendo executadas aproxi-
madamente 8 quadras. Nestas quadras es-
tão sendo realizados serviços de remoção 
dos canteiros, canalização pluvial, drena-
gens secundárias e execução das bocas de 
lobo.  

AVENIDA ARI CALEGARI 
Na Avenida Ari Calegari já foram reali-

zadas a terraplanagem da via, sistema de 
drenagem e canalização pluvial, instalação 
elétrica subterrânea e a base para coloca-
ção de capa asfáltica. Segundo o coordena-
dor da engenharia, Leonardo Menegaz, a 
capa asfáltica já está sendo inserida e deve-

rá ser finalizada nas próximas semanas. 
Em seguida será dado continuidade a insta-
lação da iluminação, execução dos passei-
os e plantio de árvores e grama. 

LOTEAMENTO REAL I E II 
No Loteamento Real I e Real II, já fo-

ram realizados os trabalhos de canalização 

e drenagem pluvial e pavimentação asfálti-
ca. No momento estão sendo realizados tra-
balhos de colocação de calçadas, para em 
seguida complementar com a sinalização e 
plantio da vegetação.  Foram contempla-
das as ruas: Adelino Fontana, Ângelo Ber-
ton, Ivanete Baroni, Antônio Manica, Lau-
rentino Rigo.

a semana passada a Praça de Lazer Nlocalizada junto ao Ginásio Muni-
cipal de Tapejara no Bairro São 

Cristóvão, recebeu o plantio de árvores, ori-
entado pelo DEMA, conforme previsto na 
legislação municipal de arborização urba-
na. Foram plantadas espécies de ipê roxo, 
amarelo e branco, pata de vaca, ingá banana 
e sibipiruna, as espécies escolhidas buscam 
manter o aspecto paisagístico e urbanístico 
da cidade.

Segundo o prefeito Vilmar Merotto, este 
projeto como num todo busca proporcionar 
a comunidade escolar da EMEF Leonel de 
Moura Brisola, e a toda a comunidade do ba-
irro São Cistróvão mais qualidade de vida, 
lazer e bem- estar. A obra está sendo realiza-
da pela Secretaria de Educação com o apoio 
da Secretaria de Serviços Urbanos e da Se-
cretaria de Agricultura e Meio Ambiente

 Secretaria Municipal da Fazenda Ade Tapejara informa a todos os con-
tribuintes, que até o próximo dia 10 

de julho, o pagamento do IPTU 2020 pode-
rá ser efetuado com o desconto de 30% para 
pagamentos em cota única.

Os valores também poderão ser parcela-
dos em até seis vezes com o 1 pagamento pa-

ra o dia 17 de julho.
Pensando em preservar a saúde e o bem-

estar de todos, a impressão do carnê está dis-
ponível em nosso site, e para realizar a im-
pressão é necessário ter em mãos o carnê do 
ano anterior, onde consta o número do ca-
dastro do imóvel, que será inserido na con-
sulta do site.

 Casa do Trabalhador de Tapejara es-Atá com diversas vagas de emprego 
em aberto, os interessados devem 

comparecer no Centro Administrativo Padre 
Raimundo Damim, para encaminhamento 
das vagas com o Coordenador Deoclides, 
portando Carteira de Trabalho. 

Confira as vagas em aberto: Auxiliar de 

Produção (masculino), Eletromecânico, Pre-
parador de Ração, Mecânico de Manutenção 
Industrial, Vendedora (com experiência), Ca-
ixa (com experiência), Marceneiro (com ex-
periência), Ajudante de Produção (ambos Os 
Sexos), Borracheiro, Pedreiro, Mestre de 
Obras, Montador, de Móveis, Carpinteiro e 
Motorista de Caminhão (CNH - C).

Obras avançam em Tapejara

Praça de Lazer junto ao Ginásio Municipal
de Tapejara recebe plantio de árvores

IPTU 2020: desconto
de 30% à vista

Casa do Trabalhador
divulga vagas 

Investimentos em diversas ruas e avenidas da cidade visam melhorar a segurança e a trafegabilidade

Obras na Avenida 7 de Setembro

Servidores municipais fizeram o plantio das árvoresSeis espécies de árvores foram plantadas no local
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Expointer acontece em setembroCooperar para vencer a Covid-19

Deputado destaca parceria para
obras de combate a estiagem

Zanchin protocola projeto para
scalizar compras na pandemia

m razão da pandemia do coronavírus, o Egoverno do Estado altera a data da Expo-
inter 2020. Prevista, como tradicional-

mente ocorre, para o fim de agosto, a feira em 
Esteio está programada para ser de 26 de setem-
bro a 4 de outubro.

A nova data foi anunciada na manhã desta 
quinta-feira (18/6) pelo secretário da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti 
Filho. A feira, que neste ano celebra os 50 anos 
do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, 
em Esteio, deve contar com protocolos de segu-
rança sanitária definidos pela Secretaria da Saú-
de. Entre as quais, estão em análise a medição da 
temperatura de visitantes e túneis de desinfecção 
nos portões de entrada.

De acordo com o secretário da Agricultura, 
Covatti Filho, serão mapeados todos os proces-
sos necessários para a realização do evento e en-
caminhados para análise da Secretaria da Saúde 
e Comitê da Crise do Covid-19.

“Vamos trabalhar com todas as hipóteses e 
discutir todas a ações de proteção possíveis. Nos-
so trabalho é garantir segurança a participantes e 
expositores”, afirmou Covatti Filho, acrescen-
tando que a feira deve marcar a retomada do cres-
cimento econômico no Estado.

No ano passado, a 42ª Expointer alcançou fa-
turamento de R$ 2,69 bilhões, dos quais R$ 2,54 
bi em intenções de negócios do setor de máqui-
nas e implementos agrícolas.

"É muito importante o produtor saber que 
nossa disposição é de que a feira aconteça. Esta-
mos fazendo todos os esforços para isso, mas 
sempre iremos primar pela saúde de todos que 
irão comparecer", assegurou o secretário.

A Expointer também é essencial para a agri-
cultura familiar, em especial para as agroindús-
trias que neste ano, em razão da pandemia, tive-
ram de enfrentar o cancelamento de inúmeras fei-
ras no Estado. Na edição de 2019, a área movi-
mentou R$ 4,5 milhões.

Á
gua é vida, saúde e desenvolvimento na ci-
dade e no interior. A afirmação é do depu-
tado Paparico Bacchi, líder da bancada do 

PL na Assembleia Legislativa, que projeta uma 
nova realidade para as famílias rurais de 226 mu-
nicípios que serão beneficiadas com investimen-
tos para perfuração de poços artesianos, constru-
ção de redes de água e açudes, em parceria da 
Fundação Nacional de Saúde e Exército Brasile-
iro. Para celebração do acordo foi firmado um 
Termo de Execução Descentralizada (TED).

Titular da Comissão de Agricultura, Pecuá-
ria e Cooperativismo, Paparico Bacchi partici-
pou da reunião que definiu a estratégia para exe-
cução das obras que já dispõem de R$35 mi-
lhões. Deste total, R$ 29,1 milhões são recursos 
do Orçamento Geral da União que foram viabili-
zados por meio de emendas parlamentares. Ou-
tros R$ 6 milhões serão repassados pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Regional. 

O anúncio dos recursos e a participação do 
Exército ocorreu na reunião virtual ordinária da 
Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperati-
vismo. Além dos membros titulares da comissão 
presidida pelo deputado Adolfo Brito (PP), tam-
bém participaram os secretários de Agricultura, 
Covatti Filho, e de Obras Públicas, José Stedile, 
e a superintendente regional da Funasa, Karla 
Rech.

O deputado Paparico Bacchi ressalta que a 
recente estiagem provocou perdas econômicas 
expressivas no meio rural, principalmente na 
agricultura familiar. O parlamentar acredita que 
com a participação do Exército e a garantia dos 
recursos para construção de reservatórios e re-
des de água, as famílias rurais ganham impor-
tante reforço para continuar produzindo alimen-
tos, gerado riquezas para fortalecer a economia 
gaúcha debilitada pela pandemia do novo coro-
navírus. 

Na primeira etapa 70 municípios serão cha-

mados para assinatura do convênio para execu-
ção dos projetos que integram o programada de 
Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água (SSAA) - compostos por poço, reservató-
rio e chafariz - no Rio Grande do Sul (RS), além 
de avaliar a possibilidade de colaboração con-
junta com a força armada, por meio de um Termo 
de Execução Descentralizada (TED). A lista defi-
nitiva dos municípios que serão atendidos pela 
Funasa ou pelo Estado será divulgada na próxi-
ma semana.  

Confira os municípios pré-selecionados pe-
la região Nordeste: Água Santa, Barracão, Ca-
pão Bonito do Sul, Lagoa Vermelha, Machadi-
nho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, San-
to Expedito do Sul, São José do Ouro e Tupanci 
do Sul.

O deputado estadual Vilmar Zanchin 
(MDB) protocolou na segunda-feira 
(22), projeto de lei para aumentar a 

transparência em todas as compras e contrata-
ções de serviços realizados no Estado durante o 
período da Pandemia. Com isso, o Poder Execu-
tivo necessita informar aos órgãos fiscalizado-
res, Assembleia Legislativa e Tribunal de Con-
tas, todas as compras e contratações de serviços 
realizadas, independente do seu valor, e que te-
nham como justificativa o estado de Calamidade 
Pública em razão do Coronavírus. "Minha inten-
ção é evitar que ocorra no RS, o que aconteceu 
em outros estados, onde compras feitas sem lici-
tação foram investigadas sob suspeita de uso in-
devido dos recursos públicos. Apesar de autori-
zado a efetuar compras e contratações sem o pro-
cesso normal de licitação, o gestor deve seguir 
os princípios da Administração Pública, em espe-
cial da moralidade, eficiência e publicidade. 
Compreendo que vivemos num período de exce-
ção, porém não podemos esquecer que uma das 
principais atribuições do Parlamento é a fiscali-
zação das ações do Poder Executivo. Precisa-
mos assegurar a transparência do uso dos recur-
sos públicos, sem deixar de atender a população 
neste momento tão delicado", destacou.

Projeto dos bombeiros voluntários
No dia 18 de junho, Zanchin protocolou  pro-

jeto que regulamenta a atividade dos bombeiros 

voluntários no RS. O texto é fruto do trabalho da 
Frente Parlamentar dos Bombeiros voluntários, 
e assinou junto com o presidente Elton Weber e 
demais parlamentares. Atualmente no RS, são 
64 serviços instituídos nos municípios onde o es-
tado não está presente com o Corpo de Bombei-
ros Militar, com mais de 1.300 voluntários.

 Coprel vem adotando medidas de en-Afrentamento à pandemia do coronaví-
rus, de acordo com as orientações do Mi-

nistério da Saúde e em conformidade com os de-
cretos estaduais e municipais. A energia e a inter-
net são serviços essenciais para a população, e, 
desta forma as atividades e prestação de serviços 
tiveram continuidade desde o início da pande-
mia.

Uma das primeiras medidas adotadas pela co-
operativa, foi a informação e orientação sobre o 
coronavírus: de que se trata o vírus, como é 
transmitido, sintomas, quando buscar auxílio mé-
dico e a prevenção. A Coprel também afastou co-
laboradores que fazem parte do grupo de risco ou 
adotou medida de 100% do trabalho nas residên-
cias para estes casos, sempre acompanhando por 
meio da medicina ocupacional. A Cooperativa 
também criou protocolos internos específicos pa-
ra cada área de trabalho. Os colaboradores da Co-
prel e Triway foram divididos em dois turnos de 
trabalho: parte da estrutura trabalha um turno pre-
sencial e a outra no turno inverso. Os outros horá-
rios do dia, os colaboradores trabalham direta-
mente de suas residências, para evitar a aglome-
ração de pessoas.

As ações da Coprel são realizadas de forma 
conjunta com a medicina ocupacional e enfer-
magem do trabalho, que repassam orientações 
aos colaboradores constantemente. As informa-
ções sobre o coronavírus são divulgadas por me-
io de materiais informativos postados em murais 

e nos banheiros, explicando sobre como higieni-
zar corretamente as mãos, e o descarte correto de 
máscaras, luvas e toalhas utilizadas na higieniza-
ção das mesas. Também são disponibilizadas in-
formações e orientações nos meios de comunica-
ção interna como a intranet e grupos de 
WhatsApp, com vídeos explicativos.

A Coprel também investiu na aquisição de 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) pa-
ra os colaboradores. Também está sendo dispo-
nibilizado itens essenciais para a higiene das 
mãos e dos ambientes de uso coletivo.

Cuidados adotados pelas equipes de campo
As equipes de eletricistas, leituristas e técni-

cos Triway que trabalham à campo estão seguin-
do protocolos internos específicos para as áreas, 
o que inclui uma série de orientações para man-
ter a saúde e segurança do próprio colaborador e 
dos cooperantes e clientes.

A Coprel suspendeu temporariamente as reu-
niões do conselho consultivo nos municípios e as 
atividades do Coprel na Escola, bem como as reu-
niões presenciais do Conselho de Administração 
e Fiscal. A reunião mensal com os conselheiros 
está acontecendo de forma virtual, por meio de 
conferências em vídeo. Neste momento, é neces-
sário preservar a vida e manter o serviço essenci-
al e de qualidade que é a energia elétrica e a inter-
net para os cooperantes e clientes. Por meio da co-
operação e esforço coletivo, venceremos o coro-
navírus.

Feira é realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio

Paparico Bacchi - deputado estadual (PL)

Vilmar Zanchin - deputado estadual (MDB)

Cooperativa também criou protocolos internos específicos para cada área de trabalho
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Era 1918 e os jornais orientavam as 
pessoas a evitar aglomerações, 
usar máscaras e redobrar o cuidado 

com a higiene, isto tudo, para bloquear a 
disseminação da Influenza Espanhola ou 
Gripe Espanhola como ficou conhecida a 
pandemia naquele ano. Em Passo Fundo a 
doença também acometeu a população, e 
principalmente os pobres estavam sofren-
do com a situação, pois, não tinham onde 
buscar ajuda e tratamento. Diante disso, O 
Pe. Rafael Iop, os católicos Vicentinos e as 
Zeladoras do Apostolado da Oração, movi-
dos pelo espírito de caridade de São Vicen-
te de Paulo, fundaram um Hospital, para 
atender e abrigar estes doentes, tendo co-
mo suprimento poucas coisas além da cora-
gem e a fé. Em um pavilhão abandonado, 
uma enfermaria feminina e uma masculina 
foram criadas e naquele ano, 76 doentes 
acometidos pela pandemia foram atendi-
dos, sendo que destes, faleceram 11 adul-
tos e 4 crianças. “Na fundação do Hospital, 
a história nos conta que foi locado um pavi-
lhão antigo, abandonado, e ali foi estrutu-
rado e montado um Hospital com a força e 
coragem daquelas pessoas, sem dinheiro, 
e o atendimento feito inclusive pelos pró-
prios vicentinos, pelas irmãs do Apostola-
do da Oração, que prestavam serviço co-
mo se fossem enfermeiras e enfermeiros, e 
buscavam na região doações, os recursos 
para manter a estrutura. Assim, atenderam 
a todos que foram acometidos pela gripe es-
panhola na época”, relata o presidente do 
Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de 
Passo Fundo, José Miguel Rodrigues da 
Silva.

A Instituição fundada em 24 junho de 
1918, em meio a um momento de extrema 

necessidade e desafios, seguiu crescendo 
com a missão de atender e zelar pela saúde 
da comunidade, tornando-se referência e 
o maior hospital do interior do Rio Grande 
do Sul. Hoje, pouco mais de um século de-
pois, por obra do destino, tem assim como 
em sua fundação, uma pandemia a ser ven-
cida. As frases nos jornais parecem se repe-
tir, use máscara, evite aglomerações. No 
Hospital, a preocupação dos profissionais 
em oferecer o melhor cuidado e de voltar 
para casa bem, para sua família, são a rea-
lidade. “Hoje, ao enfrentarmos novamen-
te uma Pandemia, precisamos olhar para a 
coragem daqueles que construíram esta ca-
sa de saúde, no exemplo que nos deixa-
ram”, enaltece José Miguel, pontuando 
que “Diretoria, administradores, médicos 
e colaboradores, uniram-se, para montar 
uma estrutura e prontamente atender a to-
dos, seguindo a missão do Hospital São Vi-
cente de recuperar a saúde das pessoas, 
proporcionar um atendimento qualifica-
do, seguro e todo o acolhimento e carinho 
que é tradição do Hospital”.

Mais um desafio na história
A Pandemia da Covid-19, mudou a ro-

tina e a vida do mundo todo. Até o momen-
to, 1672 pessoas buscaram atendimento 
no HSVP, com sinais ou sintomas da Co-
vid, sendo 452 positivas para a doença. Pa-
ra o atendimento dos pacientes com sus-
peita ou confirmados de Coronavírus, o 
Hospital possui 30 leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) adulto, três leitos de 
UTI Pediátrica e três leitos de UTI Neona-
tal. Ainda, são 66 leitos clínicos com a pos-
sibilidade de ampliação caso haja necessi-
dade. O fluxo de atendimento foi todo or-

ganizado e preparado para que, os pacien-
tes suspeitos e ou confirmados não tenham 
contato com os outros pacientes que preci-
sam de atendimento.

Além disso, a Instituição se organi-
zou em relação aos EPI’s. Através de inici-
ativas próprias e de várias parcerias exter-
nas, voluntárias com empresários, pesso-
as físicas, Ministérios Público do Traba-
lho e Federal e da Universidade de Passo 
Fundo, buscou matéria-prima e está con-
feccionando máscaras cirúrgicas e aven-
tais.

Apoio da comunidade
Além de afetar a saúde, a pandemia da 

Covid-19 trouxe prejuízos a encomia e os 
recursos para enfrentar o momento fica-
ram escassos. Foi então que, a Instituição 
pode contar com grande auxílio da comu-
nidade, empresas e poder público que se 
uniram ao Hospital para enfrentar esse ini-
migo comum. “Nós vicentinos doamos o 
nosso trabalho há mais de 100 anos e ao 
vermos esse empenho de todos em auxili-
ar esta casa de saúde, percebemos que, to-
do o trabalho e esforço estão sendo tam-
bém um reflexo do significado do Hospi-
tal. Nascemos para acolher os acometidos 
pela Gripe Espanhola, crescemos com o 
apoio da comunidade e neste momento, re-
afirmamos esse propósito filantrópico e a 
existência de um hospital feito por todos e 
para todos”.

Profissionais fazendo história
Ao sair todos os dias de casa, os cola-

boradores enfrentam o medo da doença, a 
preocupação com os familiares e as an-
gústias de uma rotina exaustiva em busca 

da recuperação dos pacientes. São quase 
quatro mil colaboradores no Hospital mo-
bilizados para que todas as engrenagens 
funcionem. Para o cuidado com estes pro-
fissionais, essenciais, a instituição mon-
tou um Ambulatório Clínico, que funcio-
na 24h, onde ao sinal de sintomas os cola-
boradores buscam atendimento, além de 
um Ambulatório de Escuta Psicológica. 
“São os colaboradores que fazem a histó-
ria do Hospital. Foi a coragem das pessoas 
que permitiu a fundação da instituição e es-
sa mesma coragem, vemos presentes nos 
profissionais que encaram a pandemia. Te-
mos certeza que juntos vamos vencer tudo 

isso e saírem ainda mais fortes”, enaltece 
o presidente. 

A força de uma grande instituição e 
de seus profissionais

O Hospital São Vicente de Paulo che-
ga aos seus 102 anos com mais de 63 mil 
m² de área construída, duas Unidades, 695 
leitos, com tecnologia de ponta, mais de 
3800 colaboradores e 800 médicos no Cor-
po Clínico, preparados para tender as mais 
diversas áreas. Em 2019, o Hospital inter-
nou 35.766 pacientes nas duas Unidades, 
realizou 42.391 procedimentos cirúrgicos 
e 48.634 atendimentos na Emergência. 

Hospital São Vicente de Paulo 102 anos: o
desao de enfrentar uma pandemia se repete 

HSVP possui outra unidade localizada na Rua Uruguai, em Passo Fundo 
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Em uma cerimônia realizada no dia 10 
de junho, a direção do Hospital Santo 
Antônio (HSA) recebeu os recursos 

oriundos da campanha Respiração, promo-
vida pela Acisat e Sindilojas.

A campanha, que encerrou em 31 de ma-
io, mobilizou a comunidade tapejarense e re-
gional para a aquisição de ventiladores para 
o HSA, usados no tratamento de possíveis ca-
sos de Covid-19. O valor total arrecadando 
durante os dois meses da ação foi R$ 
204.714,95, repassados através de um Ter-
mo de Doação para o hospital.

Com esses recursos, foram adquiridos 
os seguintes equipamentos: 01 ventilador 
Inter 5 da Intermed, no valor de R$ 
35.900,00, 01 ventilador iX5 da Intermed, 
no valor de R$ 68.000,00 e 01 ventilador 
SERVO-air da Marquet Critical Care AB, no 
valor de R$ 68.250,00, totalizando R$ 
172.150,00, restando um saldo de R$ 
32.564,95 que será destinado ao HSA para 
fins de instalação/manutenção e aquisição 
de insumos para os equipamentos.

Dos três equipamentos adquiridos, o 
Inter 5 já está instalado na área de atendi-
mento Covid-19 do HSA e os outros dois 
aguardando processo de entrega.

Durante a solenidade, houve manifesta-
ção das autoridades presentes que enfatizara 

o exemplo de união e engajamento de toda 
sociedade, dos empresários e de famílias ta-
pejarenses e da região, para o sucesso da 
campanha.

O presidente do HSA, Sirinei Panizzon, 
em nome da instituição, agradeceu a todos 
os envolvidos na organização e aos que par-
ticiparam com doações, afirmando que o hos-

pital trabalha 24 horas por dia para servir a 
comunidade.

Ainda participaram da solenidade o pre-
sidente da Acisat, Cristiano da Silva, o vice-
presidente da indústria da Acisat e coordena-
dor do projeto, Evanir Wolff, o presidente do 
Sindilojas, Seger Menegaz, além de mem-
bros da diretoria da Acisat, colaboradores e 

membros da diretoria HSA, médicos, mem-
bros e presidentes de entidades locais, im-
prensa e demais colaboradores do projeto. 
Também prestigiaram o evento, destacando 
a importância da campanha para o hospital e 
para comunidade o prefeito de Tapejara, Vil-
mar Merotto, o vice, Marcos Bacega e o Pre-
sidente do Legislativo, Volmir Daneli.

oi anunciado, nno dia F17/06, em videoconferên-
cia entre gestores da Secre-

taria da Saúde (SES) e de santas ca-
sas e hospitais filantrópicos do Rio 
Grande do Sul, repasse de R$ 92,9 
milhões para o enfrentamento à 
pandemia da Covid-19. O valor é 
proveniente do Ministério da Saú-
de e se refere à segunda parcela 
dos repasses emergenciais defini-
dos pela Lei 13.995 e pela Portaria 
do Ministério da Saúde 1.448.

Esse valor está dividido entre 
158 hospitais sob gestão do gover-

no do Estado, que oferecem servi-
ços à população por meio do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). A Por-
taria ainda prevê o repasse de R$ 
82,6 milhões a 77 hospitais filan-
trópicos gaúchos que estão sob 
gestão de municípios. O Hospital 
Santo Antônio, de Tapejara, tam-
bém foi contempelado com estes 
recursos  e  i rá  receber  R$ 
877.722,44.

A videoconferência marcou a 
assinatura dos convênios para a li-
beração dos recursos, com a parti-
cipação de 65 instituições hospita-

lares que receberam a verba ainda 
na quarta-feira (17), somando R$ 
36,6 milhões. Outros 54 hospitais 
receberam R$ 35,8 milhões na se-
gunda-feira (15/6). Os 39 hospita-
is restantes ainda estão com o con-
vênio em tramitação na SES (so-
mando mais R$ 20,5 milhões).

A secretária da Saúde, Arita 
Bergmann, ressaltou a agilidade 
com que o processo de liberação 
dos recursos foi realizado na SES, 
destacando o trabalho de todos os 
setores diretamente envolvidos. 
“Mesmo em tempos de crise, esta-

mos promovendo o nosso com-
promisso de viabilizar o atendi-
mento hospitalar à população. A 
assistência hospitalar é funda-
mental em todas as épocas, mas 
principalmente agora”, disse Ari-
ta, 

Os critérios de distribuição des-
ta segunda parcela foram os dados 
epidemiológicos do avanço da do-
ença, o número de leitos de cada 
hospital filantrópico que atende 
por meio do SUS e os valores da 
produção dos serviços ambulato-
riais e hospitalares de média e alta 

complexidade (MAC) realizados 
em 2019. Também foram incluí-
dos hospitais que haviam ficado 
de fora da primeira parcela.

A verba poderá ser aplicada na 
compra de medicamentos, supri-
mentos, insumos, produtos e equi-
pamentos hospitalares. Também 
pode ser utilizada em pequenas re-
formas e adaptações para aumento 
da oferta de leitos de terapia inten-
siva e na contratação e no paga-
mento dos profissionais de saúde 
necessários para atender a deman-
da adicional.

Hospital Santo Antônio recebeu recursos da campanha
Respiração promovida pela Acisat e Sindilojas

Governo destina recurso para o Hospital Santo Antônio

Campanha arrecadou mais de R$ 200 mil para compra de respiradores

Valor arrecadado será utilizado para a compra de três respiradores para o hospital 
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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.

Tapejara: Vereadores aprovam um 
Projeto de Lei e uma Indicação

Vila Lângaro: Conra as propostas
votadas pelo Legislativo Municipal

Na noite de segunda-feira, dia 22 de ju-
nho, os vereadores se reuniram na Câ-
mara Municipal de Tapejara para reali-

zar a 21º Sessão Ordinária de 2020. Na ocasião, 
apreciaram e votaram em um Projeto de Lei do 
Executivo e em uma Indicação. Confira:

- Projeto de Lei do Executivo nº 035/2020, 
que dispõe sobre autorização legislativa para al-
terar a Lei Municipal nº 4.383/19. Justifica-se es-
sa alteração pela necessidade de corrigir a matrí-
cula e, consequentemente, a descrição do imó-
vel objeto da concessão de uso, em razão de ter 
constado equivocadamente os dados do imóvel 
registrado sob número 12.990 do CRI local, que 
não condiz com o imóvel onde a empresa 
GRAFFICA UNIVERSAL LTDA irá se insta-
lar;

- Indicação nº 020/2020 do vereador Paulo 
Langaro, com o apoio dos vereadores integran-
tes da bancada de oposição, sugere ao Poder Exe-

cutivo Municipal, através da Secretaria de 
Obras, para que execute as melhorias necessári-
as como britagem, calçamento   ou pavimenta-
ção na servidão localizada entre as casas 27 e 31 
da Rua Júlio João Marin. A referida servidão é 
de aproximadamente 40 metros e beneficia 9 fa-
mílias. O Projeto e a Indicação foram aprovados 
por unanimidade.

Sessões do Legislativo
Na próxima segunda-feira (29/06) não terá 

sessão em virtude do mês de junho possuir cinco 
segundas-feiras e o Regimento Interno orientar 
a realização de quatro mensais.

Informamos que a próxima Sessão Ordiná-
ria do Legislativo Tapejarense que aconteceria 
no dia 06 de julho será adiantada para a quarta-
feira, dia 1º de julho. Será a partir das 19h30, 
com transmissão de áudio via Facebook da Câ-
mara de Vereadores.

s vereadores de Vila Lângaro aprecia-Oram, nas sessões ordinárias realizadas 
nos dias 08 e 15 de junho, duas proposi-

ções verbais. Confira:

08 de junho
O VEREADOR DIRCEU A. DE NARDI: 

Pede para que o Poder Executivo juntamente 
com a Secretaria de Obras encaminhe cargas de 
cascalho nas propriedades de Ademar De Nardi 
e Ari De Nardi, próximo as salas de ordenha.    
Deliberação:  Aprovado por Unanimidade.

15 de junho
O  V E R E A D O R  M Á R C I O  D E 

OLIVEIRA: Pede para que o Poder Executivo 
para que juntamente com a Secretaria De Obras 
sejam feitos os reparos necessários na tubulação 
que dá acesso à propriedade de Danilo Milani, Ja-
cir Rigo e Laudecir Milani e que se houver ne-

cessidade haja colocação de nova tubulação.     
Deliberação:  Aprovado por Unanimidade.

Pede também para que o Poder Executivo 
Municipal seja feito a limpeza e conserto da tubu-
lação próxima ao frigorífico Danieli na comuni-
dade de Linha Schleder, na estrada Linha Borgo, 
onde são dois bueiros para serem reparados. De-
liberação:  Aprovado por Unanimidade

Endereço
A Câmara Municipal de Vereadores de Vila 

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

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

13h às 17h.

Telefone 
(54)3616-0024.

Sessões são realizadas às segundas-feiras, às 19h30minVereadores da legislatura 2017/2020



14 26 de junho de 2020INFORMES



15VARIEDADES26 de junho de 2020

a noite de sábado (20), nas dependên-Ncias do Lions Clube Tapejara, foi em-
possada a nova diretoria LEO Clube 

Tapejara para o . Na oportunidade, Isadora Mu-
nhoz foi oficializada como a nova presidente, 
tendo como vice Eduse Santiago Ribeiro. 

A cerimônia de posse contou com a presen-
ça do presidente eleito do Distrito LEO L D-7 
AL 20/21, Jean Michel Vigolo; da vice-
presidente da Região B Distrito LEO L D-7 AL 
20/21, Valesca Bueno; do presidente do Lions 
Clube Tapejara, André de Giacometti e da do-
madora, Rosane Fontana.

A solenidade foi realizada através de trans-
missão ao vivo pela página do clube no Face-
book e, presencialmente, apenas para os 
CC.LEO que iriam ser empossados. A cerimô-
nia foi autorizada pela Prefeitura Municipal de 
Tapejara e seguiu todas as normativas para pre-
venção da COVID-19, orientadas pela Secre-
taria Municipal da Saúde.

Diretoria 2020/2021
Presidente: C.LEO Isadora Munhoz;

Vice-presidente: C.LEO Eduse Santiago 
Ribeiro;

2º Vice-presidente: C.LEO Luís Ricardo 
Bianchi;

1ª Secretária: C.LEO Caroline Donatti da 
Silva;

2ª Secretária: C.LEO Betina Rovani de Li-
nhares;

1º Tesoureiro: C.LEO Fabrício Poggio Da 
Rosa;

2ª Tesoureira: C.LEO Luiza Merotto;
Diretora de campanhas: C.LEO Carla Za-

nin;
Diretora de mídias: C.LEO Marina Zanin;
Diretor Social: C.LEO Pedro Henrique da 

Silva Tonial;
Diretor Vogal: C.LEO Pedro Henrique 

Poggio Lucion;
Preparador de Lideranças: C.LEO Cesar 

Ricardo Brandão;
Conselheiros LEO: CL Rodrigo Dalmina e 

Dom Daniela Tognon Dalmina, CL Luiz Va-
lentin Pegoraro e Dom Neusa Comiran Pego-
raro e CL Cláudia Scariot.

E
stamos sem rumo certo e definido nesta 
época atual de “pandemônio”. Atormenta-
dos, pensamos e raciocinamos segundo as 

últimas informações que recebemos das mídias 
que nos cercam. Achamos que são as corretas, po-
rém, em seguida, surgem novas e surpreendentes 
narrativas no sentido diametralmente contrário. 
Cria-se então a confusão mental. Se pensarmos 
que devemos seguir para a direita, aparecem ins-
tantaneamente indicações para seguirmos para a 
esquerda. Que confusão... O que fazer então... Fi-
car no meio é perigoso.

Como ser pensante que somos, achamos que 
devemos seguir a nossa intuição ou até mesmo a 
aceitar as influencias que vem de fora, dos ou-
tros... Agora embaralhou de vez a nossa mente. O 
raciocínio ficou confuso e dúbio. Imaginamos en-
tão que não somos inteligentes o suficiente para 
decidirmos qual é o melhor caminho que deve-
mos seguir. Apreciamos o azul porque não gosta-
mos do vermelho e vice versa do contrário. Afinal 
quem tem razão então: Os que defendem a ten-
dência A ou a B? Verdadeira incógnita!

Optamos por ouvir então os conceitos dos sá-
bios, dos filósofos, dos poetas, dos intelectuais de 
passagem, dos escritores, dos amigos, dos mais ve-
lhos e experientes. Também entram aí os dogmas 
de fé religiosa, as crendices, as magias, os bruxos, 
os heterodoxos e os ortodoxos, os dos prós e con-
tras dos adversários, enfim, os crentes e os des-
crentes. Visto isto, pergunta-se: qual é a melhor so-
lução então?

Oremos, falemos, pensemos, refletimos, acre-
ditemos, brinquemos, busquemos e finalmente en-
tendemos que pensamos que sabemos e aí vemos 

que nada sabemos, também pudera, depois de tan-
tos anos vividos aprendemos alguma coisa na vi-
da e chegamos a esta dolorosa conclusão de nossa 
realidade. Nos deparamos diante de dois senti-
mentos: o de  Tristeza, porque sentimos uma frus-
tração de que nos engamos este tempo todo, mas 
por outro lado o sentimento de Alegria por saber-
mos que ainda temos muita coisa a descobrir e 
aprender. Isto sim é promissor! Faz-nos viver. Na-
da é infinito e definitivo. Não temos fronteiras.

Ficamos também em dúvida... Então saiba sa-
ir dela com sabedoria, porque sinceramente eu 
também não sei decifrar. Portanto, não posso opi-
nar e infelizmente também não posso ajudar. Me 
desculpem por não poder participar e colaborar. 
Então, me resta buscar a minha própria solução, 
com ou sem autoajuda, mas por favor me auxili-
em a encontrá-la. Minha intenção e votos são em 
prol da vida a ser bem vivida, isto se conseguir-
mos alcançá-la. Tenho fé. Creio que sim. Sou oti-
mista. Ainda acredito que existam pessoas do bem 
para nos acompanhar nesta tarefa. Não é utopia. 
Minha singela homenagem à Gabriela, que é Dou-
tora em Literatura pela USP com distinção. Obri-
gado minha filha querida por me inspirar e me en-
sinar a amar as coisas da vida! 

Empossada a nova diretoria
do Leo Clube Tapejara

PARA ONDE IR:
PENSAMENTOS INSÓLITOS

Nova diretoria foi eleita para o  Ano Leoístico 2020/2021 

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

Com as hashtags #aEdu-
caçãoNãoPara e #aFA-
TnãoPara a FAT – Fa-

culdade e Escola norteou suas 
ações durante a pandemia da 
COVID-19. De natureza pre-
sencial, a instituição que atua da 
Educação Infantil até a Pós-
Graduação teve suas atividades 
impactadas pelo distanciamento 
físico. As incertezas quanto à 
possibilidade ou não da retoma-
da das aulas presenciais vem 
acontecendo desde o dia 20 de 
março. 

Apesar do contexto adver-
so, a FAT optou por não aguar-
dar decisões políticas e legais e 
procurou, o mais breve possí-
vel, adaptar-se. Nos diferentes 
níveis de ensino diferentes es-
tratégias foram adotadas com o 
objetivo de minimizar ao máxi-
mo as perdas com a aprendiza-
gem. “Não ter aulas presenciais 
não foi uma escolha”, explica a 
diretora da instituição, Milena 
Berthier Bandeira, “mas foi 
uma escolha usar os recursos de 
tecnologia migrando da sala de 
aula da instituição para a sala 
das residências dos nossos alu-
nos para que os processos de en-
sino aprendizagem não fossem 
interrompidos, evitando o com-
prometimento do calendário leti-

vo”, explica.

Ensino Superior e Técnico
No Ensino Superior e Téc-

nico a continuidade das aulas se 
deram de forma remota confor-
me o cronograma presencial. 
Plataformas como Classroom, 
Zoom e Meet foram usadas pe-
los professores e alunos no de-
senvolvimento de conteúdos, ex-
plicações, orientação de ativida-
des individuais e coletivas.

Educação Básica
O público adulto, com mais 

autonomia e já inserido em algu-
mas ferramentas digitais usadas 
por alguns docentes da FAT an-
teriormente à pandemia, adap-
tou-se mais rapidamente ao con-
texto. No caso da Educação Bá-
sica, foi necessário compreen-
der as necessidades e fases do 
desenvolvimento de cada turma 
para então fazer escolhas quan-
to aos meios pedagógicos a se-
rem adotados nesse período. 

Parcerias
A parceria da FAT com a 

Escola da Inteligência e o siste-
ma de ensino Ético possibilita-
ram a imediata continuidade das 
aulas por já existir uma platafor-
ma com os conteúdos em for-

mato digital, banco de ativida-
des e recursos para ensino à dis-
tância. Mas a modalidade EaD 
se tornou complementar com o 
uso da Plurall. “Do 5º ano do 
Ensino Fundamental I ao Ensi-
no Médio os alunos seguiram 
tendo aulas conforme cronogra-
ma escolar, ou seja, das 07:40 às 
11:40 de segunda a sexta e mais 
a carga horária complementar 
de acordo com a turma no turno 
inverso. Professores e alunos en-
contram-se numa sala de aula 
virtual e a aula acontece”, relata 
a diretora. O novo espaço de 
aprendizagem não comprome-
teu o avanço nos conteúdos. 
“Num comparativo com o mes-
mo período do ano passado, as 
turmas/disciplinas estão nos 
mesmos capítulos da apostila, 
por exemplo”, conta Milena. 

Estratégias
No caso da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I 
a organização pedagógica se-
guiu outro planejamento. Por se 
tratar de crianças, o acesso aos 
recursos de tecnologia demanda 
da presença e intermédio das fa-
mílias ou de pessoas que estão 
com as crianças, nem sempre 
pessoas com habilidades no uso 
das ferramentas digitais. Além 

dos alunos, professores também 
precisaram repensar suas for-
mas de ensinar. A partir disso, a 
FAT organizou cronogramas diá-
rios de atividades enviados se-
manalmente às famílias con-
templando todas as disciplinas 
que o nível de ensino oferece: 
Percepções de Mundo, Musica-
lidade, Inglês, Movimentos, 
Educação Socioemocional. As 
atividades orientadas acontece-
ram através da apostila, aulas 
gravadas pelos professores e ma-
is encontros virtuais da turma 
buscando a socialização, escla-
recer dúvidas, explicar conteú-
dos. 

Aplicativo FAT
Além do Whatsapp, a FAT 

em 2020 passou a ter aplicativo 
próprio. O recurso intensificou 
e qualificou a comunicação en-
tre a instituição e seus alunos e 
famílias responsáveis, no caso 
da Educação Básica. Também 
se tornou uma ferramenta fun-
damental num outro momento 
importante do processo de ensi-
no aprendizagem: a avalição. 
Através da integração com o sis-
tema acadêmico da TOTVs, o 
acesso ao desempenho indivi-
dual se tornou mais ágil e visu-
almente atrativo e de fácil com-

preensão.

Retomada
A instituição segue acom-

panhando as definições e orien-
tações dos órgãos competentes 
e já trabalha num contexto de 
possível retomada após o perío-
do do recesso escolar que foi an-
tecipado (04 a 19 de julho). A di-
retora da FAT, Milena Berthier 
Bandeira, representa as institui-

ções de ensino particulares no 
COE-E, Centro de Operações 
de Emergências em Saúde para 
a Educação no âmbito munici-
pal. A FAT também está em fase 
de aprovação do seu Plano de 
Contingência para Prevenção, 
Monitoramento e Controle que 
apresenta as ações que a FAT já 
está realizando e que atendem 
às orientações e recomendações 
na prevenção à COVID-19. 

FAT trabalha para validar o ano letivo com
ensino de qualidade, apesar da COVID
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Iniciada obra de conclusão
de ginásio em Terra Indígena

Informativo do Legislativo
de Santa Cecília do Sul

Estudantes de Sananduva
recebem kit de alimentos

Câmara para conservação 
de imunobiológicos

 obra de conclusão do Ginásio de AEsportes da Terra Indígena do Lige-
iro, em Charrua, está em andamen-

to. A quadra já existente será complementa-
da, tornando-se um amplo ginásio de 
1.237,55 m², com cozinha, banheiros e chur-
rasqueira, para realização de práticas es-
portivas e outros eventos.

A ampliação é fundamental para absor-
ver a necessidade que tinham jovens e adul-

tos da comunidade indígena de um espaço 
confortável que propiciasse a organização 
das atividades de entretenimento e a convi-
vência sadia entre a população. Essa reali-
zação se dá através de um convênio entre a 
Prefeitura de Charrua e o Ministério da Ci-
dadania, que repassou R$ 222.000,00 do va-
lor total da obra, que é de R$ 236.865,05. O 
restante do recurso é a contrapartida do mu-
nicípio para a execução do projeto.

a Sessão Ordinária realizada no dia N15 de junho foram deliberadas as se-
guintes matérias: Projeto de Lei nº 

020/2020 - Autoriza o Executivo Municipal 
a alienar bens móveis do Município, e dá ou-
tras providências. Aprovado pela maioria 
dos Vereadores. Indicações Verbais: Ver. 
Cleiton G. Pegoraro, sugere que o Executi-
vo Municipal monte um projeto de fomento 
e apoio ao comercio local para que todos pos-

sam passar por este momento difícil de pan-
demia. Ver. Marcelo R. da Silva, solicita a 
Secretaria de Obras que seja feito a britagem 
das estradas que liga a propriedade de Leo-
nor Ribeiro dos Santos até a propriedade de 
Romano Pegoraro. Ver. Douglas Brock, soli-
cita a Secretaria de Obras que seja feito a bri-
tagem das estradas da propriedade da Seno-
ra Julieta, na Várzea Bonita até a proprieda-
de de Romano Pegoraro.

ais 100 kits de alimentos foram en-Mtregues às famílias de alunos da re-
de municipal em situação de vul-

nerabilidade e risco social. O objetivo é ga-
rantir a alimentação adequada dos estudantes 
neste período de recolhimento e isolamento 
social. Desta vez, receberam os kits as famí-
lias de alunos das Escolas Gentil Antonio To-
nial, Tia Salete, Tia Noemia e Mundo Encan-
tado. Desde que as aulas foram suspensas, o 
Município foi autorizado pelo FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação) 
a repassar aos estudantes da rede pública os 
gêneros alimentícios que seriam adquiridos 
para a merenda escolar. Os kits seguem as de-
terminações do PNAE (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar) quanto à qualidade 
nutricional, sanitária e respeita os hábitos ali-
mentares e cultura local. São itens proveni-
entes da agricultura familiar local, não-
perecíveis e perecíveis. Ao adquirir e distri-
buir esses alimentos, o Governo Municipal 
não só auxilia as famílias dos alunos da rede 
municipal de ensino, que tinham na merenda 
escolar uma das refeições do dia, mas tam-
bém os produtores rurais que permanecem 
fornecendo seus produtos ao Município.

om o objetivo de possibilitar mais se-Cgurança e praticidade, a Prefeitura 
Municipal de Vila Lângaro, por meio 

da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu 
uma câmara para conservação de imunobio-
lógicos. O novo equipamento já está em fun-
cionamento junto sala de vacina da Unidade 
do Centro, onde fica armazenado o estoque 
de vacinas do município, o investimento cus-
tou R$15.900,00  ao município. A câmara pa-
ra conservação de imunobiológicos mantém 
a temperatura entre +2°C a +8°C e disponibi-
liza, além dos dispositivos de segurança, um 
software de gerenciamento que ligado a um 
computador, permite a extração de gráficos e 
relatórios de desempenho de temperatura. O 
equipamento possuí seis gavetas e tem capa-
cidade de armazenamento até 12.500 doses. 
“A câmara possuí um moderno sistema de 
monitoramento à distância e garantirá a con-
servação segura das vacinas. Se um dia hou-
ver uma queda de energia elétrica é acionado 
o sistema de emergência automaticamente, 
que vai manter todas as funções do equipa-
mento por até 48 horas na falta de energia elé-
trica”, explicou o Secretário da Unidade de 
Saúde, Joel Almeida Teixeira.

Obra terá investimento total superior a R$ 236 mil Vereadores da Legislatura 2017/2020

Mais de 100 kits foram entregues para alunos da rede municipal de ensino Administração Municipal de Vila Lângaro investiu quase R$ 16 mil no equipamento 

Equipamento está instalado na UBS centralFamiliares buscaram os alimentos repassados 
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Irrigação: garantia de economia e lucro certo na lavoura

Com o passar dos anos, a agricultura foi se 
modernizando e, ao mesmo tempo, se 
profissionalizando. Novas soluções sur-

giram para facilitar a vida no campo e, conse-
quentemente, gerar resultados satisfatórios com 
relação à produtividade e ao lucro. Prova desta 
mudança está nos sistemas de irrigação que con-
tribuem para que a água nunca falte nos momen-
tos em que determinada cultura precisa ser irri-
gada para se desenvolver. Em Tapejara, a Dalri 
Máquinas é responsável por levar esta tecnolo-
gia para diversos lugares do país, conforme reve-
la o proprietário da empresa, Valdecir Dalri, em 
entrevista ao Jornal Novo Tempo.

Novo Tempo: De que maneira o produtor 
pode se prevenir de uma estiagem em sua la-
voura?

Valdecir: Sabemos que muitas propriedades 
possuem algum problema relacionado com a 
água, seja pela inexistência ou pela pouca oferta. 
Seu valor e imensurável para todo o planeta e, 
por conta disso, precisa ser usada de forma corre-
ta e consciente. Por isso, nós recomendamos a to-
dos os produtores que desejam implantar um sis-
tema de irrigação, mesmo não tendo condições 
de fácil acesso de água, que os mesmos constru-
am um local para reserva de água, como um açu-
de ou tanque. O importante é garantir que a pro-
priedade tenha água para se manter e, essa reser-
va pode ser feita através da captação de águas da 
chuva, que pode perdurar por tempos e até em 
épocas de estiagem. Nestes casos, o nível de 
água até pode diminuir, mas, mesmo assim, a ter-
ra estará úmida e irá favorecer o desenvolvimen-
to de alguma cultura.

Novo Tempo: Recentemente, o RS enfren-
tou uma de suas maiores estiagens. Muitos 
prejuízos foram registrados e um certo temor 
pairou sob a agricultura. Ao mesmo tempo, co-
mo destacado pelo senhor, a irrigação possui 
grande importância e dá garantias de uma sa-

fra melhor. Neste sentido, a empresa registrou 
uma maior demanda pelos sistemas de irriga-
ção?

Valdecir: A procura sempre existiu mesmo 
em período de maior chuva, porém, esse número 
variava entre um ou dois sistemas por município. 
Isso é considerado normal, porém neste ano, os 
pedidos foram acima do esperado, afinal, a estia-
gem foi bastante forte, contudo, seus resultados 
não puderam ser obtidos porque foram instala-
dos durante o período e muitos prejuízos já havi-
am sido registrados. Nossa empresa trabalha 
com vários sistemas de irrigação que atendem a 
cada necessidade, por isso, é que nós orientamos 
que os interessados em algum sistema devem ser 
pensar os resultados numa safra posterior, afinal, 
se estudo, cria e instala um sistema em um perío-
do e os resultados passam a ser contados mesmo 
a partir da próxima safra, já com o produto funci-
onando. 

Novo Tempo: Como a irrigação contribui 
com os resultados na lavoura?

Valdecir: Costumo dizer que a irrigação di-
minui os impactos de uma estiagem, afinal, ela 
pode irrigar qualquer cultura. Um exemplo claro 
disso é nas lavouras de milho. Quem plantou o 
milho e possuía sistema de irrigação, saiu ga-
nhando muito, afinal, o preço subiu bastante de-
vido à pouca oferta. Então, que produziu mais lu-
crou mais com este sistema. Além disso, pode uti-
lizar a produção extra justamente para alimenta-
ção do gado, sem precisar gastar ainda mais para 
comprar rações ou concentrados. A irrigação é a 
solução que dá garantias.

Novo Tempo: Quais são os serviços ofere-
cidos pela Dalri Máquinas?

Valdecir: Além dos sistemas de irrigação, 
em que nós oferecemos todo o suporte, desde o 
estudo, planejamento, projeto, execução e manu-

tenção, nós oferecemos uma ampla gama de pro-
dutos e ferramentas. Também somos autoriza-
dos a prestar manutenção em equipamentos e 
produtos de diversas marcas. Além disso, tam-
bém comercializamos produtos fabricados pela 
nossa empresa como rachadores de lenha, pulve-
rizadores de pequeno porte para uso em pomares 
e hortaliças, além de equipamentos para aviári-
os. 

Novo Tempo: Como os clientes podem en-
trar em contato com a Dalri Máquinas?

Valdecir: Nós estamos situados na Rua Osó-
rio da Silveira, número 705, no centro de Tapeja-
ra. Nossos telefones de contato são (54) 3344- 
2049, (54) 3344-0226 ou (54) 3344-0211. Tam-
bém é possível entrar em contato conosco atra-
vés das redes sociais, pelo nosso site: www.dal-
rimaquinas.com.br ou ainda pelo e-mail: ven-
das@dalrimaquinas.com.br.

Valdecir Dalri Sistema de irrigação por aspersão  
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Governo de Ibiaçá defende homeopatia como política pública

Mulheres do assentamento Seguidores de Natalino
de Ibiaçá farão parte de projeto do Incra

Administração Municipal incentiva
o melhoramento genético bovino 

O governo de Ibiaçá pro-
moveu, na tarde de quin-
ta-feira, 18/06, no Salão 

Nobre do Centro Administrativo, 
um encontro com profissionais 
da saúde para discutir o tema ho-
meopatia enquanto política pú-
blica.

O evento contou com a parti-
cipação do representante da Asso-
ciação Médica Homeopática Gaú-
cha e Catarinense, Doriano Ven-
turini, que falou sobre evolução 
mundial da homeopatia e citou o 
uso do medicamento homeopáti-
co (Cânfora) para a prevenção ao 
Covid-19. Devemos lembrar que 
a homeopatia é uma medicina in-
tegral, que irá tratar o paciente 
em seu todo. Trata-se de um trata-
mento curativo, barato e preven-
tivo”, observou Venturini ao citar 
cidades de Santa Catarina que já 
adotaram o medicamento como 
política pública. 

Conforme o prefeito de Ibia-
çá, Claudiomiro Fracasso, a ideia 
é buscar alternativas para que su-
peremos da melhor forma este pe-
ríodo de pandemia. Então, resol-
vemos falar des te assunto tão im-
portante e que ganha cada dia ma-
is espaço em nossa comunidade. 
Sabemos que 10% da população 

faz uso de produtos homeopáti-
cos e, por isso, entendemos que o 
processo de implantação da ho-
meopatia enquanto política pú-
blica no município de Ibiaçá terá 
vários ‘atores’ e parceiros envol-
vidos, como o Sintraf, Emater, co-
operativas e pastorais, dentre ou-
tras entidades que também estão 
preocupadas com alternativas ma-
is saudáveis à condição de me-
lhoria da saúde humana”, infor-
mou o prefeito, lembrando que já 
está na Câmara de Vereadores de 
Ibiaçá a apreciação do Projeto de 
Lei que trata deste assunto.

Segundo a presidente do Sin-
traf de Ibiaçá, Andreia Corso, a 
homeopatia já é muito conhecida 
e tem efeito bastante positivo na 
saúde das pessoas. “É comprova-
do que ela teve um papel bastante 
significativo em outras pandemi-
as. Entendemos isso olhando di-
versos momentos históricos e 
com o relato feito, nesta tarde, 
dos efeitos da homeopatia como 
uma experiência positiva em di-
versos municípios do estado de 
Santa Catarina. A partir disso, so-
licitamos a administração públi-
ca de Ibiaçá que disponibilize es-

tes produtos, que são de baixo cus-
to, para que toda população tenha 
acesso neste momento tão difí-
cil”, ressaltou Andreia, que co-
mentou ainda que fazer uso des-
tes produtos é uma forma de pre-
venção e também de auxiliar no 
aumento da imunidade.

O terapeuta homeopata, Ale-
xandre Mendonça, destaca que 
os benefícios são inúmeros além 
de se evitar os efeitos colaterais 
que os medicamentos químicos 
promovam. "Trabalhamos com 
mais de 3.500 medicamentos ho-
meopáticos de origem vegetal, 

animal e mineral", comentou.
A farmacêutica homeopata, 

Fernanda Menegaz, também este-
ve presente no encontro e falou 
sobre o tema. “A homeopatia é 
aceita mundialmente e compro-
vada cientificamente. E nesta épo-
ca de pandemia em que estamos 
vivendo, os produtos homeopáti-
cos fortalecem nosso sistema 
imunológico, pois podemos usá-
los sem que haja efeitos colatera-
is no nosso organismos. Com a 
imunidade alta, o nosso corpo se 
defenderá do vírus mais facil-
mente”, orientou Fernanda.

A Emater de Ibiaçá, em par-
ceria com o Instituto Na-
cional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra), está rea-
lizando o projeto Fomento Mu-
lher, que destina R$ 5 mil para mu-
lheres do Assentamento Seguido-
res de Natalino para que elas pos-
sam investir e fazer melhorias no 
setor produtivo da propriedade.

De acordo com a extensionis-
ta rural social da Emater-RS/ 
Ascar, Rosa Favaretto Cecchin, 
este projeto visa auxiliar as mu-
lheres para que elas possam em-
preender no local onde vivem. “A 

família pode utilizar de forma 
bem ampla o recurso a exemplo 
de construção de estufas, melho-
rias e reformas nos estábulos, chi-
queiros, compra de animais para 
bacia leiteira”, orientou Rosa, lem-
brando que este recurso vem em 
um momento propício às necessi-
dades enfrentadas por todos devi-
do à pandemia do Coronavírus.

Foram encaminhados 11 pro-
jetos e seis estão em andamento, 
aguardando regularização de do-
cumentação ou a autorização do 
Incra. Os recursos ainda não fo-
ram liberados. 

Na semana passada, a Se-
cretaria de Agricultura e 
Obras e a Comissão do 

Programa de Melhoramento Ge-
nético (Promege) de Ibiaçá distri-
buiu 1.000 doses de sêmen aos 18 
inseminadores cadastrados pela 
Emater e aos produtores que pos-
suem o botijão de sêmen. Os inte-
ressados ainda podem ligar na 
Emater para obter informações ca-
so queiram participar do Progra-
ma. Ação, de acordo com o Go-
verno Municipal, é incentivar o 
uso de genética de qualidade para 
a bovinocultura.

Claudiomiro Fracasso - Prefeito Profissionais da saúde participaram do evento que explicou a iniciativa do governo municipal

11 projetos foram encaminhados Entrega foi feita no dia 16/06
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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

 

Encontro virtual debateu a
utilização da homeopatia

Administração Municipal
realiza obras e melhorias

 Administração Municipal de Água ASanta promoveu, no dia 19 de junho, 
em conjunto com a Emater-RS/Ascar 

de Água Santa, um encontro virtual para discu-
tir o tema homeopatia enquanto política públi-
ca.

O evento contou com a participação do re-
presentante da Associação Médica Homeopáti-
ca Gaúcha e Catarinense, Doriano Venturini e 
do Homeopata, Alexandre Mendonça, ambos 
falaram sobre a evolução mundial da homeopa-
tia.

Na oportunidade foram discutidas formas 
de dispensação de medicamentos homeopáti-
cos na Unidade Básica de Saúde de Água Santa 
para aliar com as medidas preventivas e de com-
bate ao coronavírus.

Participaram do encontro virtual os profis-
sionais de saúde, da assistência social, Emater e 
Administração Pública. Durante os dias 18 e 19 
ocorreram eventos em toda a região para discu-
tir a homeopatia enquanto política pública.

O Prefeito Municipal, Jacir Miorando, sali-
enta a importância de encontrar alternativas 
que diminuam os custos, mas principalmente 
que se possa preservar a saúde e o bem estar da 
população aguassantense. “Essas práticas são 

de fundamental importância, pois, entre tantos 
benefícios destaca-se a diferença no sentido 
dos medicamentos homeopáticos não darem 
efeitos colaterais”.

“O uso da homeopatia, principalmente, nes-
sa época de pandemia vem crescendo em várias 
partes do mundo, em Água Santa Santa soma-
mos esforços para implementar para a popula-
ção em geral,” relatou o Extensionista da Ema-
ter, Diógenes Fracasso.

s obras no interior não param. A Se-Acretaria Municipal de Obras e Trânsito 
segue realizando os serviços de manu-

tenção e recuperação de estradas. Também, foi 
realizada a construção de bueiros. Os serviços 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 
Obras e Trânsito tem como objetivo central me-
lhorar as condições de trafegabilidade. Ainda 
nesta semana, a Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos esteve, durante o início desta se-
mana, realizando os serviços de construção de 
boca de lobo e substituição de lixeiras, além 
dos serviços rotineiros de limpeza e manuten-
ção das vias públicas.

Novo Centro Administrativo
O novo Centro Administrativo segue em fa-

se final de obra. A instalação do elevador e da 
subestação de energia já foram realizadas, fal-
tando alguns detalhes para a sua conclusão, os 
outros serviços também estão sendo realiza-
dos, todos encaminhados para a fase final de 
acabamento.

Serviços Urbanos
A equipe da Secretaria Municipal de Servi-

ços Urbanos segue realizando os serviços roti-
neiros, como: construção de bueiros, limpeza 
das vias públicas, poda de árvores, plantio de 
flores, manutenção da Praça Central e das vias 
públicas, entre outros serviços.

Agricultura
Os trabalhos da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente não param. Du-
rante esta semana foram realizados diversos 
serviços no interior do município afim de auxi-
liar o produtor rural. Você, produtor rural, que 
necessita da ajuda da Secretaria de Agricultura, 
deve agendar o serviço junto à mesma e tam-
bém deve estar em dia na Secretaria da Fazen-
da.

Entrega de alimentos
Foi realizada no dia 16/06 mais uma entre-

ga dos produtos do Programa de Aquisição de 
Alimentos- PAA. Os produtos foram entregues 
pelos Agricultores familiares do Município 
que estão cadastrados ao PAA em parceria com 
a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
CRAS, Secretaria Municipal de Agricultura e 
Escritório da Emater de Água Santa.

Encontro debateu a homeopatia enquanto política pública Trabalhos são realizados de forma constante em todo município 

Jacir Miorando - prefeito de Água Santa
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O Sindilojas Nordeste Gaú-
cho, com área de abran-
gência de 16 municípios e 

sede em Tapejara, acompanha de 
perto a situação do momento. Sem-
pre orientado e se posicionando 
em defesa do comércio varejista e 
serviços da nossa região.

O comércio da região está bus-
cando alternativas para superar as 
limitações, visando mais as redes 
sociais e meios eletrônicos para 
alavancar seus negócios. Também 
ressaltamos o compromisso de cui-
dados com a prevenção que está 
sendo muito bem feito pelo co-
mércio.

Existem setores que estão sen-
tindo maiores dificuldades, como 
os de atividades ligadas ao turis-
mo, hotelaria, ensino, educação, 
alimentação, diversão, eventos e 
festas, onde muitas vezes quem tra-
balha são os proprietários e a famí-
lia.

Estes setores estão muito preo-
cupados com a incerteza de quan-

do voltará a normalidade. Muitas 
pessoas já buscam alternativas pa-
ra sobreviver.

Segundo informações coleta-
das junto ao Sine de Tapejara, os 
números de busca do seguro de-
semprego e também de ofertas de 
vagas tem se mantido aos mesmos 
níveis dos anos anteriores, o que 
mostra que não houve em virtude 
da pandemia desemprego signifi-
cativo.

Segundo dados da Secretaria 
Municipal da Fazenda de Tapeja-
ra, nos cinco primeiros meses des-
se ano, o número de empresas no 
município se manteve estável. De-
monstra que não tivemos um fe-
chamento expressivo de empresas 
devido a pandemia, mas também 
reflete a falta de investimentos, é 
uma fase de estagnação da nossa 
economia no geral.

Nos pequenos municípios a 
economia local parece estar supe-
rando melhor as dificuldades que 
os grandes centros. Os negócios 
acontecem de maneira mais próxi-
ma e mais pessoal, o que leva a 
manter um nível de sustentabili-

dade se não o ideal, mas satisfató-
rio. 

Deixamos aqui um apelo para 
que todos façam a sua parte. Esta-
mos em bandeira laranja e se pio-
rarmos, podemos ter novamente 
bandeira vermelha. O comércio é 
muito prejudicado nisso, mas em 
consequência, toda sociedade per-
de muito. Precisamos estar todos 
trabalhando e manter a economia 
forte, para termos condições de ter 
sistema de saúde capaz de superar 
esta epidemia.

Comentário
ESPORTIVO

Repórter esportivo 
da Rádio Tapejara Por Gilmar Berton

ESCRITÓRIO 
 DESPACHANTE

GILMAR BERTON

Fone: (54) 3344.1776 / 98417.1776
Rua Angelo Dalzotto, 477 - Tapejara RS
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este momento sem futebol no mundo todo, embora al-Nguns campeonatos mundo afora reiniciaram, mas 
com todos os cuidados necessário, sem torcida e seve-

ras medidas preventivas. Aqui em Tapejara, nosso ginasião re-
cebeu significativas melhoras em seu entorno. Foi todo calça-
do com pavers, canteiros com grama e árvores plantadas, ban-
cos para o descanso e lazer. Quem passa no local já está apro-
veitando essa nobre área que já está disponível ao público em 
geral. Em breve serão colocados também alguns aparelhos pa-
ra atividades físicas. A parte interna foi toda lavada e higieni-
zada, e segue com manutenção de limpeza diariamente. 
Assim que forem liberados os jogos, o Aberto de Verão entra 
na fase eliminatória e em sete rodadas os campeões nas três ca-
tegorias serão conhecidos.

 Campeonato Municipal de Futebol de Campo já está Odefinitivamente descartado a sua realização. Repre-
sentantes das onze equipes que se inscreveram já fo-

ram avisadas. Fica para 2021.

esmo não pertencendo na totalidade ao Inter, al-Mguns atletas podem render receitas ao clube nos 
próximos anos. São jogadores negociados no pas-

sado, mas que ainda têm parte dos direitos econômicos liga-
dos aos gaúchos. Alguns nomes de maior relevância, todos 
com um percentual que poderá render valores aos cofres do 
Beira-Rio.O nome mais famoso da relação é de um ex-atleta 
que quase retornou a Porto Alegre. O Inter ainda possui 20% 
dos direitos econômicos de Aránguiz. O chileno, que esten-
deu o seu vínculo com o Bayer Leverkusen nas últimas sema-
nas, foi vendido para a Alemanha em 2015. Na ocasião, a fatia 
foi uma das condições solicitadas para a vontade do jogador 
ser atendida, já que o Leicester-ING também demonstrava in-
teresse na aquisição. Três atletas têm 50% dos vínculos liga-
dos ao Colorado. O zagueiro Réver, atualmente com 35 anos, 
retornou ao Atlético-MG. Cláudio Winck foi liberado defini-
tivamente ao Vasco com a condição de manter a possibilidade 
de lucro ao time formador. O último que se encaixa na condi-
ção é o atacante Diego, de 25 anos, que está no Figueirense. 
Outros dois jogadores com passagens pelo Inter ainda têm 
20% dos direitos econômicos com o ex-clube. Geferson, late-
ral-esquerdo, que está no CSKA Sofia-BUL, e Jackson, za-
gueiro que nunca vingou no Beira-Rio, repassado ao Fortale-
za em definitivo.

 Grêmio também pode lucrar com Luan e Tetê. O Rei Oda América em 2017 tem metade do vínculo ligado 
ao Tricolor. Porém, apenas 20% efetivamente perten-

cem ao Grêmio. O restante é fatiado entre parceiros antigos 
que ajudaram o clube na época que investidores eram permi-
tidos em transações. Já Tetê, negociado com o Shakhtar Do-
netsk no começo de 2019, tem 15% assegurados numa even-
tual nova venda

SINDILOJAS NORDESTE GAÚCHO: 
COMPROMISSO COM COMÉRCIO REGIONAL

Seger Luiz Menegaz
Presidente Sindilojas Nordeste Gaúcho

E AS AULAS?

Cassandra Martinelli
Especialista em Contabilidade, Coordenadora Pedagógica e Docente

ue a atual realidade para nossas crianças está Qcomplicada e confusa, não é novidade. Agora 
que também complicou para os pais, acredite 

ninguém esperava. As aulas têm sido um verdadeiro de-
safio, tanto para os professores que estão se desdobran-
do para trazer conteúdo de qualidade e de fácil compre-
ensão. Quanto para os pais que não estavam preparados 
para assumir essa responsabilidade.

Tá e as crianças em meio a tudo isso? Bom, elas são 
as mais afetadas: estão se adaptando a estudarem sozi-
nhas, longe dos colegas, da sua rotina típica. A conver-
sar com os professores através da tela do computador 
ou do celular, independente da idade. Se esse ano será 

um ano perdido?
 Acredito que não. Todos estamos evoluindo e com 

certeza teremos alunos mais independentes em sala de 
aula. A verdadeira preocupação é a forma que as escolas 
estão lidando com aquele aluno que não tem acesso a in-
ternet, celular ou computador. Como está sendo para 
ele? A escola está dando o suporte necessário? Tenho o 
otimismo que sim, pois seria muito decepcionante, em 
um momento que todos pregam empatia, preconceito 
zero, isso acontecer em nossa região.  Vamos ser a dife-
rença. Pais parabéns pela paciência! Professores para-
béns pela rápida adaptação! Juntos sairemos desse pe-
ríodo mais forte!

 

 

 

ASSESSORIA
cassandratmartinelli@gmail.com

(54) 99153 1764
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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

A direção do Fornalha Restaurante 
informa a todos os seus clientes e 

fornecedores que está atendendo ao 
público seguindo todas as 

orientações repassadas pelos órgãos 
de saúde com relação aos cuidados 
com  a Covid-19. Entre as medidas 
adotadas, estão o distanciamento 
entre mesas e  de  o fornecimento

álcool gel na entrada do 
estabelecimento e no buffet.

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

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

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 949
CENTRO, TAPEJARA-RS

FONE: (54) 3344-2734
SEGUNDA A SÁBADO, DAS 11H30 ÀS 13H30



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

09

VOCÊ JÁ CONHECE O NOSSO SITE?

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

Tapejara: Terra do Empreendedorismo e de oportunidades
apejara é um dos municípi-Tos que mais crescem na re-
gião, segundo dados esti-

mativos do IBGE, possui uma po-
pulação aproximada de 24 mil habi-
tantes e uma renda média de dois sa-
lários mínimos por habitante, isto 
se dá devido a grande oferta de em-
pregos disponibilizada pela indús-
tria e comércio, que a cada ano ofe-
recem mais oportunidades. 

“Sabemos que nosso município 
prospera cada vez mais, isso graças 
ao espírito empreendedor dos tape-
jarenses e das pessoas que nossa ter-
ra acolhe, e nós enquanto Poder Pú-
blico, investimos cada vez mais em 
incentivos e oportunidades para es-
te setor, com a certeza de que o mes-
mo irá crescer cada vez mais”, des-
tacou Vilmar Merotto, prefeito de 
Tapejara.  

Nos últimos seis meses, mesmo 
com a pandemia da COVID-19, o 
município registrou a abertura de 
mais de 54 novas empresas e 60 no-
vos cadastros no MEI, totalizando 
114 empresas novas em funciona-
mento gerando empregos e oportu-
nidades. 

Outro dado que comprova o 
crescimento pujante de Tapejara 
diz respeito às contratações realiza-
das neste último mês de maio. Se-
gundo a Casa do Trabalhador, fo-
ram registradas aproximadamente 
300 novas contratações, além dis-
so, toda a semana, aproximada-
mente 10 novas vagas de emprego 
são anunciadas a população. 

Para estimular e acelerar ainda 
mais este crescimento, a Adminis-
tração Municipal, através da Secre-
taria de Indústria e Comércio, tem 
realizado diversos projetos e ações 
voltados para o desenvolvimento 
do empreendedorismo. 

Em 2018, foi lançado o Projeto 
Empreende Tapejara, parceria entre 
o Poder Público, UPF e SEBRAE, 
com objetivo de fomentar a inova-
ção e o desenvolvimento de Star-
tups no município, atualmente o 
projeto conta com cinco empresas 
pré-incubadas e quatro incubadas, 
no último mês, disponibilizou de 
forma gratuita para toda a popula-
ção o circuito de quatro palestras so-
bre marketing e finanças, com di-
cas de como enfrentar este período 
de pandemia.  

Lançado recentemente, o Pro-
grama Cidade Empreendedora do 
SEBRAE, irá disponibilizar diver-
sos cursos e oportunidades para os 
empresários locais participarem de 
licitações públicas. Através da Sala 
do Empreendedor, será realizado 
atendimento personalizado aos em-
presários e aos que almejam abrir 
uma empresa.  Outro investimento 
realizado pelo Poder Público para 
incentivar ainda mais o crescimen-
to do município é a criação do Dis-
trito Industrial Bernardo Santo Ca-
nali em um investimento de aproxi-
madamente R$400 mil. Até o mo-
mento, já foram abertas as ruas e a 
rede de esgoto, já em fase final está 
a instalação elétrica. 

Prefeito Vilmar Merotto 300 contratações foram registradas no mês de maio em Tapejara

Distrito Industrial Bernardo Santo Canali fomentará a criação de novas empresas e empregos no município


