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MENSAGEM DA DIRETORIA
O ano de 2019 trouxe bastante desafios para toda equipe do IER (Instituto Elisabetha Randon), como também muitas compensações no atendimento aos
públicos usuários de nossos programas e ações.
Como o IER é uma entidade patrocinada principalmente pelas
Empresas Randon, nossas ações sempre foram e são alinhadas com as diretrizes das
empresas. E fico muito feliz em constatar que em 2019 tivemos muitos avanços nestas
ações sociais vinculadas a eventos em que as empresas participaram. Com isso, tivemos também um público maior de pessoas atendidas e bastante retorno positivo.
Percebendo os bons resultados disso, a pretensão é continuar e, inclusive, aumentar
este tipo de atuação em conjunto com nosso maior patrocinador que é o conglomerado das Empresas Randon.
Outras novas e profícuas parcerias também construímos ao longo do
ano, para ampliação do atendimento aos nossos jovens do Programa Florescer, com o
poder público e com iniciativa privada, tanto na área de conhecimento tecnológico
como na prática esportiva.
O Instituto Elisabetha Randon sempre atento às demandas sociais e
culturais, tem uma representatividade também no comitê de avaliação de projetos
patrocinados com incentivos fiscais das Empresas Randon, que em 2019, destinou toda
verba possível por leis de incentivo fiscal para projetos entendidos como relevantes
para a comunidade, tanto na área social, como cultural, esportiva e de saúde. E,
alguns destes projetos patrocinados beneficiam, indiretamente, também parte dos
usuários de nossos programas sociais, o que muitas vezes nos impulsionam a novas parcerias com outras entidades, universidades, grupos musicais, etc...
Afirmo, sem medo, que todo nosso trabalho de 2019, que está resumido ao longo deste relatório, foi possível projetar, construir e executar, muito por causa
de boas parcerias feitas, tanto das Empresas Randon com outras entidades, empresas
e órgãos públicos e privados, como também, pela equipe coesa e profissional que
trabalha junto, para tudo isso acontecer.
O IER se coloca sempre à disposição da parcela da sociedade mais
vulnerável e de trabalhos em prol desta, para a construção de um mundo melhor.

ÓTIMA LEITURA!
Maurien H. R. Barbosa
Diretora Presidente
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SOBRE O INSTITUTO

O Instituto Elisabetha Randon, fundado em 2003, é
uma Organização da Sociedade Civil com Interesse Público - OSCIP,
que tem por objetivo promover a cidadania e o desenvolvimento
social, por meio de ações direcionadas à educação, à cultura, à
assistência social e ao estímulo à prática do voluntariado.

OBJETIVO
Promoção do desenvolvimento social.

VISÃO
Ser referência nacional em desenvolvimento social.

MISSÃO
Promover o desenvolvimento social, através de suas ações e programas.

NOSSOS PRINCÍPIOS
Partes Interessadas

Atender as expectativas dos públicos de relacionamento.
Sustentabilidade

Buscar o equilíbrio ﬁnanceiro, social e ambiental, como meio de perpetuação.
Qualidade em todas as ações

Fazer da qualidade nosso ponto forte.
Pessoas, valorizadas e respeitadas

Respeitar o ser humano como destinatário ﬁnal de tudo o que fazemos.
Ética, questão de integridade e conﬁabilidade

Manter tudo o que fazemos em base ética elevada.
Imagem, patrimônio a preservar

Preservar a boa imagem é compromisso de todos.

PROGRAMAS
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NOSSOS PROGRAMAS
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PROGRAMA SER VOLUNTÁRIO
Participando na construção da cidadania
Lançado em 2005, visa estimular a força de trabalho das
Empresas Randon a desenvolver ações comunitárias. Os voluntários prestam serviços de reforma e pintura predial, manutenção, corte de grama e
outros, em três escolas públicas de Caxias do Sul, parceiras do Programa
Florescer e também em outras entidades sociais.
Ao disponibilizarem seu tempo livre, os voluntários descobrem novas habilidades e competências pessoais, além do sentimento de
que, com pequenas ações, é possível fazer sua parte por um mundo
melhor. Este programa beneficia diretamente em torno de 1000 pessoas
por ano com suas ações.
Em 2019, foram desenvolvidas 09 ações de pintura, auxílio
em eventos, almoços escolares, bem como, a reforma no Lar da Velhice
São Francisco de Assis, em parceria com ONG Parceiros Voluntários.
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NOSSAS AÇÕES

JANEIRO
LOCAL:
CASA DE ACOLHIDA PAPA FRANCISCO
AÇÃO:
PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
15

ABRIL
LOCAL:
EMEF DEZENOVE DE ABRIL
AÇÃO:
AUXÍLIO EM ALMOÇO BENEFICIENTE
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
05
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NOSSAS AÇÕES

MAIO
LOCAL:
LAR DA VELHICE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
AÇÃO:
REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO LAR
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
04

MAIO
LOCAL:
EEEF ABRAMO RANDON
AÇÃO:
PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
07
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NOSSAS AÇÕES

JUNHO
LOCAL:
EMEF AMÉRICO RIBEIRO MENDES
AÇÃO:
AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA
JUNINA DA ESCOLA
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
05

JULHO
LOCAL:
EEEF ABRAMO RANDON
AÇÃO:
AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA
JULINA DA ESCOLA
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
05
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NOSSAS AÇÕES

JULHO
LOCAL:
EMEF DEZENOVE DE ABRIL
AÇÃO:
PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
11

AGOSTO
LOCAL:
CASA DE ACOLHIMENTO RECANTO AMIGO
AÇÃO:
PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
15
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NOSSAS AÇÕES

FEVEREIRO
LOCAL:
EMEF AMÉRICO RIBEIRO MENDES
AÇÃO:
AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA
‘ DIA DA CRIANÇA ’
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS:
05

IMPACTO ECONÔMICO DAS AÇÕES
VALOR ECONOMIZADO PELAS ENTIDADES
Como indicador de impacto econômico das ações sociais desenvolvidas
pelo Programa SER Voluntário, segue:
Foi economizado, pelas escolas e entidades apoiadas nas 09 ações apresentadas, um total de:
R$ 7.519,17 de matéria prima;
R$ 6.120,00 de mão de obra.

TOTAL:
R$ 13.639,17

17

DEPOIMENTOS

“ O programa Ser Voluntário não faz o bem apenas para quem recebe as ações que
realizamos, nos faz muito bem também, poder doar um pouco do nosso tempo, das
nossas condições de auxiliar alguém, de fazer o bem, não tem preço.
A ação que realizamos no sábado passado, cuidando de crianças junto aos brinquedos infláveis, foi maravilhosa, as crianças nos chamavam de profes, tinham uma
alegria no olhar, inexplicável, e contribuir com isso me deixa muito feliz, é emocionante
e gratificante estar realizando essas ações, em especial quando envolvem o contato
direto com as crianças, o tempo voa, a gente consegue voltar no tempo e sentir-se
criança também, eles possuem uma energia muito forte e acabam transmitindo algo
muito bom para nós!
Todos nós deveríamos participar das ações do Ser Voluntário, porque melhor que ser
ajudado, é poder ajudar alguém, o sorriso do outro, nos faz sorrir também, fazer o bem
não custa nada, mas vale muito! ”
Lucas Cassol, voluntário desde 2019 .

” Participar de uma ação do SER Voluntário gera um sentimento de satisfação. Todos
os envolvidos se unem em um objetivo comum, deixando de lado as diferenças que
possam existir, trabalhando em equipe e promovendo a integração. Esses são os
benefícios de quem faz parte da ação, sem contar os benefícios que a ação gera para
as entidades. ”
Denin Scheeren, voluntário desde 2019.
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PROGRAMA VIDA SEMPRE
Trânsito com segurança

Criado em 2010, com o objetivo de contribuir para a educação em segurança no trânsito, o programa oferece informações à motoristas e pedestres, para um comportamento adequado e seguro através de
palestras, teatro, dicas em meios de comunicação e material impresso.
O programa atua em três frentes:
- Teatro itinerante, “ Espetáculo Vida Sempre - A Cultura Roda nas Estrada ”;
- Parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV);
- Curso de Direção Econômica e Segura para motoristas de caminhão.

ESPETÁCULO VIDA SEMPRE |A CULTURA RODA NAS ESTRADAS

PARCERIA COM ESCOLA DE TRÂNSITO

PARCERIA COM OBSV
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ESPETÁCULO VIDA SEMPRE
A CULTURA RODA NAS ESTRADAS | ANO VII
Em 2019, ocorreram 159 apresentações do Espetáculo Vida Sempre, oferecido a um público de aproximadamente 36.335
pessoas, entre crianças, jovens e adultos.
A P R E S E N T A Ç Õ E S | CIDADE E LOCAL
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Parque Unipraias - Barra Sul Estação Mata Atlântica
BENTO GONÇALVES/RS
SEST/SENAT
CAÇADOR/SC
Transrodace
Parque das Araucárias – Festa dos Motoristas
Alfa Transportes
Transportes Reunidas
Transportadora Transpower
CAMPO BELO DO SUL/SC
Copercampos
CAMPOS NOVOS/SC
EEB Henrique Rupp Junior
Colégio Potencial
Colégio Auxiliadora
Copercampos
CARLOS BARBOSA/RS
P. de Eventos Guido Pasqual Sganderlla
CAXIAS DO SUL/RS
Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima
SMED – Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul
RGE – Empresa Rio Grande Energia
Espaço Cultural Tem Gente Teatrando
SEST SENAT
CAPS Aquarela
TRD Transportes
Postos SIM
APAE de Caxias do Sul
Escola Adventista
Universidade de Caxias do Sul – Conf. Mun. de Assistência Social
EMEF Mário Quintana
IEE Cristóvão de Mendoza
EMEF Santa Corona
INAV - Instituto da Áudio Visão
Parque de Eventos Festa da Uva
Parque Getúlio Vargas
CURITIBA/PR
EEF Professor Darcy Ribeiro
EEF São Miguel
EM Heitor de Alencar Furtado
Memorial Volvo da Segurança no Transporte
EEM CEI do Expedicionário
Escola Úrsula Benincasa
CURITIBA/PR
EEF Professor Darcy Ribeiro
EEF São Miguel
EM Heitor de Alencar Furtado
Memorial da Segurança no Transporte
EEM CEI do Expecidionário
Escola Úrsula Benincasa

CURITIBANOS/SC
Copercampos
GRAMADO/RS
Parque Mini Mundo
GRAVATAÍ/RS
EMEF Antonio Ramos da Rocha
Escolas e Faculdades QI
Parcão de Gravataí
ITAJAÍ/SC
Alfa Transportes
Unidade SIM Itajaí Santa Rosa
ITAPEMA/SC
EMEB Maria L. Mallmann
EMEB Educar
EMEB Maria Linhares
EMEB Bento Eloi Garcia
NOVO HAMBURGO/RS
Associação Congregação de Santa Catarina
Entidade ABEFI
POMERODE/SC
EBM Almirante Barroso e EM Raulino Horn
EEB Presidente Prudente de Morais
EBM Dr. Amadeu da Luz
EEBM Prof Curt Brandes e EM Dr. Wunderwald
EEB José Bonifácio
EBM Hermann Guenther
EBM Prof Vidal Ferreira
EBM Duque de Caxias
EEB Erwin Curt Teichmann
EBM Olavo Bilac
EBM Prof Noemi V. C. Schroeder
SAPUCAIA DO SUL/RS
TRD Transportes
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PROGRAMA
VIDA SEMPRE

ACADEMIAS PARA CAMINHONEIROS
Ainda nesse ano, no mês de julho, foram inauguradas 08 academias ao ar livre, instaladas em postos de combustíveis da Rede SIM, em rodovias
federais nos estados do RS e SC. Este projeto, patrocinado pelas Empresas
Randon, via Lei Federal do Esporte, contou com a articulação do Instituto Elisabetha Randon para ser efetivado e teve como objetivo principal, oferecer um
espaço de qualidade de vida aos motoristas de caminhão que transitam por
estas estradas, sem local adequado para fazer alongamentos e compensar a
fadiga física e mental. Para abrilhantar o evento de inauguração, o Instituto
levou o Teatro Vida Sempre – A Cultura Roda nas Estradas, tanto em Santa Catarina, no Posto Santa Rosa, em Itajaí, quanto no Rio Grande do Sul, em Caxias
do Sul, no posto SIM da BR 116. As academias ficam à disposição, gratuitamente, para de qualquer pessoa que quiser fazer uso.

Academia em Nova Santa Rita/RS | Foto: Silvana Regina Echer

Academia em Laguna/SC | Foto: Silvana Regina Echer
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PARCERIA COM
ESCOLA DE TRÂNSITO

CURSO DE DIREÇÃO ECONÔMICA E SEGURA
Parceria firmada com o CERTO (Centro de Referência em
Treinamento Operacional), com o instrutor Roberto Branco, para ministrar
treinamentos para motoristas de transportadoras clientes das Empresas
Randon. Os treinamentos são sobre condução econômica e segura e cortesia no trânsito.
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PARCERIA COM
OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA

DIVULGAÇÃO
Diante da parceria com o ONSV (Observatório Nacional de Segurança Viária), o Instituto Elisabetha Randon adquiriu o selo de entidade “Laço
Amarelo”. Através da parceria são recebidas mensalmente campanhas com
peças publicitárias, vídeos, spots e releases, voltados à conscientização no trânsito.
Desta maneira, não somente o Instituto Elisabetha Randon reafirma suas diretrizes de segurança e educação para com o público caminhoneiro,
mas também dentro das Empresas Randon.
Em 2019, a Randon Implementos e Fras-le divulgam as campanhas
impressas em cartazes nas saídas dos refeitórios de funcionários. E para as demais
empresas do grupo a divulgação é feita no “Randon App”, um aplicativo de comunicação da Empresas Randon voltado ao público interno.

Campanha Mês Junho

Campanha Mês Agosto

Campanha Mês Setembro

Divulgação em murais internos Empresas Randon

Divulgação em murais internos Empresas Randon

Campanha Mês Maio

Campanha Mês Novembro
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MEMORIAL RANDON
Preservando a história

Criado para preservar e disseminar a história das Empresas
Randon, é um espaço corporativo que reúne documentos históricos relacionados a todas as empresas que fazem parte da Companhia, onde recebem tratamento técnico necessário para sua guarda permanente.
Até 2019, o acervo do Memorial Randon é composto por
aproximadamente 37.080 documentos entre fotografias, relatórios, vídeos,
memória oral, mídia digital, campanhas publicitárias, revistas, informativos,
jornais e outras peças. Destes, 16.342 registros estão catalogados em um
banco de dados informatizado. Como subsídio teórico, o espaço conta
com uma pequena biblioteca com obras relacionadas à história do transporte de carga no Brasil.
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NOSSAS AÇÕES

LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO MEMORIAL RANDON
Em maio de 2019, o Instituto Elisabetha Randon lançou a
pedra fundamental do Memorial Randon.
O novo espaço pretende se tornar um local público e empresarial, voltado a preservação da memória de Caxias do Sul e do transporte de cargas do Brasil. Para isso terá, à disposição da comunidade, salas
de pesquisa, videoteca, auditório com cadeiras removíveis, exposições,
espetáculos e oficinas culturais, além de café bistrô e loja de souvenir.
Três prédios históricos, usados pelas Empresas Randon desde
sua fundação, em 1949, locais que abrigaram a ferraria e a Mecânica
Randon, serão reproduzidos no Memorial e irão disponibilizar documentos e
objetos das empresas, acervos que contam sua trajetória, coletados desde
o ano de 2000.
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NOSSAS AÇÕES

OFICINA DE TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS
Desde 2016 vem sendo oferecida, para a comunidade, uma
oficina de guarda e conservação de documentos. Em agosto de 2019, foi
realizada a 4ª edição da oficina que teve por objetivo o resgate e valorização da história das Empresas Randon, através de atividades práticas e teóricas para a conservação de documentos de acervos. A condução do trabalho foi feita por Ana Paula de Almeida, mestre em história, historiadora
do Memorial Randon.
O conteúdo abrangeu diferentes temas como: conceito de
centros de memória, estrutura e funcionamento, composição do acervo,
tratamento técnico (identificação, classificação, higienização, ordenação, descrição e guarda), e informática na organização de acervos. Case:
banco de dados Memorial Randon e atividades práticas em banco de
dados.
"Ao ministrar a quarta edição da oficina de conservação e tratamento técnico de documentos históricos, oferecida pelo Memorial Randon, fui surpreendida por um grupo de participantes bem diferenciado. Ao invés da sala ter na sua maioria estudantes do curso de história, tivemos a participação
de profissionais de diferentes áreas de atuação. Que ao se interessarem pela conservação de documentos históricos, revela a importância e o cuidado que temos que ter com os nossos documentos.
Ao longo da oficina fomos desvelando muitas formas de praticarmos em nosso dia-a-dia a conservação de documentos históricos e consequentemente a nossa história tanto individual quanto coletiva.
Um grupo diversificado nos possibilitou a interação e a constante troca de conhecimentos."
Ana Paula de Almeida,
Instrutora.
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PROGRAMA FLORESCER
Despertando crianças para o futuro

O Programa Florescer completou 17 anos em março de 2019
alcançando neste ano, 351 atendimentos, nos dois núcleos com operação em
Caxias do Sul (RS) – bairro Interlagos e bairro Forqueta – e também 572 atendimentos fora de Caxias do Sul, nas franquias sociais que trabalham com a metodologia do Programa Florescer.
Em 2019, 31 usuários concluíram o programa, atingindo a idade
máxima da utilização do serviço.

Concluintes do Programa Florescer
2004 - 17 usuários
2005 - 31 usuários
2006 - 33 usuários
2007 - 39 usuários
2008 - 37 usuários
2009 - 37 usuários
2010 - 52 usuários
2011- 51 usuários

2012 - 50 usuários
2013 - 66 usuários
2014 - 75 usuários
2015 - 74 usuários
2016 - 45 usuários
2017 - 42 usuários
2018 - 45 usuários
2019 - 31 usuários

Média de aprovação
ESCOLAR
dos usuários
em 2019:

93,25%

A metodologia do Programa Florescer oferece:
-

Conscientização para a vida;
Apoio à escolarização;
Noções básicas de tecnologia de informação;
Noções básicas de língua inglesa;
Robótica;
Esporte e Cultura, através de parceria com SESI;
Música Instrumental e Canto Coral, através de parceria com o Projeto Mais Música.

30

NOSSAS AÇÕES
Confira algumas das atividades desenvolvidas durante o ano de 2019:
FEVEREIRO
• Piquenique e gincana de integração dos usuários do Programa Florescer –
11/02/2019
• Gincana de Integração com os usuários do Programa Florescer – 12/02/2019 –
15/02/2019
• Encontro das unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e
escolas parceiras – 28/02/2019
MARÇO
• Capacitação do SIMPLÁS (Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste
Gaúcho) para os educadores do Programa Florescer – 15/03/2019
• Homenagem ao 1º Ano de Falecimento Sr. Raul – Plantio de Girassóis – Casas Florescer Interlagos e Forqueta – 14/03/2018
• Comemoração do Aniversário do Programa Florescer – Casas Florescer Interlagos e
Forqueta – 19/03/2019
• Palestra do SIMPLÁS (Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste
Gaúcho) para os usuários do Programa Florescer – 20/03/2019 - 21/03/2019
ABRIL
• Páscoa – Caça ao ninho – Casas Florescer Interlagos e Forqueta – 18/04/2019
• Apresentação – Música Instrumental – Evento da ARH Serrana – 22/04/19
• Passeio – Casa da Cultura – Peça teatral Tapete mágico – 16/04/2019
MAIO
• Palestra com a nutricionista do Restaurante Sapore para os usuários do Programa
Florescer – 03/05/2019
• Apresentação – Música Instrumental – Evento Homenagem por tempo de empresa
| Empresas Randon – 10/05/2019
• Jornada Literária – Visita da Autora Viviane F. Costa – Casas Florescer Interlagos e
Forqueta – 22/05/2019
• Participação da equipe no evento Bett Educar – 14/05/2019 a 16/05/2019
JUNHO
• Exposições do projeto do Meio Ambiente – Resíduos Plásticos – Restaurante Girassol
do Lago/Fras-le e Restaurante Paradouro/Randon Implementos –05/06/2019
• Trilha ecológica no Memorial Randon com os usuários do Programa Florescer –
27/06/2019
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NOSSAS AÇÕES
Confira algumas das atividades registradas durante 2019:

AGRADECIMENTO
RESTAURANTE SAPORE

ANÍVERSÁRIO DO
PROGRAMA FLORESCER

LANÇAMENTO DO
GIBIZINHO

APRESENTAÇÃO DO CORO
SHOPPING IGUATEMI

HOMENAGEM AO
SR. RAUL

APRESENTAÇÃO DO CORO
EVENTO EMPRESAS RANDON
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NOSSAS AÇÕES
Confira algumas das atividades desenvolvidas durante o ano de 2019:
JULHO
• Projeto Escritor vai à Comunidades – Visita do Escritor Alexandre Brito – Casas Florescer Interlagos e Forqueta – 18/07/2019
AGOSTO
• Apresentação – Coro Florescer – Canta Caxias – 24/08/2019
• Apresentação – Quarteto Instrumental – 70 anos das Empresas Randon – Parque de
Eventos Festa da Uva – 29/08/2019
• Projeto Paulus – Entrega dos livros – 12/08/2019
SETEMBRO
• Participação na gravação do programa de TV Galpão Crioulo – 08/09/2019
• Visita – Projeto EMPREEENDER VILA ESPERANÇA – 04/09/2019
• Visita – Rota do lixo / CODECA – 09/09/2019 e 10/09/2019
• Apresentação |Quarteto Instrumental – Abertura da 32º da Feira do Livro de Caxias
do Sul – 11/09/2019
OUTUBRO
• Lançamento do Gibi “As Aventuras de Raul e Nino” – Galeria de Arte da Casa da
Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima – 03/10/2019
• Preparação para a redação do livro da Rede Recria com Arte: Visita da autora
Nilceia Kramer – 10/10/2019
• Palestra sobre dependência química com a Polícia Federal – 08/10/2019 –
15/10/2019
• Jornada de Franquias do Programa Florescer – 29/10/2019 – 31/10/2019
NOVEMBRO
• Apresentação – Coro Infanto-juvenil e da Música Instrumental em escolas públicas
de Caxias do Sul – 12/11/2019
• Lançamento livro Recria – Apresentação – Música Instrumental – 30/11/2019
• Apresentação – Coro Infanto-juvenil – Shopping Iguatemi – 23/11/2019
DEZEMBRO
• Apresentação – Música Instrumental – Festa de Natal Empresas Randon –
01/12/2019
• Participação – Coro Florescer em uma gravação no Jornal do Almoço da RBS TV –
18/12/2019
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NOSSAS AÇÕES
Confira algumas das atividades registradas durante 2019:

REVITALIZAÇÃO
DO JARDIM

TRILHA
ECOLÓGICA

ATIVIDADES DE
MÚSICA

ATIVIDADES DE
ROBÓTICA

GRAVAÇÃO DO JORNAL
DO ALMOÇO | RBS

GRAVAÇÃO DO PROGRAMA
DE TV GALPÃO CRIOULO
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NOSSAS AÇÕES

PROJETOS E PARTICIPAÇÕES DE 2019 DO PROGRAMA FLORESCER
Projeto Programando o Futuro
Em novembro de 2019 foi assinado o Termo de Compromisso
entre o Instituto Elisabetha Randon, Secretaria do Trabalho e Assistência Social
e as empresas financiadoras: Jost, Master e Castertech, visando a execução do
Projeto “Programando o Futuro”.
Este projeto utiliza a tecnologia (linguagem de programação e
robótica) como forma de mediação para trabalhar a criatividade, o senso de
inovação e de cooperação entre 40 usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que frequentam o programa Florescer.
O “Programando o Futuro” conta com a parceria do Grupo Uniftec - Centro Universitário e Faculdades, que oferece a metodologia e qualificação de educadores sociais do Florescer, e encontros semanais que iniciarão em
janeiro de 2020.

Projeto Florestar
Em 2019, foi assinada a manifestação de interesse por parte da
empresa Fras-le para outro novo projeto, o “Florestar”.
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PROJETOS E PARTICIPAÇÕES DE 2019 DO PROGRAMA FLORESCER
Projeto Psicoterapia Lúdica
O projeto “Psicoterapia Lúdica” no Programa Florescer em parceria com o CEDICA (Conselho Estadual da Criança e do Adolescente) RS, oferece espaço exclusivo para os 360 usuários, divididos nos dois núcleos do Programa, Interlagos e Forqueta, e conta com uma sala equipada com 20 computadores, jogos lúdicos e a presença de uma psicóloga para condução do trabalho.

Parceria com Bett Educar
A Bett Educar é o maior evento de educação e tecnologia da
América Latina. Congrega, anualmente, cerca de 30.000 participantes da comunidade educacional, e o Instituto Elisabetha Randon é apoiador deste
evento na divulgação.
Através do Programa Florescer, neste ano quem participou do
evento foram Renata Bunniati (Analista Administrativo) e Fabiula Velho (Orientadora Pedagógica). Também na parceria, todas as franquias do Programa,
recebem cortesia para participar do evento.

36
NOSSAS AÇÕES

PROJETOS E PARTICIPAÇÕES DE 2019 DO PROGRAMA FLORESCER
Lançamento do Gibi “As aventuras de Raul & Nino”
Foi lançado no dia 03 de outubro de 2019, o gibi “As aventuras
de Raul & Nino”. A publicação faz alusão aos fundadores das Empresas Randon,
os irmãos Raul e Hercílio, ambos já falecidos. O gibi foi ilustrado por Charles
Segat e por usuários do Programa Florescer, voltado a crianças e adolescentes.
Entre as histórias contadas em “As aventuras de Raul & Nino”,
estão:
• Em Carrinho “no lombo”, Raul, que nasceu em 6 de agosto de 1929, e Hercílio,
o Nino, quatro anos mais velho, nascido em 1925, formavam uma dupla inseparável nas brincadeiras de infância, principalmente em carrinhos de lomba, em
Rio Bonito, SC. (Yonder Diogo Gonçalves)
• Em Inventando o freio a ar, uma salutar brincadeira de infância com o intuito
de mostrar a capacidade do gênio criativo de Nino, que juntamente com Raul
e um sócio, nos anos 50, desenvolveriam o freio a ar Randon, com tecnologia
própria e sendo o mais eficiente da época. (Mateus Leonel. T. Rodrigues)
• Em Aventura interrompida, mais uma aprontada dos meninos Raul e Nino, que,
desconhecendo perigos, resolvem ir pescar no rio e também dormir acampados em barraca de lona improvisada. (Mateus Leonel T. Rodrigues)

• Em Passa, tempo!, o jovem Raul ganha a permissão dos pais de Nilva D’Agostini para namorar aos sábados à noite, na casa dos futuros sogros, em 1953. Daí
a pressa em chegar logo o sábado para rever sua amada. (Bryan Borsatto da
Costa)
• Em Lua “sem mel”, Raul e Nilva se casam em março de 1956, mas nem conseguem festejar a lua-de-mel, porque há muito serviço na oficina e Nino resolve
tirar férias no mesmo período. (Nayara da Silva dos Santos)
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CAPA DO GIBI

Lançamento do Gibi “As aventuras de Raul & Nino”
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FRANQUIAS
AMMA | ABRAÇAÍ | G10/RODOPARANÁ | RODORIB
Como forma de contribuir para o desenvolvimento social, a metodologia do Programa Florescer é disponibilizada pelo Instituto Elisabetha
Randon à instituições interessadas em adotar a iniciativa. Aos franqueados são
oferecidas: qualificação da equipe profissional, assessoria técnica, guia

de ações, visitas periódicas e apoio pedagógico.

O Programa Florescer conta com cinco franquias nas cidades
de Ribeirão Preto/SP, Maringá/PR, Vacaria/RS e Bento Gonçalves/RS.

12º JORNADA DE FRANQUIAS

A 12ª Jornada de Qualificação das Franquias Florescer, ocorreu
de 29 a 31 de outubro, no Florescer do site Forqueta, junto à Fras-le. O objetivo
foi proporcionar maior qualificação nas áreas Social, da Espiritualidade e Pedagogia, com trocas de experiências e ideias entre todas as equipes envolvidas
com o programa.
FRANQUIAS

CIDADE

ESTADO

Nº DE ATENDIMENTOS

AMMA

VACARIA

RS

250

ABRAÇAÍ

BENTO GONÇALVES

RS

204

G10/RODOPARANÁ

MARINGÁ

PR

84

RODORIB

RIBEIRÃO PRETO

SP

34

TOTAL DE ATENDIMENTOS:

572
AMMA

39

FRANQUIAS
Confira algumas das novidades nas Franquias Florescer durante o ano
de 2019:
ABRAÇAÍ
Aniversário 10 anos Abraçaí
ABRAÇAÍ

No dia 07 de julho de 2019, a ABRAÇAÍ - Associação Bentogonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude completou 10 anos de atuação e de parceria com o Instituto Elisabetha
Randon.
AMMA
50 anos de fundação
AMMA

Fundada no dia 3 de setembro de 1969, a Associação dos
Meninos e Meninas Assistidos (AMMA) completou seu aniversário de 50
anos.
G10RODOPARANÁ
10 anos
G10

O programa Florescer das empresas G10 e Rodoparaná,
completou dez anos de atuação em 2019.
RODORIB
15 anos
RODORIB

O Programa Florescer da empresa Rodorib completou
quinze anos de atuação em 2019.
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PROGRAMA FLORESCER INICIAÇÃO PROFISSIONAL
Preparando para o mundo do trabalho
Concluída a formação no Programa Florescer, os usuários
ingressam no Programa Florescer Iniciação Profissional, que oferece cursos
técnicos de Assistente Administrativo em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), para formação no campo da iniciação
profissional, e supre necessidades de qualificação técnica dos adolescentes de 15 a 16 anos. Instituído em 2004 o Florescer IP, até o ano de 2019, já
formou mais de 600 jovens.
Concluinte do Programa
Florescer Iniciação Profissional:
2004 - 17 Formandos
2005 - 31 Formandos
2006 - 32 Formandos
2007 - 39 Formandos
2008 - 37 Formandos
2009 - 35 Formandos
2010 - 52 Formandos
2011- 45 Formandos
2012 - 50 Formandos
2016 - 64 Formandos
2017 - 66 Formandos
2018 - 74 Formandos

2019 - 76 Formandos

Média de aprovação
ESCOLAR
Programa Florescer
Iniciação Profissional
em 2019:

93 %
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ATIVIDADES EXECUTADAS:
Confira algumas das atividades desenvolvidas durante o ano de 2019:
ABRIL
• Visita – Acervo histórico do Memorial Randon – 11/04/2019
MAIO
• Visita – Setor administrativo do Instituto Elisabetha Randon –
10/05/2019
JULHO
• Convite ao paraninfo da turma – Anderson Pontalti – 02/07/19
AGOSTO
• 1° Encontro com o paraninfo da turma – 15/08/2019
• Visita – Empresa Marcopolo – 21/08/2019
SETEMBRO
• 2° Encontro com o paraninfo da turma – 06/09/2019
OUTUBRO
• Palestra sobre deficiência física –10/10/2019
NOVEMBRO
• 3° Encontro com o paraninfo da turma – 08/11/2019
• Feira de aprendizagem do Programa Florescer IP – 28/11/2019
DEZEMBRO
• Palestra – Grupo AFS sobre intercâmbio – 02/12/2019
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ATIVIDADES EXECUTADAS:
- Palestra sobre Deficiência

- Visita Memorial | 11/04/2019

Física |10/10/2019

- Convite ao paraninfo
Anderson Pontalti | 02/07/19

- Feira de aprendizagem
28/11/2019

- Visita Marcopolo 21/08/2019

- Formatura | 10/12/2019

OUTRAS INICIATIVAS
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CAMPANHA DO AGASALHO
Com 42 dias de campanha e 5 postos de coleta nas dependências das Empresas Randon em Caxias do Sul, o total arrecadado foi de 3.427
peças de roupa/calçados/cobertores.
No encerramento da campanha, todo as peças arrecadadas
foram enviadas à Fundação Caxias, responsável por fazer a triagem e encaminhamento às entidades cadastradas, que atendem idosos, deficientes, crianças
e adolescentes e moradores de rua.

CAMPANHA DO MATERIAL ESCOLAR
Desde 2015, o Instituto Elisabetha Randon realiza a Campanha de
Material Escolar a cada final de ano.
Todo o material escolar é doado aos usuários do Programa Florescer, mantido pelo IER.
Quantidade de itens arrecadados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 cadernos pequenos;
38 cadernos grandes;
08 mochilas;
02 pastas de tecido;
11 kits prontos (lápis, borracha, apontador e lápis de cor);
07 caixas de lápis de cor;
103 apontadores;
72 borrachas;
04 potes de tinta;
03 rolos de papel crepom;
03 estojos;
185 lápis;
84 canetas;
11 réguas;
03 blocos;
03 pastas plásticas.
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OFICINA CULTURAL
O IER, em conjunto com a Secretaria de Cultura do estado, marcaram presença em uma oficina organizada pela Diretoria de Cultura e Educação da CIC Caxias, voltada a instrumentalizar empresas e produtores culturais
sobre o passo a passo para a destinação de recursos através das Leis de Incentivo à Cultura (municipal, estadual e federal).
Como forma de contribuição, técnicos do Instituto Elisabetha
Randon, Jeanine Pacholski (Coordenadora de Responsabilidade Social) e Maristela Pellin (Analista Contábil), apresentaram o case das Empresas Randon no
Uso de Leis de Incentivo para Projetos Culturais, além de passar um manual
básico de como fazer a destinação.

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS



Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2019 e 2018

Rua São Manoel, 1197 – Conj. 501 – Bairro Rio Branco - Porto Alegre – RS - 90620-110 - Fones: (51) 3321.2512 - 3321.3259
rf@rfauditores.com.br / www.rfauditores.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Diretores do
Instituto Elisabetha Randon
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do INSTITUTO ELISABETHA RANDON que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
ELISABETHA RANDON em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior.
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para
fins de comparação, foram por nós examinados, e emitimos relatório de auditoria com data de
15 de março de 2019, que não continha nenhuma ressalva.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do
auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório de Atividades.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Atividades e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório de Atividades e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório de
Atividades, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Porto Alegre, 19 de março de 2020.

CRC/RS 3993 – CVM 9091

Giuseppe Rosito
Contador – CRC/RS – 49.186














BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em reais)
A T I V O

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
Subvenções a receber (Nota 4)
Outros ativos circulantes (nota 5)
Total do circulante

2019
--------------

2018
--------------

6.801.027,82
6.551.419,29
38.000,68
-----------------13.390.447,79
------------------

5.847.068,62
6.958.346,38
29.246,59
-----------------12.834.661,59
------------------

19.501,00
3.070.510,47
30.038,50
-----------------3.120.049,97
-----------------

19.501,00
3.065.399,19
35.741,64
-----------------3.120.641,83
-----------------

16.510.497,76
===========

15.955.303,42
===========

NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Imobilizado (Nota 6)
Intangível (Nota 7)
Total do não circulante
Total do ativo

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em reais)
PASSIVO

CIRCULANTE
Fornecedores
Subvenções, projetos e convênios (Nota 8)
Impostos e contribuições sociais (Nota 9)
Salários e ordenados
Provisão para férias e encargos
Receita diferida (Nota 10)
Outras contas a pagar
Total do circulante
NÃO CIRCULANTE
Receita diferida (Nota 10)
Total do não circulante
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Patrimônio social (Nota 11)
Superávits (déficits) acumulados
Total do patrimônio liquido
Total do passivo e patrimônio líquido

2019
-------------90.644,32
13.579.740,91
68.184,76
49.742,42
152.562,65
50.130,77
18.778,86
------------------14.009.784,69
-------------------

2018
-------------98.413,33
13.184.206,91
56.955,47
47.883,55
133.031,02
36.243,97
13.775,16
------------------13.570.509,41
-------------------

528.846,37
---------------528.846,37
----------------

515.860,89
---------------515.860,89
----------------

1.868.933,12
102.933,58
----------------1.971.866,70
-----------------

1.548.325,40
320.607,72
----------------1.868.933,12
-----------------

16.510.497,76
===========

15.955.303,42
===========

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras









DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em reais)

RECEITA BRUTA (nota 12)
Receita de doações
Receita de subvenções
Receita de projetos
Outras Receitas Operacionais

Total das receitas
DESPESAS OPERACIONAIS (nota 13)
Despesas administrativas
Despesas com projetos
Despesas com programas sociais

Total das despesas operacionais
Superávit operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Total do resultado financeiro
SUPERÁVIT DO PERÍODO

2019
---------------

2018
---------------

2.552.033,49
580.732,44
634.988,17
10.624,15
-----------------3.778.378,25

2.497.903,83
400.351,19
384.236,76
108,29
-----------------3.282.600,07

(675.065,93)
(607.788,17)
(2.459.609,45)
------------------(3.742.463,55)

(619.939,87)
(370.636,76)
(2.041.518,78)
------------------(3.032.095,41)

---------------35.914,70

---------------250.504,66

70.199,65
(3.180,77)
---------------67.018,88
----------------

72.850,79
(2.747,73)
---------------70.103,06
----------------

102.933,58
=========

320.607,72
=========

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.




DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em reais)

Patrimônio
social
--------------

Superávits
(déficits)
acumulados
--------------

Total
--------------

Saldos em 31 de dezembro de 2017

1.650.376,37

(102.050,97)

1.548.325,40

Transferência dos superávits e (déficits) acumulados

(102.050,97)

102.050,97

-

Superávit do período

---------------1.548.325,40

320.607,72
---------------320.607,72

320.607,72
---------------1.868.933,12

320.607,72

(320.607,72)

-

---------------1.868.933,12
=========

102.933,58
---------------102.933,58
=========

102.933,58
---------------1.971.866,70
=========

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Transferência dos superávits e (déficits) acumulados
Superávit do período
Saldos em 31 de dezembro de 2019

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (Déficit) do período
Ajustes para conciliar o resultado:
Depreciação e amortização
Redução (aumento) na variação de ativos:
Subvenções a receber
Outros ativos
Aumento (redução) na variação de passivos:
Fornecedores
Impostos e Contribuições Sociais
Salários e ordenados
Provisão para férias e encargos
Subvenções, convênios e projetos
Receita diferida
Outras contas a pagar
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de ativo imobilizado e intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO

2019
-----------------

2018
-----------------

102.933,58

320.607,72

103.407,97

94.450,23

406.927,09
(8.754,09)

579.785,20
4.162,72

(7.769,01)
11.229,29
1.858,87
19.531,63
395.534,00
26.872,28
5.003,70
----------------1.056.775,31
-----------------

(105.089,50)
(8.255,79)
(7.885,45)
13.930,94
334.730,35
(29.655,14)
(5.842,18)
----------------1.190.939,10
-----------------

(102.816,11)
---------------(102.816,11)
----------------

(253.465,43)
---------------(253.465,43)
----------------

953.959,20

937.473,67

5.847.068,62
----------------6.801.027,82

4.909.594,95
----------------5.847.068,62

===========

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.

===========



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em reais)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Instituto Elisabetha Randon, fundado em 30 de junho de 2003, é uma associação de
direito privado sem fins econômicos e tem como objetivo promover a cidadania e o
desenvolvimento social, por meio de ações direcionadas:
À educação não formal, gratuita e complementar ao ensino regular e educação para o
trânsito;
Ao incentivo á cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural,
bem como á assistência social, ao estímulo da prática de esportes, ao apoio á saúde e
a prática do voluntariado.
Atua por meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações, da
doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços
intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuam em áreas afins.
O Instituto possui, desde 2006 a titulação de OSCIP – Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público, bem como possui registro no Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Caxias do Sul, sob o n° 144/2004.
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 16 de
março de 2020.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

2.1. Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo divulgadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), em consonância com a ITG 2002 (R1) –
Entidades sem Finalidade de Lucros, de 21/08/2015, bem como as determinações
emanadas da Lei n° 9.790 de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, como Organizações da sociedade Civil de
Interesse Público e as disposições da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como
base de valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo.
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma
maneira contínua. Revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em qualquer período futuro afetado.
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a
moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade atua ("moeda funcional").
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional
da Entidade e, também, a sua moeda de apresentação.
2.3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em caixa, depósitos bancários e
aplicações de liquidez imediata que são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
2.4. Imobilizado

É avaliado ao custo histórico de aquisição, deduzido das respectivas depreciações. A
depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil
dos bens.
As principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo
relacionado. Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos
valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado.

Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são
incorridos.
O ativo imobilizado a ser mantido e utilizado na consecução das finalidades da
Entidade é basicamente composto por equipamentos hospitalares, de informática e
móveis e utensílios.
A administração efetuou internamente, estudo e análise de revisão da vida útil desse
ativo imobilizado com o objetivo de ajustar a vida econômica estimada para o cálculo
da depreciação, bem como para determinar o valor residual desses bens.
Após essa análise, a administração entendeu que não foram identificadas diferenças
significativas entre as vidas úteis utilizadas e as revisadas, entendendo que as taxas de
depreciação utilizadas refletem a melhor estimativa no momento.
O imobilizado também é revisto para se identificar evidências de perdas não
recuperáveis. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor
recuperável se o valor contábil for maior do que seu valor recuperável estimado.
2.5. Intangível

Os principais ativos intangíveis referem-se a marcas e patentes, softwares e licenças
de uso.
2.6. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações
monetárias incorridas (passivos).
2.7. Provisão para férias e encargos

Foi constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do
balanço e incluem os encargos sociais correspondentes.
2.8. Reconhecimento da receita

As receitas e despesas das subvenções e projetos são reconhecidas ao longo dos
respectivos períodos de execução.
As receitas de doações são registradas por ocasião do efetivo recebimento dos
recursos.
A receita financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras
Próprios
Bancos conta movimento – projetos
Aplicações financeiras – projetos
Projetos
Total

2019
-----------230,51
1,00 
1.507.781,38
--------------1.508.012,89
---------------

2018
-----------362,54
1,00
1.376.864,07
--------------1.377.227,61
---------------

612.988,04
4.680.026,89
----------------5.293.014,93
-----------------6.801.027,82
==========

401.974,97
4.067.866,04
----------------4.469.841,01
-----------------5.847.068,62
==========

2019
-----------6.486.651,87
23.760,28
7,14
41.000,00
-----------------6.551.419,29
==========

2018
-----------6.812.843,78
85.502,68
59.999,92
-----------------6.958.346,38
==========

2019
-----------21.091,00
1.996,00
13.373,68
1.540,00
-------------38.000,68
========

2018
-----------20.553,17
1.908,00
6.408,42
377,00
-------------29.246,59
========

4. SUBVENÇÕES A RECEBER

Projeto Memorial Randon
Projeto Cultural – Lei 8313
Projeto Cedica/FECA
Projeto COMDICA Caxias
Projeto Lei Solidariedade

5. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Doações funcionários das empresas Randon
Taxas franquias Florescer
Adiantamento de pessoal
Outros

6. IMOBILIZADO
2018
CUSTO TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Equip.
Hospitalares
-------------

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Móveis e
Utensílios
----------------

Maq. Equip.
Instrumentos
Musicais
-------------

Benfeitorias
Imóveis
Terceiros
------------1.221.493,49

Imobilizado
em
Andamento
---------------

Total
---------------

1.636.198,92

3.528.522,83

212.518,35

231.425,43

---------------1.848.717,27
==========

---------------3.759.948,26
==========

255.550,00

112.009,26

240.667,58

62.603,58

-

10.707,08

8.200,00

-

-------------255.550,00
=========

------------122.716,34
========

-------------248.867,58
=========

------------62.603,58
========

(252.126,25)

(99.090,60)

(89.507,27)

(33.176,25)

(133.430,52)

-

(607.330,89)

(3.423,75)

(4.482,30)

(24.191,92)

(6.260,46)

(48.859,75)

-

(87.218,18)

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

---------------

--------------

(255.550,00)

(103.572,90)

(113.699,19)

(39.436,71)

(182.290,27)

-

(694.549,07)

=========

========

=========

========

=========

=========

=========

Aquisições
Transferências

Equip. de
Informática
-------------

--------------1.221.493,49
=========

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Valor residual – 31/12/2018

Taxas anuais de depreciação - %

2019
CUSTO TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

19.143,44

135.168,39

23.166,87

1.039.203,22

1.848.717,27

3.065.399,19

=========

=========

=========

========

=========

=========

==========

10
===

20
===

10
===

10
===

4
===

===

Equip.
Hospitalares
-------------

Equip. de
Informática
-------------

Móveis e
Utensílios
----------------

Maq. Equip.
Instrumentos
Musicais
-------------

Benfeitorias
Imóveis
Terceiros
-------------

Imobilizado
em
Andamento
---------------

Total
---------------

1.848.717,27

3.759.948,26

8.828,14

99.081,11

-----------------1.857.545,41
==========

-----------------3.859.029,37
==========

(694.549,07)

255.550,00

122.716,34

248.867,58

62.603,58

-

87.320,97

2.932,00

-

---------------255.550,00
=========

--------------210.037,31
========

---------------251.799,58
=========

--------------62.603,58
========

----------------1.221.493,49
=========

(255.550,00)

(103.572,90)

(113.699,19)

(39.436,71)

(182.290,27)

-

-

(14.393,53)

(24.663,70)

(6.052,85)

(48.859,75)

-

(93.969,83)

----------------

---------------

----------------

---------------

----------------

-----------------

-----------------

(255.550,00)

(117.966,43)

(138.362,89)

(45.489,56)

(231.150,02)

-

(788.518,90)

=========

========

=========

========

=========

=========

=========

Aquisições
Transferências
Saldos em 31 de dezembro de 2019

1.221.493,49
-

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Valor residual – 31/12/2019

Taxas anuais de depreciação - %

-

92.070,88

113.436,69

17.114,02

990.343,47

1.857.545,41

3.070.510,47

=========

=========

=========

========

=========

=========

==========

10
===

20
===

10
===

10
===

4
===

===

7. INTANGÍVEL

Custo Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Aquisições
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Marcas e
patentes
------------

Softwares
----------

Licença de
uso
------------

Total
-------------

11.038,00
------------11.038,00
------------11.080,00
=======

9.980,00
22.040,00
-----------32.020,00
3.735,00
-----------35.755,00
=======

13.328,60
------------13.328,60
------------13.328,60
=======

34.346,60
22.040,00
------------56.386,60
3.735,00
------------60.121,60
=======

----------------------=======

(6.304,33)
(4.566,33)
-----------(10.870,66)
(6.772,42)
-----------(17.643,08)
=======

(7.108,58)
(2.665,72)
------------(9.774,30)
(2.665,72)
------------(12.440,02)
=======

(13.412,91)
(7.232,05)
------------(20.644,96)
(9.438,14)
------------(30.083,10)
=======

11.038,00
=======

18.111,92
=======

888,58
=======

30.038,50
========

Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Residual em 31/12/2019

8. SUBVENÇÕES, PROJETOS E CONVÊNIOS
Circulante
Projetos Culturais – Lei 8.313
Projeto Memorial Randon – Pronac 13.1303
Nota Fiscal Gaúcha
Projeto Comdica Caxias do Sul
Projeto Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto Cedica/Feca
Rede Parceria Social – Lei 11.853
Projeto Lei Solidariedade

2019

------------

644.134,08
12.617.400,13
1.074,17
205.377,33
2.211,68
109.543,52
-----------------13.579.740,91
==========

2018

------------

447.783,08
12.517.637,60
1.227,42
71.534,46
72.669,07
59.999,92
13.355,36
-----------------13.184.206,91
==========

a) PROJETOS CULTURAIS:

Espetáculo Vida Sempre – A Cultura Roda nas Estradas, projeto aprovado pelo
Ministério da Cultura via Lei Rouanet, com temática relacionada à segurança no
trânsito. As apresentações iniciaram em 2012 tendo continuidade nos anos
subsequentes. Foi publicado no DOU nº 188 em 28 de setembro de 2018 a VII Edição
do teatro, conforme PRONAC 18.3713 com prazo para captação até 31 de dezembro
de 2019 – Diário Oficial nº 2 de 03 de janeiro de 2019.
Em 01 de novembro de 2019, conforme DOU foi aprovada a VIII edição do Vida
Sempre Pronac 19.3061. Neste projeto além da temática relacionada à segurança no
trânsito foi incluído museu e memória, o qual visa higienizar, restaurar, atualizar
formatos e suportes, classificar e catalogar o acervo do Instituto Elisabetha Randon.
b) PROJETO MEMORIAL RANDON:

Memorial Randon - Patrimônio Histórico do Transporte de Cargas no Brasil – PRONAC
13.1303.
O Instituto Elisabetha Randon iniciou a captação em 2014 de recursos para o projeto
aprovado junto ao Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, projeto para viabilizar a
implantação do Memorial Randon, através da reconstrução de três prédios históricos
que datam da década de 50. Neste espaço, haverá acervo de época restaurado e
auditório para exposições e treinamento de pessoal e alunos da rede pública de ensino,
em ações museológicas, como forma de capacitar profissionais em visitações a centros
museológicos. Em 21de dezembro de 2015 foi publicado no DOU no. 243 a aprovação
de complementação de valor em favor do projeto cultural.
O valor aprovado foi de R$ 10.987.134,79. Foi publicado no DOU nº 03 em 04 de
janeiro de 2019 a prorrogação do prazo de captação de 01 de janeiro de 2019 a 31 de
dezembro de 2019 do Projeto Memorial Randon – Pronac 13.1303.

c) PROJETO COMDICA FARROUPILHA:

O Termo de Colaboração 27/2019 assinado em 23 de janeiro de 2019 teve por objeto
estabelecer as condições para a execução de esforços entre os partícipes com
finalidades de interesse público e recíproco, em regime de mútua cooperação com a
Administração Pública, através da execução do projeto Florescer, cujo objeto é
PSICOSOCIAL, por meio de serviços especificados no respectivo Plano de Trabalho. O
valor repassado para o projeto R$ 90.000,00.
d) PROJETO COMDICA CAXIAS DO SUL:

O Município de Caxias do Sul, Fundação de Assistência Social – FAS e o Instituto
Elisabetha Randon através do Aditivo 03 dos Termos de Fomento 233/2017 e 225/2017
assinado em 22 de abril 2019 teve por objeto proporcionar de forma adequada e
qualificada o acesso aos usuários do Programa Florescer através do repasse financeiro
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. Este projeto
foi encerrado em 30/06/2019.
e) PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

A presente parceria, conforme Termo de Colaboração 15 e 16/2019, assinado em 23
de abril de 2019, tem por objeto a consecução de finalidade de interesse público e
recíproco, entre a Administração Pública e a Entidade/Organização da Sociedade Civil
para execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no
município de Caxias do Sul, para crianças/adolescentes (de 6 a 15 anos), por meio de
repasse financeiro do orçamento da Fundação de Assistência Social - F A S e Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS, para a Entidade, na forma do plano de
trabalho.
f) PROJETO CEDICA/FECA:

O Termo de Colaboração inscrito no sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio
Grande do Sul sob nº 1931/2018, visa a execução do Projeto “Psicoterapia Lúdica”,
que propõe um espaço exclusivo para os usuários do Programa Florescer.
Uma sala equipada com computadores (20), televisão, jogos, com mobiliário colorido,
pufes, tapetes, brinquedos. Uma psicóloga que irá propor atividades lúdicas para
identificar situações que necessitem de atendimento e ou encaminhamento.
O púbico é formado por 360 usuários de seis a quinze anos, provindos do ensino
fundamental público e que apresentem vulnerabilidade social.
O atendimento, encaminhamento e acompanhamento aos casos que ficarem
evidenciadas as necessidades será na sala de atendimento lúdico.

g) PROJETO LEI DA SOLIDARIEDADE

Em 05 de novembro de 2019 foi assinado o Termo de Compromisso visando a
execução do Projeto Programando o Futuro nos termos da Lei 11.853 de 29 de
novembro de 2002 – Lei da Solidariedade, entre as empresas Master Sistemas
Automotivos Ltda., Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda., Castertech Fundição e
Tecnologia Ltda., Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Instituto Elisabetha
Randon.
Este projeto irá utilizar a tecnologia (linguagem de programação e robótica) como forma
de mediação para trabalhar a criatividade, o senso de inovação e de cooperação entre
40 usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que frequentam o
programa Florescer.
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Imposto de Renda Retido na Fonte
IRRF s/ Terceiros
ISSQN Substituição Tributária
PIS
INSS
FGTS
INSS s/ Terceiros
PIS / COFINS / CSLL Retidos
Outros

2019
-----------14.857,51
476,74
1.834,04
1.679,85
29.265,64
10.057,82
5.849,76
2.613,00
1.550,40
------------68.184,76
=======

2018
-----------13.440,82
474,54
1.534,81
1.401,14
23.009,50
8.389,69
4.870,61
2.819,44
1.014,92
------------56.955,47
=======

10. RECEITA DIFERIDA

Refere-se ao diferimento da receita de projeto da Projeto Cedica/FECA, Rede Parceria
Social e Casa Florescer Interlagos, ambos viabilizados pela Lei da Solidariedade
11.853/02, a ser contabilizada simultaneamente à despesa de depreciação dos
seguintes bens patrimoniais:

CONTAS
-----------------------------------CASA FLORECER INTERLAGOS
Benfeitorias em prédios de terceiros
Móveis e utensílios

2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------Valores
Receita Diferida
-----------------------------------------------------------------------------------Depreciação
Não
Custo
Acumulada
Residual
Circulante
Circulante
----------

----------

----------

545.682,66
130.816,00

(81.852,42)
(49.055,98)

463.830,24
81.760,02

REDE PARCERIA SOCIAL
Móveis e utensílios

1.700,00

(609,17)

1.090,83

PROJETO CEDICA / FECA
Equipamentos de informática

3.825,02

(701,25)

3.123,77

1.500,00
1.000,00
--------------684.523,68
========

(150,00)
(50,00)
-------------(132.418,82)
=======

1.350,00
950,00
--------------552.104,86
========

NOTA FISCAL GAÚCHA
Equipamentos de informática
Móveis e utensílios

CONTAS
-----------------------------------CASA FLORECER INTERLAGOS
Benfeitorias em prédios de terceiros
Móveis e utensílios

----------

----------

----------

(103.679,73)
(62.137,58)

442.002,93
68.678,42

1.700,00

(779,17)

920,83

PROJETO CEDICA / FECA
Equipamentos de informática

37.805,02

(7.129,55)

30.675,47

NOTA FISCAL GAÚCHA
Equipamentos de informática
Móveis e utensílios

1.500,00
2.216,40

(450,00)
(251,39)

1.050,00
1.965,01

34.846,06

(1.161,58)

33.684,48

--------------754.566,14
========

-------------(175.589,00)
=======

--------------578.977,14
========

PROJETO LEI DA SOLIDARIEDADE
Equipamentos de informática

----------

------------36.243,97
=======

--------------515.860,89
========

2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------Valores
Receita Diferida
-----------------------------------------------------------------------------------Depreciação
Não
Custo
Acumulada
Residual
Circulante
Circulante

545.682,66
130.816,00

REDE PARCERIA SOCIAL
Móveis e utensílios

----------

----------

----------

------------50.130,77
=======

--------------528.846,37
========

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio do Instituto Elisabetha Randon é constituído pelos acréscimos dos valores dos
superávits e reduzido pelos valores dos déficits.
Em 31 de dezembro de 2019 o Instituto Elisabetha Randon apresenta um patrimônio Social
acumulado de R$ 1.868.933,12 (Em 2018 de R$ 1.548.325,40) e superávit no período de R$
102.933,58 (Em 2018 superávit de R$ 320.607,72), totalizando um Patrimônio Líquido de R$
1.971.866,70.
O Instituto Elisabetha Randon não distribui a seus associados, membros do Conselho
Deliberativo e Fiscal e da Diretoria, Administradores, gestores e demais empregados, eventuais
excedentes operacionais, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução de sua finalidade.

12. RECEITA BRUTA
2019

Receitas de doações
Doações de empresas grupo Randon
Doações outras
Contribuição franquias Florescer

Receitas de subvenções
Termo COMDICA – Caxias do Sul
Termo COMDICA – Farroupilha
Programa Nota Fiscal Gaúcha
Fundo Municipal Assist. Social
Receitas de projetos
Rede Parceria Social
Projeto Espetáculo Vida Sempre
Projeto Memorial Randon
Projeto Casa Florescer Interlagos
Projeto Cedica/FECA
Projeto Lei da Solidariedade

Outras Receitas Operacionais
Outras Receitas Operacionais
Total das receitas

2018

------------

------------

2.095.386,34
410.651,15
45.996,00
----------------2.552.033,49
-----------------

2.169.934,83
272.620,00
55.349,00
----------------2.497.903,83
-----------------

80.952,85
90.317,13
2.001,39
407.461,07
----------------580.732,44

146.857,95
90.318,62
2.019,71
161.154,91
----------------400.351,19

----------------1.234,00
442.749,46
79.550,00
34.908,91
30.448,22
46.097,58
----------------634.988,17
-----------------

----------------25.065,32
271.496,08
12.015,50
34.908,91
40.750,95
----------------384.236,76
-----------------

10.624,15
----------------3.778.378,25
==========

108,29
----------------3.282.600,07
==========

13. DESPESAS OPERACIONAIS
2019

Despesas com Programas Sociais:
Programa Florescer
Programa Florescer Iniciação Profissional
Programa Vida Sempre
Programa Ser Voluntário
Assistência Franquias Florescer
Doações a Entidades
Memorial Randon
Programa Nota Fiscal Gaúcha

Despesas Administrativas
Despesas Operacionais

Despesas com Projetos
Rede Parceria Social
Projeto Espetáculo Vida Sempre
Projeto Memorial Randon
Projeto Casa Florescer – Interlagos
Projeto Cedica/FECA
Projeto Lei da Solidariedade

Total das despesas operacionais

------------

2018

------------

(1.992.986,78)
(54.012,70)
(19.657,76)
(5.119,17)
(171.981,95)
(68.532,01)
(145.317,71)
(2.001,37)
-----------------(2.459.609,45)

(1.681.649,77)
(59.891,29)
(28.078,32)
(3.901,20)
(156.108,74)
(47.200,00)
(62.669,75)
(2.019,71)
-----------------(2.041.518,78)

(675.065,93)
----------------(675.065,93)

(619.939,87)
----------------(619.939,87)

(1.234,00)
(415.549,46)
(79.550,00)
(34.908,91)
(30.448,22)
(46.097,58)
----------------(607.788,17)
-------------------(3.742.463,55)
===========

(25.065,32)
(257.896,08)
(12.015,20)
(34.908,91)
(40.750,95)
----------------(370.636,76)
-------------------(3.032.095,41)
===========

***********************

MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA

MARISTELA PELLIN

DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 536.947.400-15

CONTADORA
CRC/RS: 067426/O-1

C E R T I D Õ E S, P A R E C E R E A T A

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Nº 3096/2020

Certificamos que, INSTITUTO ELISABETHA RANDON, CNPJ 05.768.706/000111,constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando
esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de valores que porventura
venham a ser apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente
certidão positiva com efeitos de negativa, por não estarem vencidos os débitos (art.
206 do CTN). A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá
validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art.206, da Lei
Complementar Municipal nº12/94. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL, Sexta-Feira, 14
de Fevereiro de 2020.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço www.caxias.rs.gov.br
Código de controle: 2EQ2.5868.PCQ2.0045
Documento emitido gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Documento válido até o dia 12/08/2020.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº

0014809266

Identificação do titular da certidão:

Nome:

INSTITUTO ELISABETHA RANDON

Endereço:

AV ABRAMO RANDON, 770, SALA B
INTERLAGOS, CAXIAS DO SUL - RS

CNPJ:

05.768.706/0001-11

Certificamos que, aos 15 dias do mês de ABRIL do ano de 2020, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.
Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.
Esta certidão é válida até 13/6/2020.
Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0024554222
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

 

      

INSTITUTO ELISABETHA RANDON
CNPJ 05.768.706/0001-11

Ata nº 21 de Reunião do Conselho Fiscal
Data, hora e local: 22 de abril de 2020, às 9 horas, por meio de videoconferência, em razão
da pandemia do Novo Coronavírus, como meio de prevenir a disseminação da dões
COVID19, sendo a sede do Instituto Elisabetha Randon (IER), localizada na Av. Abramo
Randon, 770, sala H, Caxias do Sul, RS.
Presenças: todos os membros do Conselho Fiscal e a Contadora, Maristela Pellin.
Convocação: dispensada a convocação, presentes todos os Conselheiros Fiscais.
Deliberações: De acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, os Conselheiros
Fiscais, tomaram as seguintes deliberações:
(1ª) Os Conselheiros ouviram os esclarecimentos da Contadora, Maristela Pellin,
analisaram as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Atividades, elaborados sob a
responsabilidade de seus administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, e elaboraram o parecer de seguinte teor: “Os membros do Conselho
Fiscal do Instituto Elisabetha Randon, no cumprimento de suas atribuições legais e
estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras, auditadas por Rosito & Filomena
Auditores Independentes, e o Relatório de Atividades relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Com base nos documentos examinados, nas análises
efetuadas e nos esclarecimentos apresentados, os Conselheiros Fiscais manifestaram
opinião de que as Demonstrações Financeiras representam adequadamente a posição
patrimonial, econômica e financeira do Instituto Elisabetha Randon na data de
encerramento do exercício social de 2019 e estão aptas a serem apreciadas pelo Conselho
Deliberativo, conforme previsto no Estatuto Social da Entidade. ”
(2ª) Na sequência, os Conselheiros fizeram algumas recomendações aos
administradores: (i) relativa a doação dos equipamentos hospitalares que ainda constam
no ativo imobilizado, embora estejam em comodato junto a um hospital da comunidade.
Os Conselheiros consideram adequado realizar a transferência definitiva dos mencionados
equipamentos, uma vez que esse sempre foi o propósito; (ii) estimular a digitalização dos
1

 

      

documentos e a prestação de contas junto a órgãos públicos, por meio eletrônico,
reduzindo a quantidade de papeis impressos e, por consequência, preservando o meio
ambiente; e, (iii) avaliar a implementação de assinatura digitais, nos documentos em que
tal prática é aceita pelas autoridades fiscais.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi redigida a ata, que lida e aprovada foi
assinada digitalmente pelos Conselheiros.
Caxias do Sul, 22 de abril de 2020.

Claudia Onzi Ide

Rudinei Antônio Viganó

Tânia Inês Sartori
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INSTITUTO ELISABETHA RANDON
OSCIP MJ Nº 08071.000823/2006-15
RCPJ 4.430 de 10/07/2003
CNPJ 05.768.706/0001-11

Ata nº 21 de Reunião do Conselho Deliberativo
LOCAL, HORA E DATA: realizada por meio de videoconferência, em razão da pandemia
do Novo Coronavírus, como meio de prevenir a disseminação da doença COVID19,
sendo a sede do Instituto Elisabetha Randon (IER), localizada na Av. Abramo Randon,
770, sala H, Caxias do Sul, RS, às 15 horas do dia 29 de abril de 2020.
PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho Deliberativo e membros da Diretoria.
MESA DIRIGENTE: Nilva Therezinha Randon, Presidente e David Abramo Randon,
Secretário.

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de todos conhecida, em consonância
com o disposto na alínea “f” do Artigo 26 do Estatuto Social, por unanimidade de votos,
os Conselheiros analisaram o Relatório Anual de Atividades e as Demonstrações
Financeiras, , auditadas por Rosito & Filomena Auditores Independentes, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e deliberaram aprovar, sem
ressalvas e restrições, mencionadas contas da Diretoria, considerando-as adequadas em
todos os aspectos. Deliberaram, ainda, aprovar a destinação do superávit do exercício
de 2019, de R$ 102.933,58 (cento e dois mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta
e oito centavos) para conta Patrimônio Social. Fica consignado que os membros do
Conselho Fiscal emitiram opinião favorável sobre referidos documentos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata,
que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros posteriormente à reunião.
Caxias do Sul, 29 de abril de 2020.
Nilva Therezinha Randon

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Alexandre Dorival Gazzi

Alexandre Randon

Sergio Lisbão Moreira de Carvalho

