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MENSAGEM DA DIRETORIA
Para o Instituto Elisabetha Randon (IER), o ano de 2018 foi de
muitas ações, parcerias e aprendizados, apesar de estarmos num momento
crítico da política e economia do país. Nos reinventamos para “driblar” o
pessimismo que vinha acompanhando nosso país desde meados de 2014.
E posso aﬁrmar que encerramos o ano com algumas ideias inovadoras, projetos a serem desenvolvidos e com a certeza de ter contribuído para o desenvolvimento social nas comunidades onde atuamos.
Os 15 anos do IER foi comemorado com alguns eventos, entre
os quais, recebemos da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul
o troféu Ítalo Victor Bersani, em reconhecimento ao trabalho social relevante para a comunidade. Também foi organizado pelo IER um encontro
com entidades da rede sócio assistencial de Caxias, Franquias Florescer e
gestores das 10 entidades gaúchas vinculadas ao programa Rede Parceria
Social, no qual o sociólogo Léo Voigt palestrou sobre “ A Prestação de Serviços Sociais: mérito, ressonância e impacto”.
Todo esse trabalho não teria sido desenvolvido se o Instituto
não contasse com uma equipe altamente qualiﬁcada e importantes parcerias, de empresas e instituições, além dos funcionários das Empresas
Randon que contribuem, espontaneamente, para a manutenção dos programas do Instituto. Cabe aqui um agradecimento especial a todos que,
apostando em nosso trabalho, contribuíram para que possamos ajudar de
forma assertiva a construção de uma sociedade e um país melhor.
BOA 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.
NEGÓCIO:
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 satisfeitas
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.

CONTRIBUINDO

PARA

TRANSFORMAÇÃO

A

SOCIAL
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nossos programas
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PROGRAMA FLORESCER
DESPERTANDO CRIANÇAS PARA O FUTURO

Uma das principais iniciativas de responsabilidade social do Instituto Elisabetha
Randon (IER), o Programa Florescer completou 16 anos em março de 2018,
alcançando nestes anos mais de 5.490 atendimentos aos beneﬁciários, nos dois
núcleos em operação em Caxias do Sul (RS) – bairro Interlagos e bairro Forqueta
- e também 5.160 atendimentos fora de Caxias do Sul, nas franquias sociais Florescer.

Número de atendimentos em 2018: 360
Entre crianças e adolescentes, ao longo

ÍNDICE
DE
ÍNDICE DE
APROV
APROVAÇÃO
AÇÃO
2018:
2018:

do ano foram propostas as seguintes
atividades:

93%
93%

- Atividades de Conhecimento (Robótica, Educação Financeira, Visitas Culturais,
Hora do Hino...)

- Atividades de conscientização para a vida (Projeto Higiene, Meio Ambiente,
Produção de Diários...)

- Atividades de Linguagem e Expressão (Projeto de Inglês Básico, Projeto Recria,
Oﬁcinas de Produção Textual...)

- Atividades de consciência corporal (Danças, Brincadeiras Tradicionais...)
- Atividades de Cultura ( Canto Coral, Teatro e Artes Visuais...)
- Atividades de Gratidão ( Reﬂexão, Meditação, Relaxamento...)
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RESUMO DE ATIVIDADES

FEVEREIRO
- Aula inaugural. A equipe do Programa Florescer, recebeu os usuários com fantasias e canções
infantis – 19/02/2018.
MARÇO
- Homenagem póstuma ao Sr. Raul Randon – pintura dos vidros de toda a casa Florescer –
14/03/2018.
- Passeio ao Cinema da UCS – 14/03/2018.
- Palestra sobre drogradição – ministrada pelo Agente Federal Portella 14/03/2018.
- Aniversário 16 anos do Programa Florescer – Abraço nas Casas – 18/03/2018.
- Café da manhã com representantes de Escolas, Conselho Tutelar, CRAS e FAS - 19/03/2018.
- Apresentação do Coro Infantil Florescer, a representantes da Empresa Merithor –
20/03/2018.
- Palestra motivacional – ministrada pelo atleta cadeirante Evair – A Importância da Vida –
21/03/2018.
- Participação nas reuniões do Fórum de Responsabilidade de Aprendizagem Proﬁssional da
Serra Gaúcha – 23/03/2018.
ABRIL
- Distribuição da campanha de arrecadação de materiais escolares. - 29/03/2018.
- Palestra sobre nutrição – ministrada pela nutricionista do SESI - 02/04/2018.
- Cursos de Capacitação para Voluntários - Ministrado pela ONG Parceiros Voluntários
06/04/2018.
- Círculos de Construção de Paz com pais e ou responsáveis – Parceira com Justiça Restaurativa – 07/04/2018.
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RESUMO DE ATIVIDADES
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RESUMO DE ATIVIDADES

- Palestra sobre os cuidados com a audição ministrada por estagiárias do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Fátima – 11/04/2018.
- Projeto Direito e Cidadania da Editora Paulus com entrega dos kits de leitura – 12/04/2018.
- Tapete Mágico – Projeto de Incentivo a Leitura do Município 20/04/2018.
- Páscoa – Caça ao Ninho – 23/04/2018.
- Palestra sobre o descarte correto do óleo de cozinha e destino do lixo, ministrada por representante da CODECA – 09/05/2018.
MAIO
- Palestra sobre leitura e escrita com a escritora Nilcéia Kremer – Projeto Recriar Textos 16/05/2018.
- Visita da Escritora Fernanda Bressan Capelini – autora do Livro “O canto das fadas” Projeto Municipal Autor Vai a Comunidade – 17/05/2018.
- Campanha da Escola de Idiomas Yázigi de conscientização sobre a utilização dos canudos plásticos- 18/05/2018.
- Visita de Conselheiros Tutelares – explicaram como funciona o procedimento da instituição e o
ECA aos usuários – 23/05/2018.
JUNHO
- Exposição do Projeto de Meio Ambiente nos restaurantes das Empresas do Grupo Randon - 06
e 07/06/2018.
- Festa Junina com parceria do SESI – 26/06/2018.
- Palestra para responsáveis – Uso do álcool na adolescência, ministrada pelo grupo Desaﬁo
Jovem - 30/06/2018.
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RESUMO DE ATIVIDADES

JULHO
- Apresentação da Franquia Abraçaí para beneﬁciários do Programa Florescer Site Forqueta –
09/07/2018.
- Jornada de Qualiﬁcação Interna – Programa Florescer – 27/07/2018.
AGOSTO
- Inauguração do Espaço de Reﬂexão Raul Randon - 06/08/2018.
- Palestra para responsáveis sobre Tecnologia e Aplicativo, ministrada por Leonardo Siqueira –
25/08/2018.
SETEMBRO
- Apresentação na CIC (Câmara de Indústria e Comércio) em reunião almoço – 03/09/2018.
- Semana Farroupilha 19/09/2018.
- Abertura da Feira do Livro, na Biblioteca Parque Largo da Estação com Apresentação do Coro
Infantil Florescer – 27/09/2018.
OUTUBRO
- Oﬁcina de Escrita com a escritora Patricia Giuriatti – Projeto Recriar Textos - 03/10/2018.
- Palestra para os responsáveis, sobre os cuidados com a mama e prevenção de câncer, ministrada pela ONG Amigas de Peito e de Alma – 16/10/2018.
- Jornada de Franquias Programa Florescer – 23/10/2018.
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NOVEMBRO
- Oﬁcina de Coral na Escola Abramo Randon, com parceria do Projeto Mais Música

–

13/11/2018.
DEZEMBRO
- Festa de Natal das empresas Randon – Apresentação Coral Infantil e Infantojuvenil Florescer e
Música Instrumental, nos Pavilhões da Festa da Uva – 02/12/2018.
- Apresentação da Flauta Doce na Escola Dezenove de Abril, turno manhã – 04/12/2018.
- Apresentação da Música Instrumental na Escola Dezenove de Abril, turno tarde –
04/12/2018.
- Exposição de Robótica para colaboradores, nos restaurantes das empresas Randon – 05 e
06/12/2018.
- Show de Talentos – 05/12/2018.
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PROGRAMA FLORESCER INICIAÇÃO PROFISSIONAL
PREPARANDO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Concluída a formação no Florescer, os beneﬁciários ingressam no Programa
Florescer Iniciação Proﬁssional, que oferece cursos técnicos, 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 2013, o Florescer IP já formou 544 jovens.

ÍNDICE
DE
ÍNDICE DE
APROV
APROVAÇÃO
AÇÃO
2018:
2018:

88,5%
88,5%
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RESUMO DE ATIVIDADES

ao longo do ano...

01 - Projeto “Conhecendo a empresa”. O projeto consiste em aproximar os estudantes do
mundo empreendedor, para conhecerem realidades empresariais nas Empresas Randon.
010.1 - Visita dos cotistas do Programa Iniciação Proﬁssional, curso de Assistente Administrativo, ao Programa Florescer com Analista Administrativa, Renata Buniatti - Março de 2018.
2 – Apresentação da atividade sobre “Arquivos”. Após desenvolverem atividade sobre a forma
correta de arquivarem documentos em organizações. Março de 2018.
3 – 1º Encontro com o paraninfo Sr. Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho, COO Autopeças aos
cotistas do curso de Assistente Administrativo, Logística do Programa Florescer Iniciação Proﬁssional e Qualiﬁcar – 31/08/18.
4 - 2º Encontro com o paraninfo Sr. Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho, aos cotistas do curso
de Assistente Administrativo, Logística do Programa Florescer Iniciação Proﬁssional e Qualiﬁcar.
5 - 3º Encontro com o paraninfo Sr. Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho, aos cotistas do curso
de Assistente Administrativo, Logística do Programa Florescer Iniciação Proﬁssional e Qualiﬁcar
- 23/11/2018.
6 - Apresentação na Feira de Oportunidades da Serra Gaúcha – Abril/2018.
7 - Visitação na Fábrica da Casterthech – curso de Logística do Programa Florescer Iniciação
Proﬁssional – Setembro 2018.
8 - Trabalho sobre o outubro rosa e valorização das mulheres – Outubro 2018.
9 - Projeto Mississipi Delta Blues, com apresentação do cantor Álamo Leal – Novembro 2018.
10 - Formatura Programa Florescer Iniciação Proﬁssional cursos Assistente Administrativo e
Logística no Centro de Educação Randon – 12 dezembro 2018.
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programa FLORESCER FRANQUIAS

ABRAÇAÍ | AMMA | CEAVA | G10/ATDL | 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 .

11ª JORNADA DE FRANQUIAS

Atendimentos nas franquias em 2018

FRANQUIAS

CIDADE

ESTADO

Nº DE ATENDIMENTOS

ABRAÇAÍ

Bento Gonçalves

RS

179

AMMA

Vacaria

RS

150

CEAVA

Vacaria

RS

180

G10/ATDL

Maringá

PR

84

RODORIB

Ribeirão Preto

SP

34

TOTAL DE ATENDIMENTOS:

627
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INDICADORES PROGRAMA FLORESCER

Pesquisa realizada com 22 beneciários do Florescer Iniciação Proﬁssional do curso
de Assistente Administrativo, formandos no ano de 2018.

Beneficiários inseridos no mercado de
trabalho

Não
32%

Sim
68%

Sim

Não

mercado de trabalho | ÁREAS
6% 1%

53%

40%

Comércio

Indústria

Prestadores de Serviço

Trabalho Informal

BENEFICIÁRIOS QUE Trabalham nas
Empresas Randon

27%

73%

Sim

Não
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INDICADORES PROGRAMA FLORESCER

Pesquisa realizada com 22 beneciários do Florescer Iniciação Proﬁssional do curso
de xxx, formandos no ano de 2018.

BENEFICIÁRIOS QUE INGRESSARAM NO ENSINO
SUPERIOR
23%

77%

Sim

Não

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA DO PROGRAMA PELOS
COTISTAS
22%

41%

37%

Ótimo

Muito bom

Bom
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PROGRAMA VIDA SEMPRE
TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Criado em 2010, para contribuir para a educação e segurança no trânsito, oferece informações à motoristas e pedestres para um comportamento adequado e
seguro através de palestras, jogos, teatro, dicas em meios de comunicação e material impresso. Em 2011, passou a promover teatro itinerante, “ Espetáculo Vida
Sempre - A Cultura Roda nas Estrada ” , já na 6ª edição, com apresentações na
região Sul, já apresentado à um público em torno de 400 mil pessoas. Em 2018,
passou a oferecer, para motoristas de caminhão, “ Curso de Direção Econômica e
Segura”, em parceria com o instrutor Roberto Branco. Em 2017, o IER ﬁrmou uma
parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), adquirindo
assim o selo “ Entidade Laço Amarelo ”, recebendo mensalmente campanhas voltadas à conscientização por um trânsito mais seguro.

28

RUZ
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2ª CAMINHADA E CORRIDA DA
SAÚDE SSI RANDON 2018

APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO VIDA SEMPRE
a CULTURA RODA NAS ESTRADAS - ANO VI
CIDADE E LOCAL
Camboriú/SC
EBM Professora Clotilde Ramos Chaves
EEB Mário Garcia
EBM Professor Artur Sichmann
Balneário Camboriú/SC
Teatro Bruno Nitz
EEB Professora Francisca Alves Gevaerd
Anﬁteatro Mata Atlântica - Parque Unipraias
Barracão/RS
Copercampos
Bom Jesus/RS
Feira do Livro – Praça Rio Branco

Campo Belo do Sul/SC
Copercampos
Campos Novos/SC
EB Coronel Gasparino Zorzi
Colégio Auxiliadora
Copercampos
Caxias do Sul/RS
SMED
Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima
SEST/SENAT
EMEF Escola Américo Ribeiro Mendes
EMEF Dolaimes Stedili Angeli
EMEF Cidade Nova
EMEF Santo Antonio
EMEF Osvaldo Cruz
Eventualy Eventos
EMEF Angelina Sassi Comandulll
Randon S/A Implementos e Participações
EMEF Angelo Francisco Guerra
EMEF Érico Veríssimo | Vila Seca
Pavilhões da Festa da Uva
Coronel Pilar/RS
Paróquia São Lourenço Mártir
Curitiba/PR
Escola Municipal Professora América da Costa Sabóia
Escola Municipal Júlia Amaral Di Lenna
Curitibanos/SC
Copercampos
Farroupilha/RS
Câmara Municipal de Vereadores
Ginásio Saturno – Caravaggio
Gramado/RS
Mini Mundo
ExpoGramado
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30

Itapema/SC
Plenarinho da Prefeitura
EMEB Oswaldo dos Reis
Shopping Andorinha
Lajeado/RS
Expovale – Parque do Imigrante
Lages/SC
Colégio Santa Rosa de Lima
EMEB Belizário Ramos
Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires
EMEB Santa Helena
Secretaria da Educação do Município

MÉRICO
EMEF A
S
MENDE
RIBEIRO

COLÉ
GIO
AUXI
LIAD
ORA

MINI MUNDO - GRAMADO
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Curso de Direção Econômica e Segura
PARCERIA COM O cENTRO DE REFERÊNCIA EM
TREINAMENTO OPERACIONAL
Parceria ﬁrmada com o CERTO (Centro de Referência em Treinamento Operacional), com o instrutor Roberto Branco, para ministrar treinamentos
para motoristas de transportadoras, clientes da empresaRandon Implementos. Os
treinamentos são sobre a condução segura, educação, respeito e cortesia no trânsito.

Treinamento de Condução Segura

EDUCAÇÃO
RESPEITO
CORTESIA
Atitudes para um
Trânsito
Seguro!

Realização:

Apoio:
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PARCERIA FIRMADA COM A
ENTIDADE LAÇO AMARELO
A partir do mês de agosto de 2017, o Instituto Elisabetha Randon ﬁrmou uma
parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), adquirindo
assim o selo “Laço Amarelo”. Através do programa Laço Amarelo são recebidas
mensalmente campanhas voltadas à conscientização por um trânsito mais seguro.
Desta maneira, não somente o Insituto Elisabetha Randon reaﬁrma suas diretrizes de segurança e educação para com o público caminhoneiro, mas também
dentro das Empresas Randon, planta Interlagos e Fras-le, as quais têm divulgadas
as campanhas em cartazes nas saídas dos restaurantes, bem como a divulgação no
“Randon App”, um aplicativo de comunicação voltado ao público interno.
Recentemente, no mês de dezembro, a Randon Consórcios aderiu a causa se
utilizando dos materiais na forma digital, no “Randon Consórcios Informa”, um
informativo que os funcionários dessa empresa recebem toda segunda-feira,
agora com uma campanha/arte diferenciada sobre a valorização da vida no trânsito, e claro, a segurança acima de tudo.
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PARCERIA FIRMADA COM A
ENTIDADE LAÇO AMARELO

Campanha Mês Março

Campanha Mês Março

Campanha Mês Outubro

Campanha Mês Junho

Campanha Mês Novembro

Campanha Mês Setembro

Campanha Mês Dezembro

Divulgação em murais Internos

Divulgação Interna por e-mail

Divulgação Interna Randon App
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PROGRAMA SER VOLUNTÁRIO
PARTICIPANDO DA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Lançado em 2005, visa estimular a força de trabalho das Empresas Randon
a desenvolver ações comunitárias, junto a escolas públicas. Os voluntários prestam serviços de reforma e pintura predial, manutenção de computadores, corte de
grama e outros, em quatro escolas públicas de Caxias do Sul, parceiras do Programa Florescer. Ao disponibilizarem seu tempo livre, os voluntários despertam
novas habilidades e competências pessoais, além do sentimento de que, com pequenas ações, é possível fazer algo por um mundo melhor. Este programa beneﬁcia em torno de 1000 estudantes/ano com suas ações.
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RESUMO DE AÇÕES

mÊS DE FEVEREIRO

LOCAL: EEEF Abramo Randon
AÇÃO: Pintura de três salas de aula
VOLUNTÁRIOS: 09

MÊS DE JUNHO

LOCAL:
AÇÃO:
VOLUNTÁRIOS:

LOCAL: EMEF Américo Ribeiro Mendes
AÇÃO: Auxílio na Festa Junina
VOLUNTÁRIOS: 12
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mÊS DE JUNHO

LOCAL: Qualiﬁcar / Randon SA
AÇÃO: Pintura de bancos de pallets
VOLUNTÁRIOS: 07

MÊS DE SETEMBRO

LOCAL: EMEF Américo Ribeiro Mendes
AÇÃO: Auxílio na Mateada
VOLUNTÁRIOS: 08
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mÊS DE OUTUBRO

LOCAL: EEEF Dezenove de Abril
AÇÃO: Pintura de portão, pneus

de jardinagem e muros
VOLUNTÁRIOS: 12

impacto

econômico

das

ações

VALOR ECONOMIZADO pelas escolas

MATERIAL

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

AÇÃO 5

R$ 523,00
R$ 403,99
R$ 122,70
R$ 300,00

R$ 300,00
-

R$ 750,00
R$ 674,00
R$ 972,00
R$ 392,00
R$ 1.536,00

SOMA:

R$ 1.349,69

R$ 300,00

R$ 4.324,00

AÇÃO 1
AÇÃO 2
AÇÃO 3
AÇÃO 4

TOTAL:

R$ 5.973,69

MÃO DE OBRA VOLUNTÁRIA

39
VOLUNTÁRIOS DO ANO
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REDE PARCERIA SOCIAL
Entidade Âncora

Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça
e Direitos Humanos do RS, o IER, por meio da Lei da Solidariedade, disponibiliza
recursos para entidades gaúchas que desenvolvem trabalhos com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na modalidade de Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Desde 2009, o IER já beneﬁciou, através desta iniciativa, 73 instituições e 7.892 crianças e adolescentes.

42
projetos selecionados

NOME DAS ENTIDADES
SELECIONADAS

Associação Congregação de
Santa Catarina - CENTRO
SOCIAL MADRE REGINA

PROJETO

Aprendizado na ponta dos
dedos: Oﬁcina de Tablets

MUNICÍPIO

Novo Hamburgo

ABRAÇAÍ - Associação Bento
Gonçalvense de Convivência e

Acolher e Conviver

Bento Gonçalves

Apoio à Infância e Juventude
ABEFI - Associação Beneﬁcente
Evangélica da Floresta Imperial
de Novo Hamburgo

A magia do picadeiro: a arte
circense motivando o
convivio familiar e

Novo Hamburgo

comunitário.

CECRIS - Centro Cultural e

Semeando Notas, Colhendo

Assistencial São Cristóvão

Canções

Casa Anjos Voluntários

Culturas In Movimento

Caxias do Sul

Associação Orquestrando Arte

Oﬁcina de Luteria

Santa Maria

Fraternidade Cristã Espírita

Jui-Jitsu na Aldeia - Fase II

Porto Alegre

Cozinha, Arte e Diversão

Alegria

Florescer em Ação

Vacaria

Erechim

APAE - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Alegria
AMMA Santa Cecilia- Associação
de Amparo a Meninos e Meninas
Assistidos
Ação Social Nossa Senhora da RESSIGNIFICANDO ESPAÇOS
Salete - Lar da Menina

DE CONVIVÊNCIA

Getúlio Vargas
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visitas técnicas

CASA
ANJO
VOLU
S
NTÁR
IOS

AMMA

ALDEIA DA
FRATERNIDADE

CEN
TR
MAD O SOCIA
L
RE R
EGIN
A

CECRIS

ABRAÇAÍ

v
alor
VALOR
total
TOTAL
destinado
DESTINADO
AOS
aos
PROJETOS
projetos:
r$263.430,85

R$263.430,85

A
ENIN
DA M
LAR
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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. Atualmente, o acervo do Memorial Randon
possui aproximadamente 35.000 documentos entre fotograﬁas, relatórios, vídeos,
memória oral, mídia digital, campanhas publicitárias, revistas, informativos, jornais
e outras peças. Destes, 12.786 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.
Desde 2016 vem sendo oferecida, priotitariamente para alunos do curso de história da UCS, uma oﬁcina de guarda e conservação de documentos de seu acervo.
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ANDAMENTO DA OBRA

OBS: Em 2018, a obra não teve segmento em função de novos licenciamentos
junto à área ambiental do município de Caxias do Sul.

oficina memorial randon

Nos dias 20 e 27 de outubro e 10 de novembro, foi ministrada a 3ª edição da
oﬁcina Memorial Randon, que tem por objetivo o resgate e valorização da nossa
história, através de atividades práticas e teóricas para a conservação de documentos e acervos.
Aberto ao público interno e externo, a oﬁcina teve uma carga horária de 12
horas contemplando os seguintes tópicos: Conceito de centros de memória,
estrutura e funcionamento, composição do acervo, tratamento técnico e a informática na organização de acervos. Os alunos, além das atividades práticas, tiveram a oportunidade de estudar o case: Banco de Dados Memorial Randon.
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PATROCINADORES DO ANO

HYVA
BRASLUX
MÁQUINAS SAZI
FRUKI
MAXIFORJA
ARCELORMITTAL
MERITOR
PELISSARI
WHITE MARTINS
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CERTIFICADOS E PREMIAÇÕES

Troféu Ítalo Victor Bersani

O nome do troféu é uma homenagem a Ítalo Victor Bersani, fundador e primeiro presidente da então Associação dos Comerciantes de
Caxias do Sul, criada em 8 de julho de 1901, entidade que deu origem à
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. O troféu foi
concedido ao Instituto Elisabetha Randon em função dos relevantes trabalhos sociais desenvolvidos em prol da comunidade caxiense.

Fotos: João Lazzarotto
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COLABORAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
FUNCIONÁRIOS DAS
QUE SE MOBILIZARAM COM A CAUSA SOCIAL

Com mais de 70 funcionários da
Randon Implementos envolvidos nesta ação,
por meio de doação mensal foi arrecadado o
valor mensal de mais da metade do custo de
um beneﬁciário do Programa Florescer.

Funcionários da Fras-le, também se cotizaram para a compra de brinquedos que
foram doados para crianças em situação de
vulnerabilidade social que frequentam o Programa Florescer no site Forqueta.
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CAMPANHAS 2018

CAMPANHA DO AGASALHO

O IER se alegra em mais uma vez fazer parte de uma campanha que
apoia o município de Caxias do Sul. Nas Empresas Randon, foram arrecadadas mais
de 5.000 peças de roupa, e posteriormente destinadas à entidade coordenadora
da campanha, a Fundação Caxias.
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CAMPANHAS 2018

CAMPANHA DO MATERIAL ESCOLAR

A campanha foi realizada dentro das Empresas
Randon, tendo como objetivo sensibilizar todos os funcionários. As arrecadações
foram

destinadas

às

crianças do Florescer Interlagos e Forqueta.

CAMPANHA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Por mais um ano, o
IER contribui com a LEFAN
(Legião Franciscana de Assitência

aos

arrecadando

Necessitados),
18

garrafas

pets cheias de lacres de
latas de alumínio para a
aquisição de cadeiras de
rodas.
obs: para a compra de uma cadeira são necessárias 150 garrafas.
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IER 15 ANOS

IER RECEBE HOMENAGEM DA
CIC (CÂMARA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAXIAS DO SUL)

RECEBIMENTO DA HOMENAGEM
Foto: João Lazzarotto

IER CONVIDA O SOCIÓLOGO LÉO VOIGT PARAPALESTRAR EM SEUS 15 ANOS

PALESTRA NA CIC
Tema: A trajetória do investimento social privado no Brasil.

Foto: João Lazzarotto

PALESTRA NO TEATRO MURIALDO

Tema: A formação do terceiro setor no Brasil;
Características culturais e de serviços; A crise do presente;
A prestação de serviços: mérito, ressonância e Impacto.

Foto: João Lazzarotto
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CAMPANHA PUBLICITÁRIA 15 ANOS IER

LOGO

BANNER SITE

POST NO FACEBOOK

BUSDOOR

BANNER
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INSTITUTO ELISABETHA RANDON

DEMONSTRAÇÕES

finaNCEIRAS

31 de dezembro de 2018
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
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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 2018 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 2018, 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 2017, apresentados para
fins de comparação, não foram por nós examinados, nem foram examinados por outros
auditores independentes, consequentemente, não estamos emitindo opinião sobre os mesmos.
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.
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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.
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• 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, 15 de março de 2019.

CRC/RS 3993 – CVM 9091

Giuseppe Rosito
Contador – CRC/RS – 49.186
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(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

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

2017
--------------

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

4.909.594,95
7.538.131,58
52.910,31
-----------------12.500.636,84
------------------

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

2.921.191,94
20.933,69
-----------------2.942.125,63
------------------

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

15.442.762,47
===========

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.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(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

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

2017
-------------203.502,83
12.849.476,56
65.211,26
55.769,00
119.100,08
35.078,96
19.617,34
------------------13.347.756,03
-------------------

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

546.681,04
---------------546.681,04
----------------

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

1.650.376,37
(102.050,97)
----------------1.548.325,40
-----------------

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

15.442.762,47
===========

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(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 (déficit) operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Total do resultado financeiro
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO

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

2017
---------------

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

1.912.943,16
356.952,18
359.549,06
24.476,07
-----------------2.653.920,47

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

(631.584,43)
(359.549,06)
(1.862.345,26)
-----------------(2.853.478,75)

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

---------------(199.558,28)

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

101.677,04
(4.169,73)
---------------97.507,31
----------------

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

(102.050,97)
=========

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em reais)

Patrimônio
social
-------------Saldos em 31 de dezembro de 2016

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

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

1.618.167,93

32.208,44

1.650.376,37

32.208,44

(32.208,44)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2017

---------------1.650.376,37

(102.050,97)
---------------(102.050,97)

(102.050,97)
---------------1.548.325,40

Transferência dos 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
=========

Transferência dos superávits acumulados
Déficit do período

Saldos em 31 de dezembro de 2018

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(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

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

2017
-----------------

320.607,72

(102.050,97)

94.450,23

112.937,70

579.785,20
4.162,72

155.870,00
(5.292,70)

(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
-----------------

179.955,43
5.106,05
32.253,39
78.230,75
344.327,20
(35.078,91)
6.708,85
----------------772.966,79
-----------------

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

(870.976,64)
---------------(870.976,64)
----------------

937.473,67

(98.009,85)

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

5.007.604,80
----------------4.909,594, 95

===========

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

===========
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(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 11 de
março de 2019.
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.

65

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 Resolução CFC no. 1.409,
de 21/09/2012 que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, 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.
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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.
2.9. 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.
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

2017
-----------198,53
1,00
1.059.139,95
--------------1.059.339,48
---------------

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

294.963,67
3.555.291,80
----------------3.850.255,47
-----------------4.909.594,95
==========

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

2017
-----------7.367.843,78
124.814,00
45.473,80
-----------------7.538.131,58
==========

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

2017
-----------17.193,00
1.874,00
28.315,48
5.527,83
-------------52.910,31
========

4. SUBVENÇÕES A RECEBER

Circulante
Projeto Memorial Randon
Projeto Cultural – Lei 8313
Projeto Cedica/FECA

5. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Doações funcionários das empresas Randon
Taxas franquias Florescer
Adiantamento de pessoal
Outros
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6. IMOBILIZADO
2017
CUSTO TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2016

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

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Móveis e
Utensílios
----------------

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

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

255.550,00

103.103,10

240.667,58

62.603,58

-

8.906,16

-

-

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

---------------112.009,26
========

---------------240.667,58
=========

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

288.670,72
---------------1.221.493,49
=========

(226.571,25)

(95.545,52)

(65.451,48)

(26.915,89)

(25.555,00)

(3.545,08)

(24.055,79)

(6.260,36)

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

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

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

(252.126,25)

(99.090,60)

=========

========

Aquisições
Transferências

Equip. de
Informática
-------------

932.822,77
-

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

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

1.062.799,16

2.657.546,19

862.070,48

870.976,64

(288.670,72)
-----------------1.636.198,92
==========

-----------------3.528.522,83
==========

(84.570,77)

-

(499.054,91)

(48.859,75)

-

(108.275,98)

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

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

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

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

(89.507,27)

(33.176,25)

(133.430,52)

-

(607.330,89)

=========

========

=========

=========

=========

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Valor residual – 31/12/2017

Taxas anuais de depreciação - %

2018
CUSTO TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2017

3.423,75

12.918,66

151.160,31

29.427,33

1.088.062,97

1.636.198,92

2.921.191,94

=========

=========

=========

========

=========

=========

==========

10
===

20
===

10
===

10
===

4
===

===

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

Equip. de
Informática
-------------

Móveis e
Utensílios
----------------

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

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

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

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

1.636.198,92

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
Saldos em 31 de dezembro de 2018

1.221.493,49
--------------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 - %

-

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
===

===
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7. INTANGÍVEL

Custo Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Aquisições / Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Saldo em 31 de dezembro de 2018

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

Softwares
----------

Licença de
uso
------------

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

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

9.980,00
-----------9.980,00
22.040,00
-----------32.020,00
=======

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

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

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

(4.308,33)
(1.996,00)
-----------(6.304,33)
(4.566,33)
-----------(10.870,66)
=======

(4.442,86)
(2.665,72)
------------(7.108,58)
(2.665,72)
------------(9.774,30)
=======

(8.751,19)
(4.661,72)
------------(13.412,91)
(7.232,05)
------------(20.644,96)
=======

11.038,00
=======

21.149,34
======

3.554,30
=======

35.741,64
========

Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Residual em 31/12/2018
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8. SUBVENÇÕES, PROJETOS E CONVÊNIOS
Circulante
Projetos Culturais
Projeto Memorial Randon – Pronac 13.1303
Nota Fiscal Gaúcha
Projeto Comdica Farroupilha
Projeto Comdica Caxias do Sul
Projeto Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto Cedica/Feca
Rede Parceria Social – Lei 11.853

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
==========

2017

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

358.153,77
12.362.821,37
0,94
41.521,02
41.505,66
45.473,80
-----------------12.849.476,56
==========

a) PROJETOS CULTURAIS

Espetáculo Vida Sempre – A Cultura Roda nas Estradas, projeto aprovado pelo
Ministério da Cultura via Lei Rouanet e patrocinado pelo Banco Safra S.A. e empresas
Randon. Consiste em um teatro itinerante, com temática relacionada à segurança no
trânsito. As apresentações iniciaram em 2012 tendo continuidade nos anos
subsequentes. Em 27 de novembro de 2017 foi publicado no DOU no 226 a aprovação
da sexta edição do teatro, conforme PRONAC 17.7407. O prazo para execução do
projeto é até 31 de dezembro de 2019. Foi publicado no DOU nº 188 em 28 de
setembro de 2018 a VII Edição do teatro, conforme PRONAC 18.3713 e o prazo para
captação é até 31 de dezembro de 2019 – Diário Oficial nº 2 de 03 de janeiro de 2019.
As apresentações ocorrerão em festas de motoristas, escolas públicas, feiras
temáticas, postos de combustíveis em três estados do país: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná.
b) PROJETO MEMORIAL RANDON

Memorial Randon - Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial da
Formação Histórica do Município de Caxias do Sul e Região – 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.
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c) PROJETO COMDICA FARROUPILHA:

O Termo de Colaboração 19/2018 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, por meio de serviços especificados no respectivo Plano
de Trabalho.
d) PROJETO COMDICA CAXIAS DO SUL:

O Município de Caxias do Sul, Fundação de Assistência Social – FAS e o Instituto
Elisabetha Randon através dos Termos de Fomento 233/2017 e 225/2017 tem 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.
e) PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A presente parceria, conforme Termo de Fomento 178/2017 e 188/2017 tem por objeto
a conjunção de esforços entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade
Civil a fim de executar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, em
conformidade ao disposto no edital de chamamento público nº 01/2016, por meio de
repasse financeiro do FMAS, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do
plano de trabalho, conforme art. 42, parágrafo único da Lei 13.019/2014.
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.
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9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2018

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

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

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
=======

2017

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

15.925,50
398,90
6.033,55
1.256,20
21.523,26
7.589,37
8.237,40
2.360,15
1.886,93
------------65.211,26
=======

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

-----------------------------------Benfeitorias em Prédios de 3° - Casa Florescer
Móveis e Utensílios - Casa Florescer
Móveis e Utensílios - Rede Parceria Social

CONTAS

-----------------------------------Benfeitorias em Prédios de 3° - Casa Florescer
Móveis e Utensílios - Casa Florescer
Móveis e Utensílios - Rede Parceria Social
Equipamentos de informática – CEDICA/FECA
Equipamentos de informática – Casa Florescer

2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------Valores
Receita Diferida
-----------------------------------------------------------------------------------Depreciação
Não
Custo
Acumulada
Residual
Circulante
Circulante

---------545.682,66
130.816,00

---------(60.025,10)
(35.974,39)
(439,17)

---------------------------678.198,66 (96.438,66)
========
=======

---------485.657,56
94.841,61
1.260,83
--------------581.760,00
========

---------21.827,40
13.081,52
170,04
------------35.078,96
=======

---------463.830,16
81.760,09
1.090,79
--------------546.681,04
========

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

---------545.682,66
131.816,00

---------(81.852,42)
(49.105,98)
(609,17)

(701,25)

(150,00)

---------------------------684.523,68 (132.418,82)
========
=======

---------463.830,24
82.710,02
1.090,83
3.123,77
1.350,00
--------------552.104,86
========

---------29.677,61
5.396,53
170,04
765,01
234,78
------------36.243,97
=======

---------434.152,63
77.313,49
920,79
2.358,76
1.115,22
--------------515.860,89
========
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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 2018 o Instituto Elisabetha Randon apresenta um patrimônio
Social acumulado de R$ 1.548.325,40 (Em 2017 de R$ 1.1.650.376,37) e superávit no
período de R$ 320.607,72 (Em 2017 déficit de R$ 102.050,97), totalizando um
Patrimônio Líquido de R$ 1.868.933,12.
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
2018

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

Outras Receitas Operacionais
Outras Receitas Operacionais

Total das receitas

2017

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

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

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

1.620.616,36
236.894,80
55.432,00
----------------1.912.943,16
-----------------

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

127.522,70
90.512,30
2.106,98
136.810,20
----------------356.952,18

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

----------------170,00
219.205,15
105.265,00
34.908,91
----------------359.549,06
-----------------

108,29
----------------108,29

24.476,07
----------------24.476,07

3.282.600,07
==========

2.653.920,47
==========
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13. DESPESAS OPERACIONAIS
2018

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

Total das despesas operacionais

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

2017

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

(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)

(1.516.107,89)
(61.398,14)
(16.796,60)
(4.281,24)
(166.958,71)
(29.800,00)
(64.895,70)
(2.106,98)
-----------------(1.862.345,26)

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

(631.584,43)
----------------(631.584,43)

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

(170,00)
(219.205,15)
(105.265,00)
(34.908,91)
----------------(359.549,06)
-------------------(2.853.478,75)
===========

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

MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA

MARISTELA PELLIN

DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 536.947.400-15

CONTADORA
CRC/RS: 067426/O-1
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INSTITUTO ELISABETHA RANDON

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: INSTITUTO ELISABETHA RANDON
CNPJ: 05.768.706/0001-11
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:32:58 do dia 01/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2019.
Código de controle da certidão: 11F4.1E25.B367.C176
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certidão Negativa de Débito Nº 2545/2019

Certificamos que, INSTITUTO ELISABETHA RANDON, CNPJ 05.768.706/0001-11,

estando quite(s) com os tributos municipais, ressalvando esta Receita Municipal o

direito de efetuar a cobrança de débitos que porventura venham a ser apurados. 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. CAXIAS DO SUL, Quinta-feira, 07 de Fevereiro de 2019.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço www.caxias.rs.gov.br
Código de controle: 6ER1.5151.67H6.9038
Documento emitido gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Documento válido até o dia 06/08/2019.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

05768706/0001-11
INSTITUTO ELISABETHA RANDON
AV ABRAMO RANDON 770 SALA B / SAINT ETIENNE / CAXIAS DO SUL /
RS / 95055-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2019 a 02/06/2019
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Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal do Ins�tuto Elisabetha Randon, no cumprimento de suas
atribuições legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras, o Relatório de
A�vidades e demais informações gerenciais, elaboradas sob a responsabilidade de seus
administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Com base nos documentos examinados, nas análises efetuadas e nos esclarecimentos
apresentados pelos administradores e técnicos, os Conselheiros Fiscais manifestam opinião
de que referidas Demonstrações Financeiras representam adequadamente a posição
patrimonial, econômica e ﬁnanceira do Ins�tuto Elisabetha Randon na data de
encerramento do exercício social de 2018 e estão aptos a serem apreciados pelo Conselho
Delibera�vo, conforme previsto no Estatuto Social da En�dade.
Caxias do Sul, 15 de abril de 2019.

Claudia Onzi Ide

Doris Mary Smanio�o

Rudinei Antônio Viganó
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Ata nº 19 de Reunião do Conselho Delibera�vo
LOCAL, HORA E DATA: Sede social do Ins�tuto, na Av. Abramo Randon, nº 770, Sala B,
Bairro Interlagos, Caxias do Sul (RS), às 15 horas do dia 29 de abril de 2019.
PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho Delibera�vo e membros da Diretoria.
MESA DIRIGENTE: Nilva Therezinha Randon, Presidente e David Abramo Randon
Randon, Secretário.
DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de todos conhecida, em consonância
com o disposto na alínea “f” do Ar�go 26 do Estatuto Social, por unanimidade de votos,
os Conselheiros analisaram o relatório anual e as demonstrações ﬁnanceiras, rela�vos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e deliberaram aprovar, sem
ressalvas e restrições, referidas contas da Diretoria, considerando-as adequadas em
todos os aspectos. Deliberaram, ainda, aprovar a des�nação do superávit do exercício
de 2018, de R$ 320.607,72, para conta Patrimônio Social. Fica consignado que os
membros do Conselho Fiscal emi�ram 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.
Caxias do Sul, 29 de abril de 2019

Nilva Therezinha Randon

Alexandre Randon

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Alexandre Dorival Gazzi

