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AULAS PRESENCIAIS VOLTAM 
após mais de um ano de escolas vazias
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Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android
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O mês de maio se 
inicia e com ele 

grandes expectati-
vas e desafios. Se 
o mês de abril en-
frentou o pior mo-
mento da pandemia 
com milhares de 
mortes e sequelas 
na vida humana e 

na economia, o maio traz a espe-
rança de que tudo começara a voltar 
à normalidade.

Os sinais de melhoras se deram 
na última semana de abril quando o 
Governo do Estado decretou o retor-
no da bandeira vermelha após cerca 
de dois meses de risco máximo de 
contágio e com recordes negativos 
na bandeira preta. Neste período 
o comércio enfrentou o dilema de 
fechar as portas enquanto que os 
boletos e as parcelas batiam, mais 
grave do que isso foram as inúmeras 
famílias que sofreram com o corona-

vírus e com graves sequelas ou com 
perdas de ente queridos.

O retorno da bandeira vermelha 
é reflexo da redução de casos com 
a tendência que vêm sendo notada 
desde a segunda semana de abril. 
A flexibilização voltou a permitir a 
abertura do comércio e agora o re-
torno gradativo das aulas presencias, 
um grande desafio em meio ao risco 
de uma nova onda. Paralelamente a 
isso o novo mês traz a expectativa de 
que a vacinação alcance o ritmo es-
perado, já que em abril faltou doses 
e houve muita lentidão no processo 
de imunização.

O mês do trabalho, o mês das 
mães, o mês da renovação da es-
perança, o mês do aniversário de 
Palmitinho, são ingredientes que 
elevam nossa autoestima, nos mo-
tivando a produzir uma edição tão 
especial quanto ao mês. Assim, tra-
zemos o Vitrine do Povo 34(VP34), 
atualizando com detalhes as infor-

mações que relatamos acima, com 
matéria especial sobre o Dia das 
Mães, sobre o andamento da va-
cinação, sobre a redução de casos 
de Covid-19, entre tantos outros 
assuntos pertinentes.

O VP 34 tem alegria de apre-
sentar o nosso novo colunista com 
o Destaque Jurídico, elaborado por 
um profissional que se revela em 
nosso município e que trará grande 
contribuição com a abordagem de 
temas pertinentes no que tange a 
mudança de leis e direitos e deveres 
de nossa população. Boas vindas 
ao Especialista em Direito Penal e 
Processual, Saimon Riboli.

Destacamos nesta edição a apre-
sentação do elenco do Palmitinhen-
se Futsal, equipe que representará 
o município no Estadual de Futsal 
Série C, recolocando Palmitinho 
no cenário estadual do esporte. As 
páginas centrais desta edição são 
reservadas a apresentar os atletas 

e a comissão técnica da equipe 
que já vem se preparando para as 
competições oficias da Federação 
Gaúcha de Futsal.

A nossa interativa do mês traz a 
opinião dos leitores sobre o polêmico 
retorno das aulas presenciais em 
meio à pandemia. Depois de uma 
“guerra de liminares”, o Governa-
dor do Estado driblou o Judiciário e 
com o decreto de bandeira vermelha 
permitiu o retorno das atividades 
presenciais nas escolas. Além da 
opinião dos leitores a edição traz 
matéria especial sobre como está 
ocorrendo o retorno com os proto-
colos que buscam dar a máxima 
segurança a alunos e professores.

O VP 34 chegou e com ele as 
informações atualizadas e os con-
teúdos mais atrativos da imprensa 
local. O Jornal da Comunidade segue 
sua missão de levar informação e 
valorizar as ações de nossa comuni-
dade. Boa leitura e até breve!

Dejair de Castro
MTB - 16 952

COLUNISTAS

AGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE
Luan Jaques Da Costa - 29 anos, 
Técnico em Agropecuária Emater/ASCAR-RS 
de Palmitinho.

ESPAÇO ABERTO
Ederson da Rocha - 43 anos, palmitinhense, 
jornalista formado pela Univates de Lajeado, com 
especialização em Docência na Uniasselvi. Formado 
MBA em Gestão Hospitalar pela Uninter. Estudante 
de licenciatura em História pela Uninter. Coordenador 
Regional Adjunto de Saúde do Vale do Taquari.

DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello - É natural de 
Palmitinho. Tem 38 anos. Advogado, 
Procurador Jurídico Municipal, Radialista, 
Desportista e Gremista

ESPAÇO 
JURÍDICO
Saimon Riboli - Saimon é palmitinhense, 
Bacharel em Direito pela URI-FW, Especialista em 
Direito Penal e Processual Penal Contemporâneo pela 
URI-FW, possui experiência de 8 anos no cargo de 
Substituto de Tabelião, foi aprovado no XXIX Exame 
de Ordem e é Pós-graduando em Direito de Família e 
Sucessões e em Direito Notarial e Registral.

A pandemia causou profundos reflexos em vários setores, sendo que um dos mais afetados foi à educação. As aulas foram 
suspensas e só retornaram no formato híbrido(não presencial), gerando grande perda na qualidade e mudando a rotina dos pais 
e dos alunos. Recentemente, mesmo em meio à pandemia, o Governo do Estado anunciou a retomada das aulas seguindo uma 
série de protocolos sanitários. Diante disso, o VP traz a opinião de leitores sobre o retorno das aulas presenciais. Confira:

Se a educação sofreu perdas de qualidade não foi por falta de comprometimento dos profissionais da educa-
ção. A educação nunca parou. Estamos trabalhando muito mais, na elaboração de aulas, atendendo platafor-

ma, wathsApp e ainda damos conta da burocracia. Retorno presencial é viável desde que com total respon-
sabilidade à vida e aos dados científicos, somados à vacinação dos profissionais da educação, melhoria da 

infraestrutura e segurança sanitária. Ela não pode ser uma quebra de braços entre os interesses políticos e a 
Ciência. Defendo sempre a preservação da vida. A aprendizagem pode acontecer a qualquer tempo!!!

Mariele dos Santos – Professora Rede Municipal e Estadual /Palmitinho

Digamos que concordo, mas com grande preocupação. Por um lado, será importantíssimo para o aprendiza-
do das crianças do 1º e 2º ano que estão sendo alfabetizadas, vejo pelo meu filho,  mas por outro lado me 
preocupa muito o quase certo aumento da contaminação....acho que somente depois de algumas semanas 

saberemos se foi uma decisão acertada... Tomara que seja.

Alex de Mello Rubin – Pai/Técnico em Agropecuária

Embora medidas emergenciais como a suspensão das aulas presenciais foram essenciais no combate à 
disseminação da covid-19, na minha opinião, em um país como o nosso, com enormes dificuldades educa-
cionais, é ingênuo pensar que, se os alunos não aprendem na modalidade presencial, irão aprender à distân-
cia. Por mais que será uma adaptação cheia de cuidados e normas a serem seguidas, para termos melhores 
níveis de aprendizado, sim, é preciso retornar, respeitando sempre os protocolos de segurança.

Daniela Pereira - Consultora de Saúde e acadêmica de Nutrição

A Pandemia do Covid-19 pegou o mundo inteiro de surpresa, e soubemos que não foi nada fácil nos adap-
tarmos a essa nova realidade, principalmente quando falamos de Educação. Não houve um tempo hábil para 
essa nova forma de ensino. Por isso notamos tanto em professores, alunos e pais, uma grande dificuldade 
gerada durante este período, na nova forma de ensino e também de adaptação. 
Acredito que este não é o momento correto para a volta das aulas presenciais. Esperamos que essa pande-
mia passe logo e que tudo possa voltar ao normal!

Mônica Brandão – Secretária/Inovar Odontologia Especializada

Quero sim o retorno das aulas presenciais, porque assim como mudou e desafiou pais e alunos, desafiou 
também os professores. O trabalho do professor triplicou durante a pandemia, pois viramos cinegrafistas, edi-
tores, técnicos de informática e professores, não foram somente os pais e alunos que tiveram que se adaptar 
as aulas remotas, os professores também tiveram que se adaptar e encontrar meios de chegar até os alunos. 
Tiveram que aprender a filmar, a editar, manusear sistemas de informática, trabalho esse que não era conhe-
cido dos professores, cada dia foi uma superação para todos. O retorno às aulas é algo essencial e de extre-
ma relevância, mas tem que ser analisado de forma objetiva e ser implantado com organização e coerência, 
não como depósito de crianças. Quero que volte às aulas, com responsabilidade, e que elas, não venham a 
contribuir para o agravamento da proliferação do vírus em um maior número de famílias.

Maria Cleni Araujo Rosa - Advogada e professora
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Após mais de um ano com 
as salas vazias, às aulas 
presencias nas escolas 

da rede municipal e estadual de 
ensino de Palmitinho retorna-
ram nesta segunda-feira(03), 
seguindo uma série de protoco-
los da vigilância sanitária.

O retorno ocorre após a di-
vulgação do Decreto Estadual 
Nº 55.856, de 27 de abril de 
2021, colocando todas as re-
giões do estado em bandeira 
vermelha, o que possibilitou 
o retorno.

Em Palmitinho, conforme o 
Secretário Municipal da Educa-
ção e Cultura (SMEC), Vilmar 
Gazzana, o município optou 
pelo retorno após uma revisão 
nos protocolos de cada escola 
e uma ampla preparação para 
voltar a receber os alunos com a 
segurança sanitária necessária. 
Já a rede estadual retoma as 
atividades no decorrer da sema-

na após reuniões preparativas 
com professores e pais.

Para que as atividades fos-
sem retomadas os espaços 
foram adequados mantendo o 
distanciamento de 1,5m entre 
cada aluno, além do uso obri-
gatório de máscara, álcool gel 
e o controle de fluxo nos ônibus 
do transporte escolar. Além 
disso, algumas das turmas de 
cada educandário serão dividi-
das a fim de garantir que haja 
espaço para acolher os alunos 
com a devida segurança.

A SMEC ressalta que conti-
nuam suspensas as aulas para 
alunos de 0 a 3 anos de idade 
e também não é obrigatória à 
presença dos alunos nas esco-
las, ficando a critério dos pais a 
escolha do formato presencial 
ou virtual, sendo que o mesmo 
ocorre nas escolas estaduais.

No Instituo 22 de Maio, as 
aulas presencias começaram 

na quarta-feira(05), após dias 
de preparação. Conforme di-
vulgado pela escola, as aulas 
presenciais para os alunos, 
cujo os pais ou responsá-
veis assinaram o Termo de 
Responsabilidade, iniciarão 
gradativamente. No dia 5 de 
maio retornaram os alunos 
dos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Anos 
do Ensino Fundamental. No 
dia 10 de maio retornam os 
alunos dos 6º, 7º e 8º Anos do 
Ensino Fundamental. Já no dia 
13 de maio ocorre o início para 
as demais turmas do Instituto. 

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Sistema de produção de leite confinado 
vira tendência em Palmitinho

Experiências da Covid-19

Diante dessa pandemia arrasadora em nosso planeta, não foi possível 
aos cientistas e profissionais de saúde o tempo de estudar os efeitos 

da Covid-19 nos seres humanos, nem mesmo produzir vacinas e meios 
de prevenção. O vírus chegou e imediatamente se espalhou pelo mun-
do, lotando hospitais e levando vidas. Quando começou-se a estudá-lo, 
mutações foram surgindo e a velocidade da infecção se multiplicando.

Estamos diante do caos da saúde pública em muitos países e com 
impactos também na economia, na educação, entre outras áreas, de-
vido ao isolamento e as paralizações das atividades. Mas aos poucos a 
ciência vem apresentando descobertas, tanto na área da prevenção com 
produção de vacinas, quanto na área do tratamento através de métodos 
hospitalares e medicamentos. Isso chama-se "aprender fazendo", diante 
da triste realidade que estamos vivendo.

RESULTADOS DAS VACINAS
As vacinas também foram produzidas as pressas acelerando pro-

tocolos. Resultados atingidos no período de 10 anos de pesquisa e 
experimentação, tiveram de ser agilizados em alguns meses para que 
se desse conta de oferecer ao mundo alguma solução, mesmo que em 
fase experimental. Eficácia em humanos, seus benefícios ou possíveis 
efeitos colaterais estão sendo descobertos dentro do efetivo processo 
de vacinação em massa.

O portal G1 traz notícia que um estudo publicado neste mês pela 
Public Health England (PHE), agência de saúde da Inglaterra, apresenta 
dados satisfatórios com relação à transmissão da Covid-19. Segundo 
a pesquisa, uma dose de vacina, tanto da Pfizer/BioNTech quanto da 
AstraZeneca/Oxford, pode reduzir a infecção domiciliar pela metade. 
Além disso, a pessoa vacinada que contrair o vírus diminui considera-
velmente a possibilidade de apresentar sintomas da Covid-19. Sendo 
assim a vacina de Oxford pode reduzir transmissão do coronavírus em 
até 67,6% e a da Pfizer reduz em 75% as infecções, no prazo de um 
mês após a primeira dose.

São notícias alentadoras, que novam nossa esperança de que 
venceremos este inimigo logo alí. Ainda mais porque são duas vacinas 
adquiridas pelo Brasil, uma delas (AztraZeneca) já em aplicação desde 
janeiro e a outra (Pfizer) começará a ser aplicada agora no mês de 
maio. Dependemos ainda da capacidade de produção dos laboratórios, 
principalmente da fabricação do IFA - Ingrediente Farmacêutico Ativo, 
para que haja vacinas à disposição da grande maioria da população, 
formando assim a desejada "imunidade de rebanho".

Enquanto isso, os cuidados básicos, mesmo para quem já se vacinou, 
são fundamentais: lavagem das mãos com água e sabão várias vezes ao 
dia, usar álcool em gel quando não é possível lavar com frequência, e 
jamais sair de casa ou reunir-se com alguém sem a máscara.

Um abraço a todos e um Feliz Dia das Mães!

Dejair de Castro

Educação Infantil – Pré A e Pré B

Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais – 1º e 2º Anos

O retorno das demais turmas 
irá ocorrer de forma gradual nas 
semanas seguintes.

CRONOGRAMA DE 
RETORNO DAS AULAS

Emater recebe capacitação
para atuar no crédito fundiário

Palmitinho tem retorno
gradativo de aulas presenciais 

Programa Terra Brasil deve substituir antigo Banco da Terra

Atividades são retomadas após decreto do Governo do Estado

A Emater de Palmitinho está creden-
ciada para atuar no novo programa 
de crédito fundiário anunciado pelo 

Governo Federal. O Terra Brasil irá substituir 
o antigo Banco da Terra, possibilitando a 
compra de áreas de terra através de finan-
ciamento e com juros reduzidos.

Entre os dias 26 e 29 de abril o Técni-
co em Agropecuária, Alex de Mello Rubin 
participou de um curso de formação para 
atuação no Programa “Terra Brasil”. Nos 
quatro dias de curso, fornecido de ma-
neira remota pela Agencia Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural a 
80 extensionistas do Estado(ANATER), foi 
possível visualizar as principais mudanças 
no regramento do novo programa, além 
de conhecer os fluxos para contratação de 
propostas e um treinamento no Sistema 
informatizado do MAPA para contratação 
de novas propostas. 

Conforme o técnico a formação terá 
novas etapas que vai possibilitar entend-
er melhor a complexidade do programa. 
- “No próximo dia 07, haverá um mem-
orando interno da Emater nos orientando 
sobre os próximos passos do programa 
como prazo de início, como proceder na 
seleção dos beneficiários a nível munici-
pal e principalmente como será a opera-
cionalização do instrumento de Parceria 
da Emater com a Anater”.

O diferencial, segundo Rubin, é que 
através de um IP (Instrumento de Parceria) 
entre Anater, governo e Emater, os benefi-
ciários receberão a Assistência técnica e 
projeto produtivo sem custos, já que os 
recursos para isso serão governamentais: 
Nesse novo modelo de compra de terras, 

Divulgação/Em
ater

Técnico Alex de Mello Rubin, participou de curso 
de formação para operar programa

No ano de 2018 surgiu o primeiro sistema de produção de leite 
confinado no município de Palmitinho, chamado compost barn. 

Desde então, foi realizado mais um projeto em 2020, e agora em 
2021 temos três projetos de compost barn em construção e mais 
um free stall em andamento. 

O sistema confinado compost barn é um sistema de instalação 
que consiste em um grande espaço físico coberto para descanso das 
vacas, revestido com serragem de madeira e esterco compostado. 
O principal objetivo é garantir aos animais conforto e um local 
seco para ficarem e a compostagem do material da cama. Este 
é um sistema que vem ganhando espaço e destaque nos estados 
maiores produtores de leite do brasil.

O sistema possuí inúmeras vantagens, como: aumento da 
produção de leite, uma lactação adicionada na longevidade das 
vacas, facilidade em introduzir manejos que diminuem o retra-
balho, redução de CCS e CBT do rebanho, menos problemas de 
casco, redução de 60% com custo de medicamentos para tratar 
os animais, melhorias na saúde da glândula mamária e menor 
rotatividade de mão de obra. Este sistema é uma boa alternativa 
para propriedades com limitação de área. Nele, as vacas são di-
vididas em lotes para possibilitar um manejo mais adequado para 
cada fase de produção. 

Vale ressaltar que para o produtor tomar a decisão por optar pelo 
sistema, ele deve ter alguns pontos a serem observados, que são 
muito importantes para a tomada de decisão de entrar no sistema 
como: ter boa genética das matrizes, pois para que a resposta em 
média de produção seja viável para a atividade normalmente os 
animais depois de introduzidos no sistema aumentam sua média 
de produção em 3 até 18 litros/vaca, além disso, neste sistema 
confinado os animais consomem uma quantidade maior de alimentos 
como silagem, ração, feno e sal mineral dentre outros, o custo de 
produção é bem maior que o sistema a base de pasto, então há essa 
necessidade que os animais tenham essa boa genética e aptidão 
leiteira.Outro fator a ser observado é a quantidade de área dispo-
nível para realização de silagem, pois a silagem é a base alimentar 
neste sistema e exige de 35 a 40kg por animal por dia, a cama do 
compost deve ser revolvida diariamente para melhor fermentação. 

Este sistema exige que o produtor tenha um bom conhecimento 
da atividade, e para isso a Emater e a Secretaria da Agricultura 
realizam, desde 2018, visitas técnicas através de excursões para 
conhecer os sistemas de compost Barn. As visitas ocorreram no 
município de Fortaleza dos Valos/RSem 2018, e em janeiro de 
2021 em duas propriedades em Vista Alegre/RS. Essas visitas 
são fundamentais para que os produtores visualizem o sistema, 
os manejos, bem como a forma de construção para que estejam 
colocando em prática lá em suas propriedades.

Para mais informações sobre o sistema a Emater se coloca à 
disposição. Até a próxima edição

PERMANEÇAMOS EM

O vírus continua entre nós e sua disseminação depende de nosso 
comportamento e obediência às regras. A equipe de fiscalização  continua 

fazendo um amplo trabalho de orientação e fiscalização.

Faça a sua parte e proteja quem você ama.

Estamos no mês do Aniversário de 55 anos de Palmitinho!
A Administração Municipal deseja que o mês de maio seja feliz e abençoado!

Exposição com venda de peixes nos dias: 
30 e 31 de março e

1º de abril . A partir das 8h 

RST-472, Linha Santo Antônio
Estaremos seguindo rigorosamente os protocolos de prevenção à Covid-19

Funerária e Marmoraria

Santa Clara

CAPELAS MORTUÁRIAS CLIMATIZADAS
Benhur  55 9 9976 0450

Palmitinho e Pinheirinho do Vale
Plantão 24 horas:

MÁRMORES E GRANITOS 
DE QUALIDADE

MÁRMORES E GRANITOS 
DE QUALIDADE

pelo programa “Terra Brasil”, é necessário 
que o beneficiário comprove a assistência 
técnica e um projeto produtivo realizado por 
um profissional habilitado para conseguir 
acessar o programa, o que geraria custos 
adicionais, mas necessários. - Estamos 
esperando mais informações da gerência 
da Emater sobre a data de início da seleção 
dos beneficiários e a quantidade de agricul-
tores beneficiados por município, mas o que 
sabemos é que nesse primeiro momento 
não serão muitos beneficiados até porque 
o programa ainda está em fase de ajustes,” 
afirma Rubin.

De acordo com o técnico, entre as 
principais mudanças em relação ao antigo 
formato está: O aumento do limite de finan-
ciamento que passou a 150 mil reais por 
proposta; a necessidade de um mapa com 
memorial descritivo e georeferenciado da 
propriedade a ser comprada; aumento do 
limite de renda e patrimônio da família para 
acesso ao programa e possibilidade das 
prefeituras também se credenciarem para 
encaminhar propostas de compra de terra.
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ESPECIAL ESPECIAL

para o Estadual de Futsal é apresentado

Selecionado 
do município 
irá disputar o 
Campeonato 
Estadual Série C

Pela primeira vez o mu-
nicípio de Palmitinho 
disputará uma com-

petição do futsal profis-
sional no Rio Grande do 
Sul. O elenco foi apresen-
tado na noite da sexta-feira 
(30) em meio a grande 
expectativa.

Formado pe la  maio -
ria de atletas da casa, o 
Clube Recreativo Cultural 
e Esportivo Palmitinhense 
(C.C.R.E Palmi t inhese) 
disputará o Campeonato 
Estadual de Futsal Gaúcho 
Série C. Vitorioso em com-
petições de base, o mu-
nicípio de Palmitinho bus-
ca repetir o sucesso no 
futsal profissional. 

O evento apresentou a 
comissão técnica e o elen-
co que já está em prepa-

ELENCO DE PALMITINHO 

Confira a relação de atletas, dirigentes e comissão técnica:

Cestas decoradas, Kit com perfumes e cremes, bolsas,  kit maquiagem e muito mais...
Estamos em frente ao Instituto 22 de Maio. 

3791-1379

Dia das Mães Trilegal

Feliz Dia das Mães!

Com estimativa de participação de até 30 times, a LG3 deve iniciar em julho com disputas regionalizadas. 
Assim, o Palmitinhense possivelmente começará o campeonato disputando partidas contra AEEF (Erechim), APF 
(Gentil), Somos Igreja (Cruz Alta), Real Street (Não-Me-Toque), Jaqtaqva (Chapada) e União (Santa Maria).

Em meio a preparação a equipe deve disputar a Taça Farroupilha, que reúne equipes da região e deve 
iniciar ainda no mês de maio. A competição deve ser usada como preparação para o estadual a fim de entro-
sar o time e formatar a equipe titular.

A LIGA GAÚCHA 3

A apresentação oficial do elenco ocorreu na 
noite da sexta-feira(30), no Salão de Eventos do 
Hotel Duarte. Com público restrito devido à pan-
demia o evento foi transmitido por live e contou 
com a presença de lideranças e apoiadores.

Entre os presentes esteve o Prefeito Munici-
pal Caetano Albarello, o Vice-Prefeito Elisandro 
da Silva, o Vereador Lari Tranquilo Piai repre-
sentando a Câmara Municipal de Vereadores, 
o Presidente do Clube Palmitinhense Elmir 

Cuchinski, Secretários Municipais, dirigentes e 
a imprensa local.

Após o pronunciamento das autoridades 
ocorreu à apresentação do elenco e da comis-
são técnica da equipe.

APRESENTAÇÃO DO ELENCO

ração para a competição. 
Conforme o Técnico da 
equipe, Marcos Vinícius 
do Nascimento (Marquin-
hos), os treinos ocorrem a 
cerca de dois meses com 
um elenco formado por 
uma mescla de jogadores 
jovens e mais experientes. 
Entre eles destacam-se o 
fixo Cristiano Dalla Valle, o 
goleiro Luciano Martins e o 
veterano Edivan Albarello, 
além do próprio técnico 
que acumula passagens 
pelo Cometa/Rodeio Futsal, 
Afucs e Guarani Futsal. 

Nascimento é um dos 
líderes do projeto, que se 
firmou por meio de uma 
parceria com a Prefeitura 
de Palmitinho, empresas 
locais e o Clube Palmitin-
hense que dará o nome a 
equipe.

Conforme os dirigentes, 
além de priorizar atletas 
locais, o Palmit inhense 
pensa em estruturar as 
categorias de base, com 
times do sub-7 ao sub-
20, buscando a disputa 
de campeonatos estaduais 
juniores. 
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GERAL

Ascom
/Dejair de Castro

INFORMATIVO PREFEITURA DE PALMITINHO/RS 

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITINHO/RS

INFORMATIVO

O munícipio ultrapassou a marca de 2 mil testes realizados

Prefeito reúne Secretários para planejar ações

Com o objetivo de integrar 
as ações das secretarias e 
avaliar os primeiros meses 

de trabalho da nova gestão, o Pre-
feito Municipal Caetano Albarello 
reuniu os secretários municipais 
na quinta-feira, dia 22 de abril.

O encontro reuniu os titulares 
das pastas possibilitando a troca 
de experiências e o planejamento 
estratégico para o próximo período, 
além de tratar sobre os projetos 
que estão em desenvolvimento no 
município.

Durante a reunião o Prefeito 
Caetano pediu o empenho dos 
secretários a fim de dar mais di-
namismo nas ações realizadas, 
resolvendo assim as inúmeras de-

mandas da população. – Contamos 
com cada um de vocês. Temos que 
buscar o dinamismo no trabalho 
e isso vai passar por cada um 
de nós. Temos muitas neces-
sidades, estamos melhorando 
a receita própria do município 
e fazendo investimentos para 
garantir o futuro da população, 
destacou o prefeito.

A reunião possibilitou que 
cada secretário descrevesse as 
ações desenvolvidas, as princi-
pais demandas e as dificulda-
des encontradas em cada setor. 
Também foi apresentado aos 
secretários o projeto que trata 
sobre a reestruturação do quadro 
de cargos do município, sendo 

que este busca tornar mais dinâ-
mica a estrutura administrativa 
do município. O projeto está em 
tramitação na Câmara Municipal 
de Vereadores.

O encontro foi organizado 
pelo Gabinete do Vice-Prefeito 
e pelas secretarias do Plane-
jamento e da Administração 
Geral. Participaram o Prefeito 
Municipal Caetano Albarello, 
o Vice-Prefeito Elisandro da 
Silva e os Secretários: Cleber 
Balestrin(Obras e Viação), Cleber 
Sponchiado(Agricultura e Meio 
Ambiente), Cristiano Dalla Valle(-
Fazenda), Gervásio Santana(In-
dústria, Comércio e Turismo), 
Inês Maria Albarello(Saúde e 

Assistência Social), Luiz Henrique 
Dalcanton(Planejamento), Miche-
le Zanella(Administração) e Vilmar 
Gazzana(Educação e Cultura).

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 05/04/2021 a 26/04/2021, estiveram 
em pauta os seguintes Projetos de Lei;

DA PARTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Projeto de Lei Municipal Nº 10/2021 – “Autoriza o poder executivo municipal a adquirir área de 

terra e dá outras providências”. APROVADO.
Projeto Lei Municipal Nº. 13/2021 – “Autoriza o poder executivo municipal a contratar servidores 

por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá 
outras providências”. APROVADO 

Projeto Lei Municipal Nº. 14/2021– “Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito especial, 
no orçamento vigente, e dá outras providências”.  APROVADO. 

Projeto de Lei Municipal Nº 15/2021 – “Dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro para 
custear despesas com tratamento de saúde no âmbito da secretaria municipal de saúde do município 
de Palmitinho/RS e dá outras providências”. APROVADO.  

Projeto de Lei Municipal Nº 16/2021 – “Autoriza o município de Palmitinho a auxiliar financeiramente 
a associação de pais e amigos dos excepcionais de Palmitinho/RS e dá outras providências”. APROVADO.

Projeto de Lei Municipal Nº 17/2021 – “Estabelece os índices para a revisão geral anual dos 
vencimentos e gratificações dos servidores, magistério, empregos públicos do Programa PIM e conse-

lheiros tutelares, proventos dos aposentados e das pensões do poder executivo municipal”. APROVADO.  
Projeto de Lei Municipal Nº 18/2021 – “Autoriza o município de Palmitinho a celebrar convênio 

com o clube cultural recreativo esportivo palmitinhense de Palmitinho/RS”. APROVADO.
Projeto de lei municipal nº 19/2021 –“Dispõe sobre o conselho municipal de saúde – CMS, revoga 

a lei municipal nº 1273/1997 e dá outras providências”. EM BAIXA PARA ANÁLISE. 
Projeto de Lei Municipal Nº 20/2021 – “Altera a redação do art.21 e 24 da lei municipal 1.796/2005 

e o art. 3º da lei municipal nº 2.405/2013, revoga a lei municipal 2.526/2015 e dá outras providências”.  
EM BAIXA PARA ANÁLISE.

Projeto de Lei Municipal Nº 21/2021 – “Altera as atribuições dos cargos em comissão e funções 
gratificadas constantes no anexo ii da lei municipal nº 1.796/2005, revoga a lei municipal nº 2.476/2014 
e dá outras providências”.  EM BAIXA PARA ANÁLISE.

Projeto de Lei Municipal Nº 22/2021 – “Autoriza o município de Palmitinho a aderir ao programa 
Negocia-RS, instituído pelo estado do rio grande do sul, através da lei nº 15.448/2020, regulamentada 
pelo decreto nº 55.307/2020, e dá outras providências”. APROVADO.

As Sessões da Câmara Municipal ocorrem sempre às segundas-feiras, às 18hs, no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores. Devido ao Covid-19(Coronavírus), as sessões ocorrem de forma 
reduzida e sem a presença de público, seguindo todas as normas de prevenção do Ministério da Saúde 
contra coronavírus.

Ap ó s  a t i n g i r 
o  momen t o 
mais  c r í t ico 

desde o início da 
pandemia, os casos 
confirmados de Co-
vid-19 registraram 
forte queda nas úl-
timas semanas em 
Palmitinho.

Conforme levanta-
mento da reportagem 
do VP, o município 
atingiu o pior mo-
mento da pandemia 
quando registrou 80 
casos ativos no dia 8 
de abril. Um dia an-
tes, em 7 de abril, o 
município registrou 
o maior número de 
in te rnações  com 
12 pessoas em lei-
tos  hospi ta lares. 
Já  nas  semanas 
seguintes os ca-
sos apresentaram 
redução gradativa.

Apesar de ser o 
mês mais crítico em 
termos de casos ati-
vos e internações, 
o mês de abril não 
superou março em 
número de contá-
gios, sendo que em 
abril foram registra-
dos 157 casos(au-

Covid-19: casos confirmados 
aumentam 29,1% em abril
Mês registrou pior momento desde o início da pandemia

Divulgação

Reunião tratou sobre ações a serem 
implementadas pelas secretarias

Município segue concedendo descontos para pagamento de Tributos Municipais

O Setor de Tributação do Mu-
nicípio de Palmitinho segue 

concedendo desconto para pa-
gamento antecipado dos tributos 
municipais. O adiantamento ainda 
pode significar uma economia de 
até 15% em caso de pagamento 
até o dia 15 de maio.

Conforme o setor de tributos, a 
guia para recolhimento encontra-se 
a disposição dos proprietários dos 
imóveis junto a Prefeitura Municipal, 

no setor responsável. O contribuinte 
também poderá fazer a impressão da 
guia diretamente no Portal do Cida-
dão, no www.palmitinho.atende.net, 
no menu autoatendimento.

A Administração Municipal 
destaca que o pagamento é de 
fundamental importância para a 
manutenção dos serviços a co-
munidade, além de possibilitar 
que os contribuintes usufruam 
de significativos descontos com o 

pagamento antecipado. Para quem 
pagou os tributos até o dia 15 de 
abril o abatimento chegou a 20%.

O desconto para o pagamento 
também é válido para a taxa de 
recolhimento do lixo, sendo que 
em parcela única o abatimento 
agora é de 15% com vencimento 
para 15 de maio. A partir de 16 
de maio o contribuinte também 
pode optar pelo parcelamento do 
pagamento do tributo em até 6X.

O Município está oferecendo 
descontos e parcelamentos para 
renegociação de pagamento da 
divida ativa.

(55) 9 9988-6593 (Alex)

ESPAÇO 
JURÍDICO
Saimon Riboli - Especialista em Direito Penal 
e Processual Penal

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO - LEI 14.071/2020

A presente Coluna possui caráter informativo, com o objetivo 
de levar aos leitores dicas e atualizações legislativas que 

possam impactar a vida de cada indivíduo. Nesse sentido, 
rotineiramente, através deste espaço iremos apresentar te-
mas de extrema relevância e que muitas vezes passam des-
percebidos. Nesta edição escrevemos sobre as novas regras 
de trânsito começaram a valer a partir do dia 12 de abril de 
2021, de forma geral, todos os condutores serão afetados 
pela mudança na legislação. Tal medida legislativa trouxe o 
total de 57 alterações, dentre as mais diversas mudanças à 
nova validade da CNH, nova pontuação, uso de farol baixo 
nas rodovias e outros pontos importantes que você, caro leitor, 
conhecerá a partir de agora.

Nesse breve apontamento, tentar-se-á mostrar a evolução 
legislativa, apontando a evolução das normas, de forma exem-
plificativa, assim exposta: 

Aqui temos alguns exemplos das alterações promovidas 
pela nova legislação de trânsito. Existem outras alterações 
que a Lei trouxe, nesse sentido, em caso de dúvidas, sugiro 
que busque um profissional de sua confiança para eventuais 
esclarecimentos. Um forte abraço e até a próxima. 

Como era Como ficou

Condutores de até 65 - 
validade de 5 anos.

Para condutores com 
idade igual ou superior a 
50 e inferior a 70 anos - 

validade de 5 anos.

Condutores com mais de 
65 anos - validade de 3 

anos.

Para os condutores com 
idade igual ou superior 

aos 70 anos - validade de 
3 anos

*Ou poderá ser alterado, 
conforme critério médico.

Condutores com idade in-
ferior a 50 anos - validade 

de 10 anos

*Ou poderá ser alterado, 
conforme critério médico.

A partir do dia 12 de abril, o vencimento do exame de 
aptidão física e mental, que estão inclusos no processo 
para renovação da CNH , teve sua validade ampliada.

VALIDADE DA CNH

Como era Como ficou

Crianças menores de 10 
anos devem ocupar o 

banco traseiro e utilizar o 
equipamento de retenção 

apropriado.

Crianças menores de 10 
anos que não tenham atin-
gido 1,45 metros devem 
ocupar o banco traseiro e 
utilizar os equipamentos 
apropriados de retenção

Como era Como ficou

O candidato só poderia 
repetir o exame depois de 
decorridos quinze dias da 
divulgação do resultado, 
sem repetir as etapas nas 
quais tiver sido aprovado.

A nova lei revogou o 
Art.151 do CTB e a partir 
do dia 12 de abril o can-
didato não precisará mais 

aguardar esse prazo.

A nova legislação de trânsito traz ao CTB a obrigatorie-
dade de usar os equipamentos de retenção.

Reprovação em exame teórico ou prático.

TRANSPORTE DE CRIANÇAS NO CARRO

REPROVAÇÃO EM EXAME TEÓRICO E PRÁTICO 
PARA OBTENÇÃO DA CNH

mento de 29,1%) 
e em março foram 
199 (aumento de 
58,5% em relação 
a fevereiro).

De acordo com 
o último boletim de 
abril da Secretaria 
Municipal de Saú-
de, divulgado na 
tarde do dia 30, o 
município fechou o 
mês com 696 casos 
positivos confirma-

dos, 8 casos ativos, 
5 internações e 8 
óbitos. Palmitinho 
também ultrapassou 
a marca de 2 mil 
testes realizados, 
chegando a 2022 
no dia 30.

Apesar da redu-
ção, especialistas 
alertam para nova 
onda após a flexi-
bilização de ativi-
dades do comércio, 

com o retorno da 
bandeira vermelha, 
do sistema de co-
gestão e das aulas 
presenciais. Diante 
disso, a Secreta-
r ia Municipal  de 
Saúde pede que a 
população continue 
seguindo rigorosa-
mente os protocolos 
de prevenção e con-
trole da propagação 
do vírus.

Pagamento até 15 de maio desconto de 15%;
A partir de 16 de maio, o contribuinte tam-
bém pode optar pelo pagamento parcelado 
em até 6X.

VEJA A TABELA DE 
DESCONTOS:
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VARIEDADES

MAIO DE 2021

ÁRIES (21/3 A 20/4)
É importante cuidar do que já conquistou antes de abrir muitas novas 

frentes, ariano. É fundamental agir com o coração, sabendo o quanto cada coisa é 
importante ou não pra você. Cuidado com as brigas e tensões no ambiente familiar 
e foco em dialogar e incluir todos envolvidos em seus projetos para evitar confusão.    

TOURO (21/4 A 20/5)
Um novo ciclo está começando, taurino. E isso significa que é hora de agir, 
começar, retomar, desapegar, recomeçar, fazer acontecer. Mas tudo de um 

jeito leve, consistente, baseado em seus valores, desejos e ideias. O seu momento é de 
movimento e abertura para novidades e vale a pena seguir em frente sem medo de mudar.   

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Um bom momento para se comunicar, geminiano, e fazer mudanças 
práticas em sua vida. Isso também vale para mudanças de 

comportamento e rotina. É importante ter momentos de introspecção e descanso, de 
saber a hora certa de falar e de confiar mais em si mesmo, em suas ideias e atitudes.   

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Um período de energia extra, canceriano, ótimo para você agir, inovar, 
ousar, tomar atitudes e correr atrás de novidades. Um bom momento 

para conversas e reuniões, para projetos que envolvam outras pessoas. Escutar 
sua própria sabedoria é importante para tomar decisões. Pode ser um bom 
momento para retomar assuntos e conversas antigos, com foco em resolver. 

LEÃO (22/7 A 22/8)
O foco do mês está em trabalho, leonino, que talvez precise de re-
novação ou mais energia naqueles projetos que você considera mais 

importantes. Um momento bacana para interagir, falar com as pessoas, criar 
grupos e preferir o trabalho em equipe. O momento também pede mais atenção 
aos seus sonhos e atitudes mais baseadas no seu coração. Inspire-se em quem 
faz o que gosta e seja também fonte de inspiração.  

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Um momento oportuno para pensar no futuro e fazer planos, virgi-
niano. Maio é um mês interessante para avaliar as conquistas até 

agora e planejar os próximos meses. É um bom período para estudos, cursos e 
atividades intelectuais, especialmente relacionadas ao trabalho. Falando nisso, 
é um momento de mais movimento e oportunidades profissionais.   

LIBRA (23/9 A 22/10)
Maio chega pedindo mudanças, libriano. Transforme-se para 
transformar o mundo, pense mais no seu propósito de vida e no que 

pode fazer por si mesmo para que as coisas também possam mudar. O momento 
é propicio aos investimentos de médio e longo prazo e para investir em cursos, 
estudos e outras possibilidades de crescimento pessoal e profissional.     

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Um ótimo momento para investir em seus relacionamentos, 
escorpiano, e pensar em como se aproximar mais das pessoas que 

você gosta. Um período de mais intensidade afetiva e sexual, mas que talvez 
peça mais diálogo, especialmente sobre suas necessidades e desejos.    

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Maio é um ótimo mês para colocar suas coisas em ordem e organizar 
melhor sua rotina, sagitariano. Os assuntos de trabalho estão em 

pauta e coisas novas podem surgir. As parcerias tendem a ser uma boa opção. 
Nos relacionamentos, mais diálogo e afetividade trazem mais intimidade e bons 
momentos. Um período de reflexão também sobre seus próximos passos.   

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
É hora de pegar mais leve e se divertir mais, capricorniano. O foco 
do mês são seus relacionamentos pessoais, os momentos de lazer 

e diversão. É importante descobrir o que te faz feliz e incluir isso cada vez 
mais em sua rotina. Falando em rotina, tudo tende a ficar mais leve, apesar 
da intensa movimentação nos assuntos de trabalho. Cuidado para não brigar 
com quem você gosta. 

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
É importante cuidar também das coisas da casa e da família, aqua-
riano. É essencial que você dedique tempo a sua vida pessoal e que 

deixe sua casa do jeito que você gosta, para que você tenha conforto e acolhi-
mento. Um momento de oportunidades em termos de amor, prazeres e diversão.    

PEIXES (20/2 A 20/3)
Pode se comunicar mais, pisciano, está mais fácil se expressar 
e dizer o que você quer. O diálogo está em alta inclusive nos as-

suntos pessoais e familiares, apesar da fluidez nos assuntos de trabalho e 
negociações. Fazer contatos pode ser a chave para ter novas oportunidades. 
Estudos e atividades intelectuais também são favorecidos neste momento. 
É hora de focar mais em você.

HORÓSCOPO MENSAL Secretaria da Saúde 
muda local de vacinação
Novo espaço busca diminuir fluxo de pessoas na Unidade Básica de Saúde

GERAL DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

SAI O TREINADOR FICA O MITO!

Campanha conta com o apoio de entidades e voluntários

Centro Cultural passa a abrigar a sala de vacinas

E chegou ao fim mais um ciclo de Renato Gaúcho no 
Grêmio. Tão certo quanto "o amanhã ser outro dia" é 

que a história não terminou e que logo logo ele volta-
rá, provavelmente ainda mais talhado às conquistas. 
A quem diga que ele ainda possa vir a ser presidente; 
eu não duvido. Aliás, poucos clubes no mundo têm um 
craque, um ídolo, uma estátua, um mito como Renato.

Escrevi na edição passada que o Grêmio não deve-
ria renovar o contrato dele no início da temporada, era 
necessário oxigenar o grupo; pois é, parece contradi-
tório, mas nesse momento achei injusta a demissão. A 
eliminação precoce na Libertadores não foi sua culpa, 
sequer estava treinando, estava inclusive doente. Pa-
ciência, até nisso Renato é diferenciado.

Com certeza ele voltará. Sorte a Tiago Nunes, a 
opção mais aceitável entre as dispostas no mercado 
da realidade financeira. É jovem, estudioso, com mais 
alguns jogadores de qualidade poderá manter o time 
em alto nível.

Novo ciclo também no Internacional de Miguel Angel 
Ramirez. Não tenho empatia por técnicos estrangeiros, 
mas dizem que o "cara é bom". Já é notório um esque-
ma inovador, com naturais oscilações, mas com boas 
perspectivas. Precisa de jogadores "acima da média" 
para fazer frente ao Flamengo, Palmeiras, Atlético MG, 
São Paulo. Boca, River e etc para não ser apenas coad-
juvante na Libertadores. Se estiver bem fisicamente, 
Taison será um reforço significativo.

Parece que a pressão psicológica pelo jejum de títu-
los acaba sendo determinante para o time em momen-
tos decisivos. Acredito que até nesse aspecto o clube 
está lidando para surpreender na temporada.

FUTSAL PALMITINHENSE, eu apoio e devemos 
incentivar. Municípios da região iniciaram da mesma 
forma e se projetaram maravilhosamente no cenário 
esportivo. Para a “galerinha” do futuro é um mundo 
de imaginações.

Parabéns ao professor Marcos e a todos os envol-
vidos. Tenho certeza que com a liberação do público, 
nosso ginásio vai "bombar".

Vacina já!
Um forte abraço e até a próxima.

Com o objetivo de reduzir 
o fluxo de pessoas junto 
a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) e garantir uma 
maior agilidade no processo 
de vacinação com a máxima 
segurança sanitária para a 
população, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde alterou o local 
onde ocorre a imunização.

Desde a última semana 
tanto a vacinação contra a 
Covid-19 quanto a vacina-
ção contra a gripe(influen-
za), ocorrem junto ao Centro 
Cultural Marcos Otto Barth, 
na Rua Santos Dumont. O 
espaço foi adequado para 
armazenar as doses e rece-
ber a população dos grupos 
prioritários que estão aptos a 
receber as vacinas.

Conforme a Secretária 
Municipal de Saúde, Inês 

Maria Albarello, o local ofe-
rece um amplo espaço que 
facilita a organização das filas 
e devolve a UBS a estrutura 
para a realização de outras 
consultas e procedimentos. – 
Assim a população receberá, 
ainda mais, a nossa atenção e 
cuidado, ressalta a Secretária.

Na sexta-feira(30), o mu-
nicípio recebeu novas doses 
de vacinas contra a Co-
vid-19 da AstraZeneca para 
a primeira dose, o que vai 
possibilitar a conclusão da 
vacinação em pessoas com 
60 e 61 anos e também o 
início da vacinação para as 
pessoas com comorbidades, 
que é o próximo grupo a ser 
atendido. Porém, o municí-
pio não recebeu novo lote 
da imunizante Coronavac 
e a aplicação da segunda 

dose continua suspensa e 
com atraso.

Conforme o último bole-
tim, o município havia imu-
nizado 22,1% da população 
com a primeira dose da vacina 
e 6,6% com a segunda dose, 
sendo que o novo lote deve 
elevar esse percentual nos 
próximos dias. A previsão é 
que um nove lote incluindo 
vacinas da Coronavac chegue 
ao longo desta semana.

A Secretaria lembra ain-
da que continua ocorrendo 
a vacinação contra a gripe 
(Influenza), em turno inverso 
a imunização contra a co-
vid-19. Enquanto as vacinas 
contra a covid-19 ocorrem 
entre às 8h e 11h20min pela 
manhã, a imunização da in-
fluenza se dá entre às 13h e 
16hs, à tarde.

Dejair de Castro/Im
prensa Prefeitura M

unicipal

Dejair de Castro

“Inverno Quentinho” deve 
atender famílias carentes
Trabalho integrado pretende confeccionar colchas e lençóis

Um trabalho integrado 
deve reunir diversas 
secretarias e depar-

tamentos a fim de promover 
a ação de solidariedade 
que deverá beneficiar as 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social no 
município de Palmitinho.

O pontapé inicial da Cam-
panha que recebeu o nome 
de “Inverno Quentinho” ocor-
reu em reunião realizada no 
dia 26 de março, sendo que 
após o encontro iniciou a 
organização da campanha e 
a coleta de materiais para a 
confecção de donativos.

Neste ano, devido à pan-
demia, não serão angaria-
das roupas usadas para a 
distribuição, sendo que a 

iniciativa deve girar em torno 
da confecção de colchas e 
lençóis que visam atender 
inicialmente entre 50 e 60 
famílias de Palmitinho. A 
ação será organizada pela 
Administração Municipal 
através do envolvimento 
das secretarias da Adminis-
tração, Fazenda, Saúde e 
Assistência Social, Educação 
e Cultura, além do Centro 
de Referência em Saúde 
(CRAS), da Emater, institui-
ções bancárias e voluntários.

Conforme os integrantes 
da equipe, a ideia é confec-
cionar os materiais a partir 
de doações de instituições 
bancárias e pessoas da co-
munidade, sendo que uma 
equipe de voluntários irá 

produzir os donativos.
De acordo com o Prefeito 

Municipal, Caetano Alba-
rello, a iniciativa é de fun-
damental importância, pois 
com a chegada do inverno a 
população mais carente fica 
exposta ao frio e necessita 
da solidariedade oriunda de 
ações como esta.

O encontro também tra-
tou sobre os preparativos 
para o Natal 2021. Apesar 
de estarmos ao final do mês 
de abril, a programação 
natalina deve começar a ser 
estruturada nas próximas 
semanas, com a expectativa 
de que o seu ápice ocorra em 
consonância com a reinau-
guração da Praça do Largo, 
no mês de dezembro.

Fase 1 serão vacinadas:
- as pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos;
- pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos;
- gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) e têm alguma comorbidade, maiores de 18 anos;
- pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades;
- pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 
55 a 59 anos.
Na fase 2, será aberta a vacinação para demais pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência perma-
nente cadastradas no BPC e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes e divididas 
por idade, assim como ocorre no grupo dos idosos. Após completar a faixa das pessoas de 55 a 59 anos, inicia-
-se a aplicação nas pessoas com 50 a 54 anos, depois 45 a 49 anos e assim por diante, até os 18 anos.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA 
A COVID-19 PARA PESSOAS COM COMORBIDADES
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DIA DAS MÃES: DUAS VEZES GÊMEOS 
GERAL

Caso atípico é privilégio de uma mãe palmitinhense

O mês de maio é con-
hecido como o mês 
das mães, uma data 

dedicada para comemo-
rar um símbolo de amor, 
carinho e proteção. Ser 
mãe é sinônimo de amor 
incondicional, mas ser mãe 
de gêmeos por duas vezes é 
um privilégio que pouquís-
simas mães possuem.

Um desses casos raros 
foi registrado em Palmit-
inho e o VP foi buscar a 
história da mãe Rosangela 
Lurdes Nascimento Hirt, 
25 anos, mãe de gêmeos 
por duas oportunidades.

Rosangela conta que a 
primeira gravidez ocorreu 
de forma precoce quan-
do ela tinha 15 anos de 
idade. - Quando fiquei 
sabendo que estava grávi-
da de gêmeos já estava 
com 3 meses de gestação, 
confesso que me assustei 
pois era muito nova e pen-
sava como ia ser, medos, 
receios, alegria, todos os 
sentimentos misturados. 
Mas com o tempo tudo 
foi se acertando e depois 

de acompanhar cada bati-
da dos corações era uma 
emoção a mais, conta.

O grande dia foi 09 de 
julho de 2011, quando 
após cesariana nasceram 
os meninos Anderson Hirt 
de Quadros e Maicon Hirt 
de Quadros. Eles nasce-
ram de forma prematura 
e ficaram um mês inter-
nados até adquirir peso 
suficiente, mas a alegria 
não estava completa e a 
segunda boa notícia ocor-
reu menos de 7 anos após 
quando uma ultrassonogra-
fia apontava que Rosangela 
estava novamente grávida 
de gêmeos, desta vez duas 
meninas. – Tomei um susto, 
fiquei quase em choque, 
começaram novamente as 
consultas periódicas, até 
que no 5º mês, ficamos 
sabendo que dessa vez 
seria então duas meninas! 
A alegria transbordou em 
meu coração, ficou cheio 
de amor, pois já tinha dois 
meninos e agora duas meni-
nas, fiquei muito feliz, re-
corda a Mamãe Rosangela. 

Conforme ela as meni-
nas Stephany Hirt da Silva 
e Sophya Hirt da Silva, 
também nasceram após 
cesariana, por volta das 
duas horas da madrugada 
do dia 13 de janeiro de 
2018. - Elas eram muito 
pequenas, precisavam ir 
para a incubadora, pois 
eram prematuras e tinham 
que respirar por oxigênio, 
15 dias se passou, até 
nossas pequenas virem 
para casa, conta.

Hoje as meninas estão 
com 3 anos de idade e 
os meninos com 9. Ao 
ser perguntada sobre a 
importância de ser mãe, 
Rosangela se emociona 
ao falar do privilégio. – 
Então, pra eu ser mãe é 
tempo, seu pensamento, 
dar todo o seu coração, 
seu amor, para levar seus 
filhos adiante e ensiná-los 
a viver. Significa ter uma 
razão de viver para o resto 
da vida; querer aproveitar 
e viver ao máximo cada 
momento. Eu amo ser 
mãe, destaca Rosangela. 

Rosangela desfruta do privilégio de ser 
mãe de gêmeos por duas oportunidades


