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Em um dos momentos mais fatais da 
humanidade, a Páscoa chega para nos 

fazer refletir sobre a empatia que estamos 
tendo para com as pessoas que estão em 
nosso convívio. O que estamos fazendo 
para cuidar dos nossos? Qual o exemplo 
que estamos dando para a sociedade?

Pensar no outro foi uma das gran-
des virtudes de Jesus Cristo ao aceitar 
morrer pregado em uma cruz para 
salvar a humanidade. Passados quase 

2000 anos, mais do que nunca, precisamos pensar no outro 
e o nosso sacrifício é bem mais leve do que a cruz carregada 
por Jesus. Hoje estaremos cuidando do outro e fazendo nossa 
parte para salvar a humanidade com medidas simples como: 
o uso da máscara, do álcool gel, o distanciamento controlado, 
mas principalmente com mais amor pelo outro, com mais hu-
manismo, com mais justiça em nossas ações, com mais ética.

Sobre o Coronavírus (Covid-19). Se o ano de 2020 foi marca-
do pela chegada da pandemia, o 2021 é marcado pela segunda 
onda e pelas variações do vírus que está levando milhões de 
vida. E neste contexto, estamos diretamente inseridos, pois o 
vírus está cada vez mais entre nós. Nesta edição do Vitrine do 
Povo (VP), voltamos atualizar as informações que pautam a 
nossa atualidade, entre elas as informações sobre o panorama 
atual do Covid-19 em um mês marcado pelo recorde de casos 
registrados em Palmitinho. Se na edição 32 anunciamos a 
chegada da vacina, na edição 33 apresentamos a evolução da 
vacinação com a expectativa de que o ritmo seja acelerado e 
de que todos possam estar imunizados o mais breve possível.

Estamos na Semana Santa, época em que além de vivermos 
o verdadeiro sentido cristão, estão presentes às tradições que 
movimentam o nosso comércio em um período cheio de sím-
bolos. Entre essas tradições o consumo de peixe ocupa lugar 
de destaque, sendo a grande oportunidade para os produtores 
comercializarem a sua produção levando o produto a mesa de 
nossas famílias. Diante disso, trazemos matéria especial sobre a 
atividade que está presente em 84 propriedades de Palmitinho.

A edição 33 traz matéria especial sobre os esportes 
alternativos, que diante do Decreto de Bandeira Preta e o 
fechamento do comércio e das academias, se tornaram cada 
vez mais presentes. Aliás, a nossa interativa da edição aborda 
justamente o tema do fechamento do comércio em meio ao 
momento mais critico da pandemia, com a opinião de diversos 
leitores sobre o tema.

Nas páginas das boas notícias tem ação solidária, tem à 
chegada do outono e dos primeiros metros do asfalto que liga 
Palmitinho e Pinheirinho do Vale, sonho realizado após uma lon-
ga espera de mais de 20 anos. Nossos colunistas nos atualizam 
sobre os temas da atualidade e ao discorrer as páginas do VP 
33 você vai encontrar muitas outras informações pertinentes.

Que na próxima edição possamos anunciar a vacinação 
em massa, a abertura do comércio (todos somos essenciais) 
e a disponibilidade de inúmeros leitos, porque como diz uma 
passagem, “nada é para sempre”.

Um salve aos profissionais da saúde, sempre incansáveis. 
Nossa solidariedade às famílias que tiveram perdas com a 
Covid-19. Boa leitura!

Dejair de Castro
MTB - 16 952

AGRONEGÓCIO EM DESTAQUE

ESPAÇO ABERTO

DESTAQUE ESPORTIVO

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

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.

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

Os reflexos gerados pela pandemia na saúde pública e na economia das famílias ocasionou uma grande discussão sobre o 
fechamento do comércio para preservar vidas ou a abertura do comércio para evitar uma crise econômica e a falência de 
empresa. Diante disso, o VP foi buscar a opinião dos leitores e traz alguns depoimentos sobre o assunto. Confira:

Como profissional atuante na linha de frente e que acompanha a realidade vivida na pandemia desde 
seus primórdios, acredito que encontrar o equilíbrio entre as questões sanitárias e econômicas seja o mais 

importante. Poder conscientizar o cidadão de que suas atitudes unilateralmente são as principais causado-
ras da propagação do vírus, e consequentemente, isso acarretará em problemas de ordem financeira para 

empresas e pessoas físicas, uma vez que o fechamento do comércio e demais prestações de serviço, seja o 
"remédio mais amargo" a ser administrado.

Mainara Fabiane da Silva - Enfermeira Obstetra/Auditora em Saúde 

Perante todos os fatos que estamos presenciando fica realmente muito difícil chegar a um consenso sobre o 
que é o melhor a ser feito. O comércio precisa funcionar para girarmos nossa economia, mas não podemos 
esquecer que para que isso aconteça às pessoas devem estar saudáveis! Creio que a disciplina com os cuida-
dos de proteção é decisiva neste momento, pois através dela é que poderemos retornar as nossas atividades.

Liana Bonafé – Comerciante

Devido às medidas adotadas pelo governo estadual, muitos comerciantes tiveram que manter seus estabele-
cimentos fechados, mas entendemos que todo comércio é essencial, seja para seu proprietário ou seus cola-
boradores, sabemos que o pequeno comércio respeitando todos os protocolos sanitários não é o responsável 
pela propagação do vírus, portanto não deve sofrer as consequências mais severas.

Luiz Francisco Zancan – Empresário

Estamos diante de um momento crítico e incerto. O isolamento e o distanciamento social além de redu-
zir o número de infectados, salva vidas e reduz a velocidade de contágio do vírus, por outro lado o fe-
chamento dos comércios, ocasiona o desemprego, a redução da renda familiar, a falência de empresas, 
entre outros. Diante disso o cuidado e conscientização são muito importantes, evitando aglomerações, 
mantendo o distanciamento social, uso de máscara, álcool gel e a obediência aos demais protocolos.

 Viviane Meneghetti  - Professora / Pedagoga

Particularmente acredito que o fechamento do comércio não seja a solução para o problema que en-
frentamos. Percebo que a nossa realidade é diferente das grandes cidades por não termos um núme-
ro alto de pessoas aglomerado em nossos estabelecimentos. Sou a favor de continuar trabalhando e 
seguir as medidas de prevenção. Afinal todos somos capazes!  Podemos ver, que maioria das pessoas 
que não trabalham diariamente, acabam não ficando em suas casas e o que era para ser uma solução 
acaba tornando-se um problema ainda maior.

Rosa Maria Negri – Fotógrafa

Na minha opinião, o fechamento de algumas unidades do comércio “os não essenciais” não resolve e 
não diminuí os casos de Covid-19 no município, cria-se assim um problema maior que afeta a todos que 

tiveram que fechar suas portas em função deste problema. Acredito que deve ser feito um controle de 
fluxo de pessoas nos locais com os devidos cuidados como máscara e álcool gel, para assim todos pode-

rem exercer suas funções e reabrir o comércio prezando pela saúde física e financeira de todos. 

Cristhian Zancan Bonafé – Empresário/Arquiteto e Urbanista

O momento pelo qual estamos passando é delicado e requer uma série de cuidados. Mas restringir a cir-
culação das pessoas através do fechamento do comércio NÃO é a melhor maneira de conscientizar e só o 

FIQUE EM CASA também não serve para quem precisa sair para prover o sustento.

Carina Casali – Atendente de Farmácia

Não me sinto apta a opinar pela abertura ou fechamento do comércio, porém me sinto empoderada a dizer 
que para a situação ir gradativamente melhorando, tanto em relação à saúde quanto na questão financeira 

em geral, é preciso que a comunidade no seu todo faça sua parte e evite aglomeração.  E, aglomeração não 
se faz só no comercio que esta visível e sim nas “visitas inocentes” ou em aglomerações camufladas.

Ivete T. Rodrigues dos Santos - Assessora Regional/Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 
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RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Alternativas de alimentos 
para o outono 

Auxílio

O Governo do Estado está estudando junto com a As-
sembleia Legislativa uma proposta de auxílio emer-

gencial de R$ 130 milhões para os setores mais afetados 
pela pandemia no Rio Grande do Sul. Serão 96,4 mil 
beneficiários diretos, entre eles, trabalhadores que per-
deram emprego, empresas dos setores de alimentação e 
alojamento e mulheres chefes de família em situação de 
extrema pobreza. Este grupo receberia R$ 100 milhões 
em forma de subsídio. Outros R$ 30 milhões seriam 
destinados à ampliação de recursos do ICMS para apoio 
a projetos de incentivos a cultura, assistência social e 
esporte. A ideia é interessante. Precisamos saber se 
realmente vai se concretizar, quando vem e se esse 
dinheiro realmente existe em um Estado que há poucos 
meses se declarava falido.

CONTAS DA COVID
O Governo Federal, por meio do Portal da Transparên-

cia, informa que já destinou para o combate a pandemia 
em todo o País, mais de R$ 415 bilhões, entre 2020 e 
2021. Esse dinheiro foi destinado a hospitais para monta-
gem de leitos de UTI, para medicamentos, constituição de 
equipes médicas e enfermagem e ampliação da estrutura 
hospitalar como um todo. Aos estados foi outra parte para 
gerenciar a rede e a estrutura de atendimento. E aos 
municípios chegou o maior montante. Com esse recurso 
prefeitos e secretários de saúde montaram sua estratégia 
de enfrentamento a pandemia. Porém algumas dúvidas de 
onde aplicar os recursos foram surgindo. Alguns, para não 
devolverem o dinheiro, foram aplicando emergencialmen-
te em outras ações que não eram exatamente combate e 
prevenção ao coronavírus. Principalmente porque 2020 
precisavam encerrar as contas de mandato. Agora, no 
pior momento da crise sanitária, não há mais dinheiro, 
nem medicamentos, nem leitos, nem profissionais e o 
número de vidas perdidas aumentando. Quem gastou 
errado vai ter que se explicar, sejam prefeitos, secretá-
rios municipais e de estados e governadores também. O 
próprio Ministério da Saúde tá na lista. Aconteceu erro 
de cálculo e planejamento. A pandemia foi subestimada 
por alguns. E a nação ameaçada por um vírus que mata 
e não escolhe cor, religião e nem classe social.

Cultura FM
/Dejair de Castro

Foi preciso esperar quase 23 anos para 
visualizar os primeiros metros da camada 
asfáltica da sonhada obra da ERS-528, ini-

ciada na tarde da quarta-feira, dia 03 de março.
O momento histórico foi registrado pela 

reportagem do VP por volta das 15h30min, 
com a presença de lideranças e de populares 
que a mais de duas décadas esperavam pela 
concretização da reinvindicação. O momento foi 
descrito pelo Prefeito Municipal Caetano Alba-
rello, como um marco para o desenvolvimento 
dos municípios de Palmitinho e Pinheirinho do 
Vale. – É um momento de muita alegria, pois 
significa muito para o desenvolvimento dos dois 
municípios e para o bem-estar da nossa popu-
lação, que há muito sofria com as condições 
desta estrada, comemorou Albarello.

O vice-prefeito, Elisandro da Silva, destacou 
o esforço das lideranças das duas comunida-
des para a concretização da obra. – Foram 
muitas as pessoas que contribuíram para este 
momento e o esforço de cada liderança foi de 
extrema importância para que hoje pudéssemos 
contemplar o início do asfaltamento, destacou.

Após iniciar e ser interrompida por inúme-
ras vezes, a obra foi retomada em meados de 
2020 e ganhou ritmo acelerado nas últimas 
semanas. A etapa inicial prevê a conclusão do 
primeiro trecho que compreende 5 quilôme-
tros, no trecho que vai da cidade de Palmitinho 

Produção de peixe supera 
19 toneladas em Palmitinho

ERS-528 tem primeiro 
trecho asfaltado

Semana Santa movimenta atividade que está 
presente em 84 propriedades do município

Momento histórico foi registrado pelo VP no dia 3 de março 

Presença garantida na 
mesa de grande maioria 
das famílias nesta época, 

o peixe (piscicultura) entra em 
evidência durante a Semana 
Santa gerando uma importante 
renda para quem apostou na 
atividade.

Conforme dados da Ema-
ter/Arcar-RS, apesar de sofrer 
perdas devido a forte estiagem 
que afetou o município, a 
piscicultura está presente em 
84 propriedades do município 
com 148 viveiros que aco-
modam inúmeras espécies, 
sendo estas destinadas para o 
consumo próprio ou, em boa 
parte, para comercialização.

Tradicional na Semana 
Santa, quando há um grande 
aumento da demanda, a ativ-
idade oportuniza que estas 
famílias possam obter uma 
renda extra em meio às di-
ficuldades que encontraram 
em outras culturas, muitas 
prejudicadas pela estiagem.

De acordo com a Emater, as 
principais espécies produzidas 
no município são: carpa capim, 
carpa húngara, carpa prateada, 
carpa cabeça grande, tilápia e 
pacu. A produção estimada de 
peixe no município chega a 
19,2 toneladas.

A Secretaria Municipal da 

Divulgação/Em
ater/RS

Atividade ganha destaque durante a Semana Santa

Asfalto chegou após quase 23 anos de espera

Agricultura do Município vem 
apoiando a atividade com o 
incentivo a abertura e limpeza 
de açudes e a viabilização de 
agroindústrias, possibilitando 
que mais famílias possam en-
trar na atividade. O Secretário 
Municipal da Agricultura e 
Meio Ambiente Cleber Spon-
chiado, destaca que a ativi-
dade é fundamental e ganha 
uma grande vitrine durante a 
Semana Santa. – É o momento 
para os piscicultores e para as 
famílias que procuram princi-
palmente pelos peixes vivos, 
preservando uma das grandes 
tradições desta época, e por 
isso estamos e vamos incenti-
var ainda mais esta atividade, 
destaca o secretário.

Atualmente a Emater faz 
acompanhamento técnico em 

5 propriedades, onde os produ-
tores produzem carpas e tilápias, 
conforme destaca o Técnico da 
Emater Palmitinho, Luan Jaques 
da Costa. - Possuímos no mu-
nicípio uma agroindústria de 
peixes, a Agrofisch, e estamos 
realizando acompanhamento 
técnico em uma propriedade 
que vai realizar a criação para 
abastecer a agroindústria, como 
se fosse uma integração, relata. 
Devido a demanda, a ideia é 
que mais produtores realizem a 
criação para fornecimento para 
a agroindústria.

Sem a possibilidade de 
realizar a tradicional Feira do 
Peixe, os produtores buscam 
formas alternativas e apostam 
nas vendas a domicílio para 
desovar a produção e atender 
a demanda.

Iniciou o outono, e com ele uma preocupação para os 
produtores de leite devido ao vazio outonal, que corres-

ponde ao período de abril a maio. Este é o período onde 
as pastagens anuais de verão estão em final de ciclo e 
as pastagens perenes reduzem o seu crescimento devido 
à diminuição da temperatura e encurtamento dos dias. 
Neste período com menor oferta de forragem, aumenta-se 
o consumo de silagem e ração, e aí está gerando uma preo-
cupação aos produtores, pois a safra e safrinha de milho 
silagem foram afetadas pelas estiagens ou pelo ataque 
de cigarrinhas, e o estoque de deste alimento diminuiu.

Sabendo disso, quero deixar algumas dicas sobre al-
ternativas de alimentação que poderão estar sendo utili-
zadas pelos produtores, para que o gasto da silagem seja 
reduzido e possa ser suficiente até a próxima safra. Em 
conversas com alguns agricultores uma opção que surgiu, 
e acredito que será muito utilizada, é o plantio da cultura 
do trigo para realização de silagem, temos ótimas varieda-
des de trigo no mercado voltadas para esta finalidade, e 
se realizada no ponto correto de corte pode ser um ótimo 
alimento para bovinos, então esta se torna uma alternativa 
interessante. Outra sugestão é adquirir sementes certifi-
cadas e de bom potencial produtivo para que haja grande 
volume de forragem durante o inverno diminuindo o uso 
de silagem, mas não é somente semente de qualidade, o 
preparo do solo para o plantio, dessecação da área antes 
do plantio (se necessário), utilização de adubação química 
+ orgânica quando possível e adubação de cobertura com 
nitrogênio, respeitando a altura de entrada e saída das 
pastagens, esses fatores são fundamentais para o sucesso 
do cultivo.

Muitos produtores também no momento de grande 
oferta de forragem realizaram a fabricação de feno, que 
é outro alimento que pode ser utilizado. Aquisição de 
pré-secado, caroço de algodão, mandioca e grão de aveia, 
são alternativas que também podem ser utilizadas na 
alimentação. 

Para maiores informações a Emater está à disposição 
dos agricultores, orientando e auxiliando na tomada de 
decisão. 

Até a próxima edição!

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

até a Linha Vencedora. O investimento está 
estimado em R$ 5,5 Milhões oriundos de 
recursos das Contribuições de Intervenção no 
Domínio Econômico(CIDE).

Além do Prefeito Municipal e do Vice-Pre-
feito, o momento histórico foi acompanhado 
pela Presidente da Câmara Municipal, Venilda 
de Fátima Azevedo; e os Secretários Muni-
cipais: Cleber Sponchiado, Luiz Henrique 
Dalcanton, Michele Zanella e Gervásio San-
tana. Diversas outras lideranças e autoridades 
também prestigiaram o momento.

A obra foi conquistada após inúmeras au-
diências realizadas com todos os governadores e 
secretários responsáveis pela área de transportes 
nos últimos 23 anos. O pleito contou com amplo 
envolvimento de lideranças empresariais e po-
líticos, de todos os partidos, sendo que a união 
dessas lideranças segue sendo fundamental para 
que a obra seja concluída ao total dos seus 18 
quilômetros até Pinheirinho do Vale.

Rodovia recebe nome de ex-prefeito

O plenário da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 

do Sul aprovou, de modo unâ-
nime, a nomeação da rodovia 
ERS-528 para Rodovia Luiz 
Carlos Panosso.

A votação foi realizada na 

tarde da terça-feira(23) quando 
entrou na pauta o projeto de Lei 
123/2020, assinado pelo então 
deputado estadual Edson Brum, 
hoje Secretário Estadual de De-
senvolvimento Econômico.

Conforme Brum, a iniciativa 

é em homenagem ao ex-prefei-
to de Palmitinho. Panosso está 
entre as lideranças que por 
inúmeras vezes participaram 
de reuniões e audiências a 
fim de retomar a obra que foi 
paralisada por diversas vezes. 
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ESPECIAL ESPECIAL

de casos de covid-19 em Palmitinho
Número de 
casos saltou de 
340 para 528 
em um mês

O
s registros de casos 
confirmados de co-
vid-19 apresentou 
aumento recorde 

durante o mês de março, 
passando de 340 para 528, 
um aumento de 55,3%. 
O aumento seguiu a tendên-
cia dos casos registrados no 
país e em todos os estados 
brasileiros durante o mesmo 
período, causando colapso no 
sistema de saúde e na mor-
te de milhares de pessoas. 
De acordo com dados da 
Secretaria Estadual de Saú-
de(SES), o mês  representou 
o momento mais crítico desde 
o início da pandemia com a 
saturação do sistema de saú-
de e o esgotamento dos leitos 
de UTIs que atuaram acima 
da capacidade de 100% du-
rante todo o mês. O momento 
também representou fortes 
impactos no setor econômi-

MARÇO TEM RECORDE 

Rua Olavo Bilac
Palmitinho-RS

Telefone: 3791-1540

co com o fechamento total 
do comércio não essencial, 
consequência do decreto 
estadual que estabeleceu 
bandeira preta e o cancela-
mento do modelo de coges-
tão pelo período de 15 dias. 
Em Palmitinho os casos ti-
veram forte aumento e no 
momento mais crítico, no 
dia 15 de março, o municí-
pio contava com 61 casos 
ativos da doença, passando 
para 7 o número de óbitos 
em decorrência da doença.  
Conforme o último boletim 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, nesta 
segunda-feira(29), eram 528 
casos positivos com 34 ativos 
e quatro pessoas internadas. 
A média do mês de março era 
de 6,48 por dia, bem acima 
da média de fevereiro que 
foi de 3,14 casos por dia. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde mantém o alerta para 
que a população tome o má-
ximo de cuidado para evitar 
a propagação da doença. O 
uso de máscara, de álcool 
gel e o isolamento social são 
fundamentais para conter o 
vírus, reforça a Secretaria.

Palmitinho tem 11,8% da população vacinada

A chegada de novos lotes de 
vacinas nos últimos dias 

possibilitou que o percentual da 
população imunizada chegasse 
a 11,8%, em Palmitinho.

Até esta quinta-feira (25), 
o município havia recebido 
1.208 doses entre as vacinas 
da AstraZeneca e da Sinovac. 
Com esse montante foram 
imunizados todos os profis-
sionais de saúde do Município 
e ampliada à vacinação dos 

idosos acima de 67 anos.
Conforme a Enfermeira 

Responsável pela Sala de Va-
cinas da Unidade Básica de 
Saúde, Berenice Lopes, nesta 
semana foi iniciada a vaci-
nação com os idosos de 67 
anos e está sendo concluída a 
vacinação de idosos com 70 
anos ou mais. – A expectativa 
é de que na próxima semana 
possamos iniciar a imunização 
na população idosa abaixo 

dos 67 anos, mas para que 
isso ocorra dependemos do 
recebimento de novos lotes da 
vacina, relata.

A Enfermeira também pede 
a colaboração da comunidade 
em relação ao distanciamento 
enquanto aguardam na fila da 
vacina, além disso, pede-se a 
população vacinada que con-
tinue tomando os cuidados 
mesmo após a imunização. - 
É preciso continuar tomando 

os cuidados com o uso de 
máscara e o distanciamento 
mesmo após receber a vacina, 
pois os anticorpos demoram 
até 30 dias para atuarem no 
organismo e além disso é pre-
ciso receber a segunda dose 
da vacina, destaca.

Conforme o Prefeito Mu-
nicipal, Caetano Albarello, a 
Administração Municipal vem 
se empenhando para imunizar 
a população o mais rápido 

possível e assim evitar que 
novas vidas sejam perdidas. 
Recentemente foi aprovado um 
projeto proposto pelo Executivo, 
onde o município poderá fazer 
a compra direta de vacinas em 
caso de o Plano Nacional de 
Vacinação não ser cumprido. 
– Queremos imunizar a popula-
ção o mais rápido possível para 
que possamos retomar as ati-
vidades do nosso comércio de 
forma segura, relata o Prefeito.

 Divulgação

Equipe já atendeu cerca de 30 ocorrências de descumprimento dos decretos

Comissão de fiscalização orienta população sobre medidas de prevenção ao Covid-19

Com vistas a orientar a 
população e os esta-
belecimentos comer-

cias sobre a importância da 
prevenção com os cumpri-
mentos dos protocolos de 
prevenção contra a Covid-19, 
a Comissão de Fiscalização 
vem atuando constantemen-
te nas últimas semanas.

A Comissão de Fiscaliza-
ção Municipal de Medidas 
Protetivas Contra a Co-
vid-19 foi instaurada atra-
vés da Portaria 52/2021 de 
19 de fevereiro deste ano e 
desde então tem realizado 
um impor tante trabalho 
com vistas a evitar o des-
cumprimento das normas 
de vigilância e consequen-
temente reduzir a propaga-
ção do Coronavírus entre os 
munícipes palmitinhenses.

O grupo de fiscalização é 

Boletim mostra situação atual do coronavírus no município 

composto por 15 Servidores 
Municipais, sendo que o 
trabalho ocorre em parceria 
com o Centro de Operações 
de Emergência em Saúde Pú-
blica (COE), Brigada Militar, 
Polícia Civil e o Ministério 

Público Estadual.
A equipe já atendeu cerca 

de 30 denúncias de des-
cumprimento das medidas 
protetivas, sendo que os refe-
ridos estabelecimentos foram 
visitados e orientados sobre 

as medidas estabelecidas no 
Decreto Estadual de Bandeira 
Preta. Ao menos três estabe-
lecimentos foram lacrados 
pela fiscalização.

De acordo com a comis-
são, o objetivo principal 

do trabalho é de orientar a 
população e os estabeleci-
mentos sobre a importância 
dos cuidados de prevenção 
devido ao grande risco que 
o covid-19 oferece a saúde 
da população. 

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.

A Administração Municipal deseja uma abençoada Páscoa a todos!
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INFORMATIVO PREFEITURA DE PALMITINHO/RS 

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITINHO/RS

INFORMATIVO

Profissionais do HST recebem 
orações e homenagem

Ação ecumênica emocionou profissionais 
da casa de saúde palmitinhense Administração segue apoiando empreendimentos em suinocultura 

O apoio para a expansão da suinocultura 
continua sendo uma das prioridades da 
Administração Municipal, tendo em vista 

a grande importância que a atividade representa 
para Palmitinho.

A suinocultura é a maior geradora de retorno 
para o município, sendo responsável por inú-
meros empregos, garantindo a subsistência de 
dezenas de famílias e refletindo diretamente no 
comércio do município.

De acordo com o Secretário Municipal de 
Obras e Viação, Cleber Balestrin, ao longo dos 
últimos anos a administração vem apoiando a 
iniciativa de diversos produtores que estão ini-
ciando ou expandindo as atividades. Conforme 
ele, nas últimas semanas vem sendo realizado 
um amplo trabalho de terraplanagem no em-
preendimento liderando pelo produtor, João 
Vianei Bonafe, na Linha Negrini. A capacidade 
de produção deve chegar a 1.400 suínos em 
uma estrutura que contempla esterqueira, 
açude, melhoria de pátio e estrada de acesso.

Além do trabalho de terraplanagem que já 
atendeu diversas outras propriedades, o parque 
de máquinas da secretaria vem dedicando-se 

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 01/03/2021 a 29/03/2021, 
estiveram em pauta os seguintes Projetos de Lei;

DA PARTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Projeto De Lei Municipal Nº 05/2021 – “Autoriza Suplementar Dotações No Orçamento Vigente 

E Dá Outras Providências”.  APROVADO
Projeto De Lei Municipal Nº 06/2021 – “Autoriza O Poder Executivo Municipal A Abrir Crédito 

Especial, No Orçamento Vigente, E Dá Outras Providências”. APROVADO.
Projeto De Lei Municipal Nº 07/2021 – “Autoriza O Município De Palmitinho A Celebrar Convênio 

Com A Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio De Tenente Portela”. APROVADO.
Projeto De Lei Municipal Nº 08/2021 – “Autoriza O Poder Executivo Municipal A Receber De 

Pessoas Físicas Ou Jurídicas, Sem Ônus Ou Encargos, Doações Financeiras Destinadas Ao Custeio 
De Eventos Públicos E/Ou Campanhas Sociais”.  APROVADO.

Projeto De Lei Municipal Nº 09/2021 – “Autoriza O Poder Executivo Municipal A Adquirir Vacinas; Celebrar 
Contratos Ou Convênios Para O Enfrentamento Da Pandemia Da Covid-19 E Dá Outras Providências”. APROVADO. 

Projeto De Lei Municipal Nº 10/2021 – “Autoriza O Poder Executivo Municipal A Adquirir Área 

De Terra E Dá Outras Providências”. EM BAIXA PARA ANÁLISE.
Projeto De Lei Municipal Nº 11/2021 – “Reestrutura O Conselho Municipal De Acompanhamento 

E Controle Social Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização 
Dos Profissionais Da Educação – Cacs, Fundeb E Dá Outras Providências”. APROVADO.            

Projeto De Lei Municipal Nº 13/2021 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
servidores por tempo determinado para a necessidade temporária de excepcional interesse público 
e dá outras providências. EM BAIXA PARA ANÁLISE.  

Projeto De Lei Municipal Nº 14/2021 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial no orçamento vigente, e dá outras providências. EM BAIXA PARA ANÁLISE.     

        
DA PARTE DO LEGISLATIVO: 

Projeto Resolução Nº 01/2021 – “Determina A Suspensão Das Sessões Ordinárias E O Fecha-
mento Das Dependências Do Poder Legislativo Municipal De Palmitinho-Rs”. 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.

Com o objetivo de regu-
larizar cerca de 500 
imóveis ainda não es-

criturados em Palmitinho, 
a Administração Municipal 
está elaborando o Programa 
“Palmitinho Legal”.

Os referidos imóveis são 
terrenos e edificações situa-
dos em áreas situadas nos 
arredores da cidade. O pro-
jeto é umas das prioridades 
da atual gestão e deverá ser 
anunciada oficialmente nas 
próximas semanas.

O Prefeito Caetano Alba-
rello destaca que a iniciativa 
é de suma importância, tan-
to para os cidadãos quanto 
para a municipalidade. – A 
criação do Palmitinho Legal 
permitirá que os proprietá-

rios possam legalizar os seus 
imóveis, o que acaba por ga-
rantir uma valorização maior 
a estas áreas. Além disso, 
a legalização destes espa-
ços gerará mais tributação, 
permitindo que o município 
possa continuar fazendo as 
melhorias estruturais e or-
ganizacionais para a nossa 
população, destaca.

Entre os lotes a serem 
regularizados estão os três 
Distritos Industriais, res-
ponsáveis pela geração de 
dezenas de empregos e 
oportunidades para empre-
sários do município. – A 
ideia é legalizar estes locais, 
com toda a documentação 
necessária e com a possi-
bilidade de que os mesmos 

sejam adquiridos pelos em-
presários, fomentando o 
setor industrial e comercial 
da cidade, destaca Albarello.

Outras áreas a serem le-
galizadas encontram-se nas 
regiões periféricas da área 
urbana, que estão em situa-
ção de abandono ou sendo 
utilizadas de maneira irregu-
lar. O projeto também prevê 
a compra de novas áreas de 
terras a fim de fomentar que 
novos empreendimentos se-
jam instalados no município.

A iniciativa vem sendo 
organizada pela Adminis-
tração Municipal através do 
trabalho integrado entre as 
Secretarias de Planejamen-
to e de Indústria, Comércio 
e Turismo.

Uma ação ecumênica 
emocionou profissionais 

do Hospital Santa Terezinha 
na tarde do sábado (27). 
Na ocasião, seguindo os 
protocolos de segurança, foi 
realizada uma corrente de 
oração em forma de agra-
decimento aos profissionais 
que estão na linha de frente 
do combate à pandemia. 

A iniciativa partiu da Igreja 
Metodista, mas recebeu o 
engajamento de outras igrejas 
que foram convidadas a inte-
grar o gesto que pede proteção 
divina aos profissionais. Em 
sua pagina a Igreja citou um 
salmo para ilustrar o momen-
to. - Orar é a forma mais linda 
de cuidado "Deus é o nosso 
refúgio e a nossa força, socorro 
que não falta em tempos de 
aflição". Salmo 46. 1. Aos Pro-
fissionais da saúde do Hospital 
Santa Terezinha Palmitinho. 
Nossa Solidariedade, destaca.

Conforme o Pastor da Igreja 
Metodista, Jones Mafalda de 
Almeida, a iniciativa surgiu 
como forma de agradecer aos 
profissionais e a presença 
de representantes de outras 
igrejas representa a união de 
todos em prol dos profissio-
nais. - Vejo que é um momento 
de nos unirmos em cuidado e 
este ato foi um momento de 
fé, esperança e amor, refletiu.

"Palmitinho Legal" visa 
regularizar terrenos e distritos
Trabalho deve iniciar em breve no município

Divulgação

Divulgação

Empreendimento na Linha Negrini deve produzir 1.400 suínos

Nota Fiscal destina mais de R$ 620 mil para entidades de Palmitinho

Fruto do esforço do Grupo de Educação 
Fiscal (GEFIM), com o total apoio da Admi-

nistração Municipal, o programa Nota Fiscal 
Gaúcha(NFG) vem beneficiando os munícipes 
e entidades do Município.

Desde que o programa foi iniciado no mu-
nicípio, em 2013, foram destinados um total 
de R$ 620.657,00 para as entidades cadas-
tradas, sendo que somente em 2020 foram R$ 
91.529,30. Os valores se referem às 65 etapas 
desenvolvidas pelo programa neste período.

De acordo com o Secretário Municipal da 
Fazenda de Palmitinho, Cristiano Dalla Valle, 

os valores são fundamentais para auxiliar na 
manutenção destas entidades, principalmente 
no que tange a melhorias de infraestruturas.

Os valores destinados a cada uma das 
entidades é definido no momento em que o 
contribuinte se cadastra no NFG, ocasião em 
que escolhe três entidades conveniadas para 
receber os recursos. Além de indicar entida-
des, os contribuintes também concorrem aos 
sorteios mensais do NFG e do Nota Fiscal 
Palmitinhense, desde que não esqueça de 
solicitar a inserção do CPF na nota quando 
realizar compras no comércio.

(55) 9 9988-6593 (Alex)
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IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

para a melhoria de estradas e de acessos a essas 
propriedades a fim de facilitar a entrada de ca-
minhões, garantindo a logística para a produção.

Em outra frente, a Secretaria Municipal da 
Agricultura auxilia com a viabilização das licen-
ças ambientais, faz a intermediação entre os 
produtores e as empresas integradoras, além de 

auxiliar na distribuição dos dejetos produzidos 
nestas propriedades.

Conforme o Prefeito Caetano Albarello, as 
ações desenvolvidas pela Administração em 
conjunto com o empreendedorismo dos produ-
tores é fundamental para manter o município 
como destaque estadual na suinocultura.

Em sua página oficial, a 
Direção do HST agradeceu 
ao gesto. - Assim encerramos 
este sábado. Com uma Linda 
homenagem à equipe do 
HST. Muito obrigado a aos 
amigos da Igreja Metodista. 
Lindo gesto apresentado com 
muito amor, carinho, fé e 
esperança. Uma feliz Páscoa 
a todos, publicou a Direção.

A ação também contou 
com a presença do Padre Ge-
rônimo Girardi representando 
a Igreja Católica, e do Pastor 
Valdir Luiz da Rosa, integrante 
da Igreja Quadrangular. 

O HST conta atualmente 
com cerca de 60 colabora-
dores, entre médicos, enfer-
meiros, técnicos, pessoal do 
administrativo, entre outros 
profissionais que prestam rele-
vantes serviços no atendimen-
to em saúde no município. 
A casa de saúde conta com 
um total de 51leitos, sendo 
que 25 leitos são exclusivos 
para atender pacientes com 
suspeita ou com confirmação 
de infecção por covid-19.

I.E.E.22 DE Maio: R$ 141.591,00
I.E.E.F: Olavo Bilac: R$ 79.760,00
I.E.E.F: José Peron: R$ 26.003,40                       
APAE: R$ 149.000,00
HST: R$ 244.169,52
Média por etapa de 038 a 065 : R$ 22.987,29     
Total: R$ 620.657,00

VEJA OS VALORES DESTINADOS 
A CADA ENTIDADE:
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VARIEDADES

Fotos: Divulgação

ABRIL DE 2021

ÁRIES (21/3 A 20/4)
Os nativos de Áries irão sentir-se renascidos. O mês de Abril lhe dará 

muita energia mental. É provável que você tente alcançar seus objetivos tanto 
na vida pessoal quanto na carreira. Mercúrio o ajudará a definir seus objetivos e 
modos de alcançá-los com clareza.   

TOURO (21/4 A 20/5)
No mês de Abril, a vida dos taurinos estará repleta de positividade 
nos mais variados aspectos. Principalmente nos relacionamentos 

que serão influenciados por Vênus. Depois de uma pausa considerável, sua se-
xualidade despertará para a vida e seu parceiro sem dúvida irá apreciar.  

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
O mês de Abril traz um sinal de conflitos para os geminianos. Seja quem for, 
você discutirá sobre as pequenas coisas e poderá se arrepender mais tarde. 

Além das brigas, você também retornará aos velhos erros do passado. Mas você não deve 
tentar lutar contra esses sentimentos, e sim tentar analisá-los e aprender com eles.   

CÂNCER (21/6 A 21/7)
No mês de Abril, os cancerianos deverão ter mais controle sobre 
si mesmos. Estarão sujeitos a explosões tanto no trabalho quanto 

em casa. Isso terá um impacto significativo em seus relacionamentos com os 
colegas. Como você provavelmente não é muito sociável, e quem não conhece 
pode confundir essa característica com sua personalidade.  

LEÃO (22/7 A 22/8)
Se você se sente atraído pelas ciências alternativas, este mês é um 
ótimo período para entrar nelas, pois o horóscopo mostra que você 

será iluminado por um talento excepcional, que pode não ter uma duração muito 
longa. Será um mês de amor; é possível que você receba ótimas notícias sobre 
o casamento ou a gravidez de alguém. Esteja você ou outro membro da família 
envolvido, não tenha medo de sentir-se alegre. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Abril será bastante selvagem para os virginianos em termos de re-
lacionamentos. É possível que apareça alguém especial na sua vida 

e você se apaixone à primeira vista. Embora você, provavelmente, não consiga 
parar de pensar nessa pessoa, tem que deixar as coisas acontecerem no seu 
próprio ritmo e não deve apressar nada.  

LIBRA (23/9 A 22/10)
Balança estará no topo do mundo em abril. Tudo funcionará em 
harmonia em casa e no trabalho, e será o momento ideal para umas 

pequenas férias. Tente fazer uma viagem em família durante alguns dias. Em 
particular, os seus pais apreciariam isso, dado que você não tem passado muito 
tempo com eles ultimamente.    

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Os escorpianos estarão agitados e proativos em abril. De certa forma, 
você estará sujeita ao ciúme, levando-a a um comportamento, 

porque Marte a influenciará. Você não se sentirá bem consigo mesmo, portanto 
pense cuidadosamente sobre as suas ações e sobre o que as causa.  

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Abril será um excelente momento para voltar aos valores familiares. 
Tente passar o máximo de tempo possível com os seus filhos, mas, 

por outro lado, não se esqueça do seu companheiro também. Você também ten-
tar convidar seu pai/mãe ou um/a irmão/irmã para uma viagem apenas para 
vocês dois, dado que há algum tempo que não têm tempo um para o outro.  

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Esquecer o trabalho será um desafio para os capricornianos em 
abril. A sua vida estará toda voltada para o trabalho e, goste ou não, 

não conseguirá deixar de pensar sobre os seus deveres, mesmo em casa. Não 
obstante, graças ao fato de que a maioria das pessoas nascidas neste signo são 
muito sistemáticas, não será um problema encontrarem tempo para a família e 
amigos. Com crianças, vai ser um encanto.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Os aquarianos estarão muito ocupados este mês. O seu esforço e 
sucesso tenderão a superar o seu desempenho normal, o que pode 

ser uma excelente oportunidade para aproveitá-lo e obter um aumento de salário 
ou algum benefício que lhe tenha sido negado no passado.   

PEIXES (20/2 A 20/3)
Em abril, Peixes parecerão pessoas diferentes devido à influên-
cia de Mercúrio. Por um lado, suas habilidades comunicativas 

melhorarão incrivelmente, o que pode beneficiá-la de muitas formas, mas 
também trará a tentação de manipular os outros. Não serão apenas as 
suas intenções que podem sair de controle, mas também podem vir à 
tona, e você possivelmente perderá muitos dos seus entes queridos.

HORÓSCOPO MENSAL Gaiolas e ciclismo: Esporte 
e mais qualidade de vida
Gaiolas e bicicletas estão entre práticas alternativas mais presentes no município

GERAL DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

SÓ UM GOLZINHO!

E não foi dessa vez que o Internacional quebrou o longo 
jejum de título do Brasileirão. Mesmo sem o vistoso 

futebol que o consagrou em 2019, prevaleceu o grupo e 
a qualidade do Flamengo no Brasileirão de 2020.

Se observarmos do ponto de vista da vontade, da raça 
e do próprio merecimento; sim.....o colorado deveria ter 
sido campeão. Contudo....porém.....só a transpiração não 
ganha título. Lomba, Rodinei, Moises, Marcos Guilherme 
e etc são jogadores que até jogaram bem, talvez com a 
corda esticada, mas faltou o sprint final. Não tem es-
trela e ponto. Digo mais, até Cuesta, Patrick e Galhardo 
são jogadores que pelo histórico de conquistas e clubes 
anteriores não podem ser a esperança de títulos de um 
clube com a grandeza do Internacional. A não ser que o 
torcedor se satisfaça com jogadores em idade de último 
terço da carreira com passagens por Goiás, Vasco, Vitó-
ria, Sport e etc...e que nunca ganharam nada. 

Para esse tipo de jogador, falta aquele detalhe, às 
vezes um pouco mais de sorte ou até mesmo um pouco 
mais de qualidade. Na verdade falta um detalhezinho; 
nesse caso, só um golzinho.

Sem corneta gente, sério mesmo. É estatística, time 
só de "bons" jogadores, sem alguns acima da média ou 
craques não ganha título.

Bola para frente. O futuro já começou para a dupla 
Grenal. Acho inclusive, que iniciou muito melhor do que 
na última temporada. O futuro é a piazada e o colorado tá 
no caminho. Encaixando esses guris com os diferenciados 
do Inter como Edenilson, Dourado, Guerrero, Iuri Alberto...
pode não faltar mais aquele "maledeto" golzinho.

Já escrevi que o considero "o cara", mas seria a hora 
de oxigenar o Grêmio e liberar o Renato uns dois ou três 
anos para depois voltar. Apesar de que mesmo dividindo 
as críticas do próprio torcedor gremista, li outro dia e 
concordei que o Renato é o melhor custo benefício do 
futebol brasileiro nos últimos tempos.

A conta é simples: quem ganha títulos; engorda os 
cofres do clube com a venda de jogadores apadrinhados 
e através da divulgação da marca por diversas formas 
como ele e de quebra tem números absurdos no maior 
clássico? Sua permanência, com seus bruxos e suas exi-
gências, é no mínimo garantia de time competitivo.

Vamo que vamo, batendo na trave ou metendo bucha, 
concordando ou criticando, assunto sempre teremos e às 
vezes dá tempo até de falar que foi culpa da arbitragem.

Um forte abraço a todos e até a próxima.

O grupo Pedal do Gole foi 
criado em 30/08/2018 
oficialmente, mas teve 

seu início bem antes, quando 
um grupo de amigos deu o 
pontapé ou, aliás, a pedalada 
inicial do grupo. Os fundado-
res são todos de Palmitinho, 
entre eles estão figuras como: 
Giliarde Tavares, Willian Bo-
nafé, Marcelo Casali, Diego 
Sass, Rodrigo Barbosa, Antô-
nio de Freitas, Edson Bonafé, 
Jackson de Castro e Renato 
de Souza.  

Conforme relatos dos in-
tegrantes, no início tudo era 
muito simples, nada de muitos 
equipamentos e bikes sofis-
ticadas, pois a intenção era 
de andar de bike mesmo e 
se divertir. O grupo foi criado 
de início no whatsapp por 
Giliarde Tavares marcando as 
pedaladas sempre nos sába-
dos. - Sempre registrávamos 
nossas pedaladas e a partir de 
novembro de 2020 decidimos 
criar um instagram do grupo 
para postar e manter salvo um 
pouco de nossa história, ami-
zades e lugares onde passa-
mos, relata um dos integrantes 
do grupo, Jonas Bayer.

O nome Pedal do Gole 
surgiu, pois depois das peda-
ladas, sempre nos reuníamos 
em algum bar ou posto de 
combustível pra tomarmos 
uma cerveja ou chopp pra 
descontrair, então uma coisa 
agregou a outra sendo assim 
batizado o grupo de “Pedal 
do Gole”. A partir desse gru-
po o círculo de amizades foi 
crescendo e chegando vários 
outros integrantes que co-
meçaram a se dedicar nessa 
brincadeira que acabou viran-
do coisa “seria”. Muitos come-
çaram a se dedicar, treinar e 
participar de provas aqui na 
região e obter grandes resul-
tados, estes (Giliarde Tavares 
e Renato de Souza) grandes 
incentivadores e referência 
para todos do grupo por seus 
resultados em provas e das 
orientações e ajuda passada 
aos demais do grupo para 
progredirmos nas pedalas. 

Jonas relata que a pan-

demia foi um grande susto a 
todos e deu uma esfriada no 
início, pois paramos de nos 
juntar e começamos a fazer 
peladas solitárias. A máscara 
virou uma rotina e ao andar-
mos na cidade o uso se fez 
necessário. As provas e desa-
fios de bike foram canceladas 
e assim fomos nos adaptando 
a nova rotina. - Pedalar para 
nós que inicialmente era só 
diversão foi se tornando muito 
mais que isso, se tornou ativi-
dade física, qualidade de vida, 
bem estar e amizades. E por 
falar em qualidade de vida e 
dedicação, destacamos um de 
nossos integrantes do grupo: 
João Flávio Piaia, que começou 
a pedalar para melhorar a sua 
qualidade de vida e já perdeu 
alguns quilinhos com a ajuda 
da bicicleta, e como a gente diz, 
tem que se puxar pra acompa-
nhar o rapaz hoje em dia!?

Uma outra modalidade 
que se destaca nas horas de 
lazer da gurizada são as gaio-
las(Off-road 4X2). No municí-
pio foi criado o Grupo "Gaiola 
Club Palmitinho", onde os 
integrantes fazem percursos 
arrogados em busca de aven-
tura, principalmente aos finais 
de semana.

Um dos integrantes do 
grupo é o jovem, Martin Chef-
fer Lopes(26), que faz parte 
do Grupo à um pouco mais 
de um ano. - Atualmente con-
tamos com aproximadamente 

20 pilotos. O "Off-road 4x2" 
é  um esporte que já existe 
a vários anos no munícipio, 
inclusive a formação da equi-
pe, relata. 

Ele comente que vários 
eventos tiveram que ser adia-
dos devido à pandemia que 
acabou reduzindo os encon-
tros, em função da necessi-
dade de isolamento. - Vários 
eventos que aconteceriam em 
municípios vizinhos, foram 
adiados e até cancelados. 
Acreditamos que nosso es-
porte é tão importante quanto 
o ciclismo, motociclismo, 
entre outros, que de certa 
forma percorrem o interior do 
município, contemplando as 
belezas naturais, valorizando 
o turismo rural.

O integrante do grupo rela-
ta ainda que além do esporte 
o grupo também realiza ações 
solidárias, sendo que uma 
delas ocorreu no último natal. 
- Resolvemos fazer algo dife-
rente, uma carreata solidária, 
onde realizamos a entrega de 
vários presentes e alimentos, 
sensação essa que vai muito 
além da emoção do esporte 
que praticamos, destaca.

Além de práticas tradi-
cionais, como futebol, os 
esportes alternativos ganham 
cada vez mais integrantes, 
formando amigos, desenvol-
vendo qualidade de vida e 
divulgando o nome de Palmi-
tinho por onde passam. 

Praticantes guardam histórias dos 
passeios em grupo de antes da pandemia

Igreja Matriz não receberá público devido a pandemia

 Divulgação

Celebrações da Semana Santa 
terão restrições de público
Fieis poderão acompanhar celebrações por redes sociais 

As celebrações da Semana Santa estão 
com restrições de público devido à pan-
demia em todas as paróquias da região.

Com apenas 10% da sua capacidade, a 
Catedral Santo Antônio recebeu no último 
domingo (28), a solenidade de Domingo 
de Ramos, que abriu a Semana Santa em 
Frederico Westphalen. A cerimônia foi cele-
brada pelo bispo dom Antonio Carlos Rossi 
Keller, e contou com a tradicional bênção 
aos ramos verdes.

A programação prosseguirá até o domingo, 
4 de abril, quando será celebrada a Páscoa 
para os cristãos. Em virtude do atual momen-
to da pandemia, todas a missas serão restritas 
a apenas 10% da capacidade da catedral, por 
isso, a orientação é para que a comunidade 
acompanhe as celebrações de suas casas, 
pelos canais de comunicação da paróquia.

O mesmo aconteceu na maioria das paró-
quias da região, entre elas a Paróquia Santa 
Teresinha de Palmitinho. Apesar da restrição 
de público, os fieis poderão acompanhar 
as celebrações pelas redes sociais ou pelas 
emissoras de rádio do município.

Em mensagem na página oficial, a Pa-
róquia Santa Teresinha deixou uma mensa-

gem sobre o momento e convidou os fieis a 
acompanharem as celebrações. - Estamos 
celebrando a Semana Santa. Esse é o tempo 
em que do alto do lenho da Cruz, sinal de hu-
milhação, Jesus Cristo transforma no lugar de 
vida e exaltação. Nesta semana celebramos 
a maior festa do Catolicismo porque Jesus 
venceu a morte e nos trouxe a vida eterna. 
Reze conosco!

Espaço Jurídico estreia na próxima edição

HST elege nova diretoria

Estreia na próxima edição 
do VP, o Espaço Jurídico, 

a coluna será desenvolvida 
pelo Bacharel em Direito, 
Saimon Riboli, e irá abordar 
temas pertinentes relacio-
nados à área jurídica e aos 
direitos dos cidadãos.

Através da coluna será 
possível sanar dúvidas dos lei-
tores sobre diversos assuntos 
da atualidade, sempre com 

o objetivo pelo melhor infor-
mar a nossa comunidade. O 
espaço também irá ao ar na 
Rádio Cultura FM em horário 
que será anunciado em breve.

Saimon é palmitinhense, 
Bacharel em Direito pela 
Universidade Regional Inte-
grada do Alto Uruguai e das 
Missões - Câmpus de Frede-
rico Westphalen(URI-FW), 
Especialista em Direito Penal 

e Processual Penal Contem-
porâneo pela URI-FW, possuí 
experiência de 8 anos no car-
go de Substituto de Tabelião, 
foi aprovado no XXIX exame 
de Ordem e é Pós-graduando 
em direito de Família e Su-
cessões e em Direito Notarial 
e Registral.

A coluna será destaque 
da página 8 do VP a partir 
da edição da próxima edição.

O Hospital Santa Terezinha 
(HST), elegeu na quinta-

-feira (25), a sua nova diretoria 
para os próximos dois anos.

A escolha se deu através 
de Assembleia Geral realizada 
na Casa de Saúde onde foram 
apresentados o balanço da 
última gestão onde a entidade 
apresentou um superávit de 
R$ 573,900,03. 

Durante a Assembleia, que 
contou com número restrito de 
pessoas devido à pandemia, 
houve a manifestação de lide-
ranças entre elas o Prefeito Mu-

nicipal Caetano Albarello, que 
conclamou a todos os diretores 
para se unirem e trabalharem 
em prol da casa de saúde.

O processo eleitoral contou 
com apenas uma chapa ins-
crita, sendo que a mesma foi 
aprovada de forma unânime. 
Apesar de apresentar pouca 
renovação em termos de 
novas lideranças, a diretoria 
conta com nomes com muita 
experiência, entre eles o do 
presidente eleito, o empresá-
rio e Ex-Prefeito, Jair Alberto 
Albarello. Também integram a 

diretoria nomes como o do ex-
-prefeito João Vianei Bonafe, 
a Diretora da Casa de Saúde 
Neida de Cezaro Bonifácio e 
o Médico e atual presidente 
Benvenuto Pelegrini.

Presidente: Jair Alberto Albarello
Vice-Presidente: Benvenuto Pelegrini
Segundo Vice-presidente: João Vianei Bonafé
Primeira Secretária: Neida de Cezaro Bonifácio
Segunda Secretária: Marta Cristina Albarello
Primeiro Tesoureiro: Cleomar Candaten
Segundo Tesoureiro: Luis Carlos Bonafë
Conselho Fiscal: Benhur Daillor Barth, Ildo 
José Bonifácio, Pedronildo Garcia;
Suplente do Conselho Fiscal: Caetano Alba-
rello, Arlei Bonafé e Caetano Albarello Junior.

NOVA DIRETORIA
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NA SEMANA SANTA
Tenda da empresa está montada na ERS-472, na Linha Santo Antônio

GERAL

Agrofish Pescados realiza exposição de peixes vivos 

Referência em piscicultu-
ra na região, a Agrofish 
Pescados está promo-

vendo a amostra de peixes vi-
vos durante a Semana Santa. 
A atividade ocorre no período 
de 30 de março à 1º de abril 
nas proximidades da empre-
sa, na RST-472, na Linha 
Santo Antônio.

No local foi montada uma 
tenda com todas as adequa-
ções necessárias ao cum-
primento dos protocolos de 
segurança sanitária, a fim 
de garantir a segurança dos 
visitantes possibilitando que 
os mesmos possam adquirir 
o produto que é tradicional 
na Semana Santa.

A Agrofish é a primeira 
Agroindústria registrada do 
Sistema de Inspeção Muni-
cipal (SIM), e com isso, está 
autorizada comercializar 
os peixes industrializados, 
como filé de tilápia, carpa 
capim e pacú em pedaços. 
Além destes serão dispo-
nibilizados outras espécies 

vivas como: carpa prateada, 
bagres e pacú.

De acordo com o Ge-
rente da Empresa, Rafael 
Tranquilo, a Agrofish vem 
se preparando com grande 

variedade para este mo-
mento que é a colheita dos 
piscicultores, com a chega-
da da Semana Santa. – A 
Agrofish Pescados possuí o 
melhor em peixes vivos e fi-

lés da maior variedade. São 
várias espécies que serão 
oferecidas aos visitantes 
seguindo rigorosamente os 
protocolos de prevenção à 
covid-19, destaca.

O atendimento junto à 
tenda da Agrofish ocorre a 
partir das 8h até o final da 
tarde. Dúvidas e mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo fone (55) 999259616.

Pacú está entre 
os peixes mais 

produzidos 
pela Agrofish

Confira nossas 
novidades em 
ovos de chocolate 
e cestas decoradas 
para a Páscoa!

Estamos em frente ao Instituto 22 de Maio. Neste sábado atenderemos até às 16h
Fone: 3791-1379

Visite nossas páginas no Instagram e facebook


