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Está chegando às festas de fim de ano, época de reflexão, agradecimento e planejamento para o novo ano que está chegando. 
Após um ano de expectativas frustradas devido à pandemia, o VP foi ouvir os leitores e trazemos depoimentos de palmitinhenses 
avaliando o ano de 2020, o momento das festas de fim de ano e as expectativas para 2021. Confira: 
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O ano de 2020 foi, com certeza, o mais 
desafiador da história. A promessa de 

um ano de bonança, onde a economia iria 
deslanchar e refletir no sucesso de muitos 
projetos pessoais acabou frustrado pela 
pandemia que nos fez dar um passo atrás 
e repensarmos a nossa forma de viver e 
ver as coisas. 

Sem sombra de dúvidas o ano de 
2020 nos ensinou muito e testou a nossa 
capacidade de nos recriarmos em meio à 
eminência da ameaça do conronavírus, 

que vem vitimando milhões de pessoas em todo o mundo. Tive-
mos que trocar o calor do abraço das pessoas que mais amamos 
pelo distanciamento, justamente para proteger estas pessoas do 
eminente risco de contágio. Tivemos que buscar o calor e a se-
gurança do abraço em outras formas e nos alinhamos ainda mais 
a tecnologia, ao mundo virtual e como destaca o nosso amigo 
e colunista Fabrício Albarello, “ativamos a nossa função beta”.

O ano de 2020 foi o ano da sobrevivência para muitas pessoas. 
O desemprego, o home office, os projetos adiados ou até cancela-
dos nos fizeram re-planejar, mas “sobrevivemos”. Agora já vislum-
bramos o ano de 2021e com ele também avistamos a esperança de 
nos reaproximarmos do antigo normal, com a consciência de que 
o novo normal não será passageiro e sim permanente em nossas 
vidas. A vinda da vacina nos dá a esperança de que ao menos 
poderemos retomar algumas práticas e reverter alguns prejuízos. 
Os retornos das aulas presenciais, das competições esportivas, 
das festas de formatura, de aniversário, das confraternizações de 
família e de amigos, são algumas destas práticas.

Para nós do Jornal Vitrine do Povo(VP), o ano também foi desa-
fiador. Foi o ano de grandes pautas, de afirmação de um projeto de 
jornal com a cara da comunidade, foi um ano de reconhecimento 
do trabalho prestado e de comprovação de que a ideia de um jornal 
para Palmitinho é possível e viável. Tivemos grandes avanços, tanto 
no formato, como na qualidade e na quantidade de novos parceiros, 
pessoas que encamparam a ideia do VP e passaram a ver o jornal 
como uma grande vitrine para divulgar os produtos e serviços das 
empresas e também os potencias de nossa comunidade.

Damos show em nossa primeira cobertura eleitoral. Foram três 
edições com destaques especiais do antes, durante e depois do 
período eleitoral, mostrando a grandeza da nossa democracia e 
o importante papel dos meios de comunicação na medição deste 
processo. Trazemos com exclusividade, nesta edição, os nomes 
dos primeiros secretários da futura gestão, personalidades que 
terão grande papel na construção do Palmitinho que queremos 
para o futuro. A estes e aos eleitos desejamos boa sorte.

Chegamos ao final do ano com a sensação do dever cum-
prido, com o desejo de melhorar cada vez mais e com as ener-
gias renovadas para os desafios do novo ano. O momento é de 
agradecimento a todos que acreditaram no projeto, aqueles que 
criticaram de forma construtiva e aqueles que investiram no VP, 
aos colunistas que enriqueceram cada edição ao compartilhar os 
conhecimentos e aos assinantes que aguardam com ansiedade a 
chegada de cada nova edição.

Encerramos o ano com uma edição mais do que especial, 
trazendo a alegria do natal e a expectativa de um 2021 cheio de 
realizações. Aos leitores, assinantes e internautas desejamos o 
final de ano de muitas celebrações. Que o Menino Deus esteja 
presente em coração e que 2021 seja um ano que fique marcado 
pelas alegrias e pelas realizações de muitos projetos e sonhos.

Boa leitura e Boas Festas!

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

O ano que se encerra foi de muitos desafios para a população e sobretudo para os profissionais da saúde 
que encararam a linha de frente no combate à COVID-19. A estes, nosso eterno agradecimento e reco-
nhecimento. Para o ano vindouro, esperamos que seja um ano próspero e de superação no que tange ao 
combate a pandemia. Mas para isso precisamos da conscientização quanto à fragilidade da vida huma-
na. Em assim agindo, com certeza teremos um ano de muitas alegrias.

Caroline Ottobelli Getelina - Doutora em Enfermagem, professora da URI – FW 

Chegando aos 365 dias, de caminhada vivemos emoções bem diferenciadas, pensa-
mentos, reações, desafetos, distanciamentos e muitas mudanças, uma boa pitada de 
igualdade em todos os setores. Profecias...? Seguindo 2021, muita esperança, dúvi-
das, desapegos e propósitos para cada um reiniciar- se reinventar-se com lutas, forte-
mente enraigadas na esperança.

Idione Maria Markoski Swarovski – Professora

Mais um ano se encerra e mais uma vez é hora de agradecer a Deus por tudo que nos proporcionou neste 
ano. Momento de repensar nossas atitudes, refletirmos e planejarmos o futuro. Que 2021 venha com 
recomeços, que seja repleto de coisas boas e que nos traga mais amor, paz, saúde e muitas alegrias.

Luciani Bastos – Secretária

Para mim 2020 foi um ano de muita reflexão, aprendizado e novos desafio diante da pandemia do Covid 19, 
foram dias difícil para todos, momentos incerto em que  precisamos evitar a rua, os amigos e muitas vezes até 
nossa família. Espero que em 2021 tudo volte a normalidade e que esse momento sirva de exemplo para que 

possamos continuar unidos na fé e na esperança e que façamos deses dias dificies um aprendizado sobre a 
vida e nós mesmos. Aprendi que a perseverança e a força de vontade têm efeitos mágicos na superação das 

dificuldades da vida e quem supera vence.

Janete Sinhuk Barreto - Agente Administrativa e Instrutora do DETRAN RS

O ano de 2020 foi muito marcante e desafiador para a humanidade. Tivemos que nos reinventar e 
adaptar para enfrentar os desafios que a pandemia nos trouxe, além de muita reflexão sobre o “novo 
normal”. Tivemos de desacelerar, em todos os sentidos, aprendemos tantas coisas, mas talvez a prin-
cipal delas foi descobrir que sozinhos não somos nada, nem ninguém. Aprender a identificar e a lidar 
com nossas próprias emoções de uma forma nunca vista. Aprendemos a ter um olhar mais generoso 
em relação a si próprio e ao próximo. Entramos em 2021 com muito otimismo, mesmo cauteloso, mas 
cheinho de esperança e energias positivas para enfrentar as adversidades que venham a surgir. Toda 
nova etapa deve ser comemorada, ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não traz 
felicidade para nossas vidas e assim obtemos mais espaços para vivermos novas alegrias. Vamos nos 
cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que possível. 

Natana Carati - Técnica em enfermagem no HST
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Palmitinho tem decreto de situação 
de emergência reconhecido

Palmitinho: Casos de Covid-19 
aumentam 34,5% em dezembro

Estiagem deixou perdas de R$ 12 Mi no município Aumento de casos volta a colocar a população em alerta

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Esperamos que 2021 seja um ano 
muito melhor

Vacinação

Estamos encerrando mais um ano. O 2020 foi um 
ano de muitas dificuldades, e como se não bastasse 

à pandemia, a nossa região sofreu com a estiagem e 
outros fenômenos climáticos.

Enfrentamos duas fortes estiagens, uma no inicio 
de 2020 e outra que acabamos de passar, prejudican-
do as culturas de verão e trazendo muitos prejuízos 
para a agricultura.

O ano foi diferente devido a uma pandemia que 
vem até hoje preocupando a todos, que nos obrigou 
a mudar os hábitos, tomar alguns cuidados e que de 
uma forma ou de outra influenciou para prejudicar o 
desenvolvimento e a economia do nosso país. 

No final de novembro e agora no mês de dezembro, 
precipitações pluviométricas em volumes expressivos, 
vieram dar um pouco de alento aos produtores, prin-
cipalmente os de leite que puderam estar realizando 
seus plantios de pastagens de verão e também a recu-
peração das pastagens perenes. Além disso, algumas 
lavouras de milho cultivadas mais do tarde também 
ganharam uma sobrevida. Os produtores também pu-
deram, apesar de com um pouco de atraso, realizar o 
plantio das lavouras de soja. 

As chuvas recuperaram os reservatórios de agua 
de açudes, lagos e rios, trazendo tranquilidade à 
administração municipal que teve que deixar de lado 
outras demandas, como a distribuição de dejetos suí-
nos e outras demandas de serviços, para poder estar 
levando água até as propriedades que estavam com 
dificuldade de água tanto para os animais como para 
o consumo humano.

O ano de 2020 foi desafiador, mas as expectativas 
se renovam para 2021. Esperamos que 2021 seja um 
ano muito melhor. Que tenhamos êxito nas nossas 
atividades e que consigamos produzir sem surpresas 
desagradáveis.

Desejo a todos um Feliz Natal e um prospero Ano 
Novo.  

A luz no final do túnel. Os períodos de testes já estão em fase 
final de várias vacinas preventivas à Covid-19 no mundo. 

Países como Reino Unido, Estados Unidos e Rússia já estão imu-
nizando, desde o início de dezembro, seus grupos populacionais. 
Isso é um alento, pois ao serem liberados para vacinação, mesmo 
que de forma emergencial, através de suas agências de vigilância 
sanitárias, esses imunizantes já apresentam comprovação de 
eficácia acima de 70% no mínimo. A importância da existência 
de várias vacinas é que algumas podem complementar as outras 
na questão de eficiência contra o vírus e nenhum laboratório, 
por maior que seja, está preparado para produzir bilhões de 
doses para o mundo todo. A soma de todas as vacinas ajuda na 
questão quantidade de doses.

NO BRASIL
Nosso país, por meio do Ministério da Saúde, já possui 

protocolos de compra com alguns fabricantes que dependem 
de finalização de testes e autorização da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). Tudo vem acontecendo de 
forma gradual seguindo os critérios de cada fase, de acordo 
com a legislação estabelecida pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Movimentos de governadores e prefeitos quan-
to à garantia de compra das vacinas também foram feitos e 
cabe-nos esperar mais um pouco para que as autoridades de 
saúde finalizem seu trabalho certificando e autorizando o pro-
cesso oficialmente. No primeiro trimestre de 2021 terá vacina, 
segundo os responsáveis.

GRUPOS
É certo que não terá vacina para todo mundo logo no início. 

Por isso um plano de vacinação foi montado pelo Governo Federal 
priorizando grupos. Idosos acima de 75 anos, profissionais de 
saúde, indígenas e residentes em casas geriátricas e instituições 
psiquiátricas, acima de 60 anos, serão contemplados na primeira 
etapa. Seguidos de pessoas com idade entre 60 e 74 anos. De-
pois serão pessoas com comorbidades que podem ser agravadas 
pela Covid-19, como diabetes e doenças cardiovasculares. Na 
quarta etapa serão os professores, profissionais de segurança 
pública e salvamento e os funcionários do sistema prisional.

E O RESTANTE
A prioridade do sistema público é imunizar todos os grupos 

prioritários ainda no primeiro semestre de 2021. Com isso, 
presume-se que a velocidade de transmissão já diminuirá consi-
deravelmente e as taxas de contágio serão menores, assim como 
os números de internações hospitalares. Sendo assim haverá 
mais tempo e vacinas disponíveis para avaliar a possibilidade 
de um novo plano de imunização geral da população.

ALERTA
Gente. Estamos falando de um planejamento de vacinação. 

Nenhuma vacina foi aplicada ainda em território nacional. 
Ou seja, o coronavírus está todo lugar. A Covid-19 continua 
fazendo vítimas e lotando UTIs. Precisamos manter-nos aler-
tas, seguindo os protocolos, de uso de máscaras, lavagem de 
mãos com água e sabão e evitar aglomerações. Por enquanto 
prevenir é o único remédio.

FELICIDADES
Obrigado pela leitura e parabenizamos a todos os prefeitos, 

vices e vereadores eleitos. Desejamos um excelente trabalho, 
com justiça, igualdade e fraternidade. Feliz 2021, com muita 
paz, vacinas, solidariedade e progresso.

Um relatório elaborado pelo 
Escritório Regional da Emater 
aponta as perdas ocasionadas 
pela estiagem na região do Médio 
Alto Uruguai. O relatório detalha 
as perdas de cada uma das 
culturas atingidas pela seca em 
42 municípios da regional.

Conforme o levantamento, 
entre o dia 1º de agosto e 23 de 
outubro houve um acumulado de 
123,23 milímetros de chuva, um 
volume bem abaixo da media his-

tórica do período que é 540mm.
Entre as culturas mais afeta-

das no período está o milho com 
perda estimada de 30%, o milho 
silagem(20%), feijão(32%) e 
trigo (35%). A estiagem também 
afetou a citricultura(30%) e a 
viticultura(10%).

O relatório foi coordenado 
pelo Gerente Regional da Emater/
RS, Luciano Schwerz, e pelo Ge-
rente Regional Adjunto, Cleomar 
de Bona.

ESTIAGEM CAUSA GRANDES PERDAS NA REGIÃO

Prefeito Municipal, Secretário e representante da Defesa Civil 
Regional acompanharam trabalho

Número de casos chega a 113, conforme boletim epidemiológico

(55) 9 9988-6593 (Alex)

O município de Pal-
mitinho foi um dos 
primeiros a ter o re-

conhecimento das esferas 
estadual e federal do Decreto 
de Situação Emergência de-
vido à estiagem.

Conforme levantamento 
da Defesa Civil Municipal 
e entidades parceiras, as 
perdas ocasionadas pela 
severa estiagem que afetou o 
município nos últimos meses 
chegam a R$ 12 milhões. 

Apesar das chuvas que 
amenizou a seca nas últimas 
semanas, o município conta-
bilizou danos, como perdas 
nas lavouras e dificuldades 
para o abastecimento de 
água à população. 

De acordo com levan-
tamento da Emater/RS, as 
principais perdas se deram 
na produção de milho e 
milho silagem com perdas 
de 74%. As lavouras de 
fumo registraram perdas 
de 40%, enquanto que a 
produção leiteira somou 
perdas de 32%.

Conforme o Secretário 
Municipal da Agricultura 
e Meio Ambiente e Coor-
denador da Defesa Civil 
Municipal, Renato Luiz de 
Oliveira, o trabalho conjun-
to da Secretaria, da Defesa 
Civil Municipal e da Ema-
ter-RS foi fundamental para 

Os casos confirmados 
de Covid-19, em Pal-
mitinho, romperam a 

barreira de 100 e reacen-
deu o sinal de alerta no 
município.

Além de ultrapassar os 
100 registros confirmados, 
o mês de dezembro tam-
bém registrou outras mar-
cas negativas nos números 
do covid-19. Nos primeiros 
17 dias do mês os casos 
saltaram de 84 para 113, 
o que significa um aumen-
to de 34,5% no total de 
casos. Além disso, duas 
pessoas foram internadas 
em decorrência da doença.

O boletim epidemiológi-
co da Secretaria Municipal 
da Saúde e Assistência 
Social de Palmitinho, divul-
gado na última quinta-fei-
ra(17), mostra que o núme-
ro de casos chegou a 113, 
sendo que 07 estão ativos  
e outros 09 aguardam re-

elaborar o decreto que foi 
imediatamente reconhecido 
pelo Estado e pela União.

O trabalho foi acompa-
nhador pelo Prefeito Munici-
pal Caetano Albarello e pela 
Defesa Civil Regional. O re-

conhecimento abre a possi-
bilidade para cadastramento 
de projetos buscando recur-
sos para ações emergências 
de combate a estiagem e de 
prevenção à secas futuras, 
destaca o Secretário.

Divulgação

搀漀 栀漀洀攀洀 搀漀 挀愀洀瀀漀
䄀 昀攀爀爀愀洀攀渀琀愀 搀攀 氀甀琀愀 

sultado de análise. São 787 
pessoas testadas desde o 
início da pandemia, sendo 
que 665 testaram negativo. 
O número de óbitos em Pal-
mitinho continua em 03.

O número de casos preo-
cupa os órgãos sanitários 
ascendendo o alerta sobre 
os cuidados da população 
para evitar uma propagação 
ainda mais rápida, o que 
pode ocasionar em medidas 
drásticas de isolamento 
durante as festas de fim 
de ano.

Em nota divulgada nas 

redes sociais, a Secretaria 
Municipal de Saúde pede 
que a população redobre 
os cuidados. - Vamos re-
dobrar os cuidados com as 
medidas de distanciamento 
social e o uso de máscaras, 
lavagens das mãos e uso 
do álcool em gel. Medidas 
estas que fazem a diferença 
na prevenção da propaga-
ção do vírus em nosso mu-
nicípio. As festas de final 
de ano estão chegando e 
com isso poderemos ter um 
grande aumento no número 
de casos, destaca a nota.
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ESPECIAL ELEIÇÕES 2020 ESPECIAL ELEIÇÕES 2020

Lucan Photos

ELEIÇÕES 2020: Palmitinho reelege 
Prefeito e renova a maioria na Câmara
Eleição de 15 de novembro definiu mapa político do município para o período 2021-2024

Apesar de manter a bancada 
com apenas uma cadeira no 
Legislativo Municipal, o Partido dos 
Trabalhadores (PT), saiu do pleito 
de 15 de novembro como um dos 
principais destaques. 

Pela primeira vez desde a 
Emancipação Política do Município a 
legenda tem um representante eleito 
na chapa majoritária. O partido indi-
cou Elisandro da Silva com vice na 
chapa liderada pelo Prefeito reeleito 
Caetano Albarello. Elisandro também 
foi o primeiro agricultor eleito vice-
-prefeito de Palmitinho, aumentando 
a representatividade do setor que é à 
base da economia local.

O partido também terá partici-
pação na composição do Governo 
e na mesa diretora da Câmara Mu-
nicipal, o que não vinha ocorrendo 
no último período.

PT ELEGE VICE-PREFEITO 
PELA PRIMEIRA VEZ

As Eleições Municipais 
do último dia 15 de no-
vembro mostrou o novo 

mapa político no município de 
Palmitinho para o período de 
2021-2024. O pleito ocorreu 
sem nenhuma anormalidade e 
apesar da pandemia, 91,4% 
do eleitorado foi às urnas.

De acordo com o resultado 
oficial divulgado logo após o fe-
chamento da votação pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
do total de 5.749 eleitores 
5.255 votaram e escolherem 
os seus representantes para os 
próximos 4 anos.

Na disputa majoritária a vi-
tória foi da chapa formada pelo 
atual Prefeito Caetano Albarello 
(PDT) e o vice Elisandro da Silva 
(PT). Albarello foi reeleito com 
2.351 votos (46,30%), uma 
diferença de 513 votos em rela-
ção a chapa liderada por Valmir 
Rosa e Silva (PP), que obteve 
1.838 votos (36,20%). O can-
didato Deonir Sarmento (PSB), 
obteve 889 votos (17,51%).

Já no Legislativo, o pleito 
mostrou uma nova tendên-
cia em termos de nomes e 
apresentou uma renovação 
de 77,77% da composição. 
Dos 9 atuais parlamentares, 6 
concorreram a reeleição, mas 
somente dois obtiveram êxito 

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

no processo. Foram reeleitos: 
Lari Tranquilo Piaia (PP) e 
Vilmar Gazzana (PDT). A nova 
composição também mostrou 
a ascensão de candidatos jo-
vens e mulheres, segmentos 
que não estão representados 
na atual legislatura. Dos 9 
eleitos, três são oriundos da ju-
ventude e duas são mulheres.

Em relação à representa-
tividade das bancadas houve 
poucas alterações, sendo o PDT 
o partido mais fortalecido no 
processo. A legenda do Prefeito 
reeleito passou de dois para 
três parlamentares. Já o Pro-
gressistas perdeu uma cadeira, 
passando de três para duas. 
O MDB voltou a eleger dois 
representantes. O PT e o PTB 
mantiveram um vereador cada.

Além de conseguir a ree-
leição, o Prefeito Caetano Al-
barello também terá a maioria 
no Legislativo, já que a soma 
dos vereadores dos partidos 
integrantes da coligação ma-
joritária chegou a 5.

Os destaques da eleição 
ao legislativo foram os jovens 
Vinícius Zancan Bonafé (388 
votos) e Luiz Henrique Dalcan-
ton (287 votos). Já o vereador 
reeleito, Vilmar Gazzana, foi o 
segundo mais votado no mu-
nicípio com 331 votos.

Chapa composta por Caetano e Elisandro obteve 46,30% dos votos

Nomeação de Secretários altera 
composição no Legislativo

Ao menos dois suplentes 
devem assumir imediatamen-
te os espaços deixados por 
vereadores eleitos nomeados 
para funções em Secretarias 
do Governo Municipal.

O anúncio dos primeiros 
nomes do secretariado mostra 
a ascendência de pelo menos 
dois eleitos que serão nomea-
dos secretários. Com isso 
devem assumir os respectivos 

suplentes de cada partido.
As mudanças ocorrem 

nas bancadas do PDT e do 
PT, nas vagas deixadas pelos 
eleitos Vilmar Gazzana e Luis 
Henrique Dalcanton, que 
assumirão as secretarias da 
Educação e Planejamento, 
respectivamente. Os espaços 
devem ser ocupados pelos 
suplentes Daril Negri (PDT) 
e Ananias Bastos (PT) – Veja 

mais na página 12. Negri já 
é vereador na atual legisla-
tura. Já Ananias irá assumir 
a função pela primeira vez, 
aumentando a representati-
vidade da bancada da agri-
cultura no legislativo. 

A posse ocorre no próxi-
mo dia primeiro de janeiro, 
sendo que na ocasião será 
eleita a Mesa Diretora para 
o ano de 2021.

VEJA COMO FICARÁ A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES:

PRIMEIROS SUPLENTES

Vinicius Zancan Bonafé 
(MDB) – 388 votos

Tadeu Peroza Albarello 
(PP) – 192 votos

Valdério dos Santos 
(PP) – 156 votos

Genedir Luiz Negrini – 
Ninho (PTB) – 105 votos

Edegar Luza (MDB) – 
107 votos

Lari Tranquilo Piaia (PP) 
– 236 votos

Venilda de Fátima de Aze-
vedo (PDT) – 167 votos

Evonir da Rocha (PT) – 
119 votos

Daril Negri (PDT) – 
165 votos

Adão da Silva (PTB) – 
93 votos

Olívio da Costa (PDT) – 
228 votos

Rosi Cleri de Souza 
(MDB) – 157 votos

Andréa Carla Senger 
Piaia – 118 votos

Ananias Bastos (PT) – 
125 votos
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GERAL

Dejair de Castro/Arquivo VP

Arquivo/Dejair de Castro

Divulgação/Dejair de Castro
Divulgação/Dejair de Castro

INFORMATIVO PREFEITURA DE PALMITINHO/RS 

INFORMATIVO

Agora com cobertura no ambiente externo

ERS-528: Cronograma da obra 
volta a ser descumprido

Comissão da Assembleia 
aprova PL que denomina 
nome para a ERS-528

Falta de material dificulta andamento dos trabalhos PL propõe que estrada passe a se 
chamar Rodovia Luiz Carlos Panosso 

A previsão inicial do as-
faltamento do primeiro 
trecho da ERS-528, 

que liga Palmitinho e Pinhei-
rinho do Vale, não foi cumpri-
da pela empresa responsável.

A conclusão do primeiro 
trecho com 5 quilômetros 
estava prevista para ocorrer 
até o final deste ano, mas 
ficará para janeiro, segundo 
informou a empresa respon-
sável pela obra, a Dalfovo.

A obra, aguardada a cerca 
de 20 anos, foi retomada 
em ritmo acelerado em maio 
deste ano, mas perdeu força 

nos últimos meses, gerando 
apreensão na comunidade e 
em lideranças do município. 

Conforme o encarregado 
da obra e representante da 
Empresa, Maurício Perin, 
a falta de material para 
a construção da base foi 
o motivo da redução do 
ritmo. A última etapa rea-
lizada foi à conferência da 
compactação da estrada, o 
travamento e a colocação 
do macadame no trecho que 
vai da cidade de Palmitinho 
até a Linha Boa Vista.

A etapa seguinte será a 

colocação da base, trabalho 
que depende da montagem 
da usina de pedra para a 
elaboração do material. A 
nova previsão é para o mês 
de janeiro, relatou o represen-
tante da empresa.

Estão previstos, inicial-
mente, a construção de 
5 dos 18 quilômetros do 
trecho que liga Palmitinho 
a Pinheirinho do Vale. O in-
vestimento está estimado em 
R$ 5,5 Milhões oriundos de 
recursos das Contribuições 
de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE).

Nova previsão para a conclusão do primeiro trecho é o mês de janeiro

A Comissão  de  Cons-
tituição e Justiça da 

Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul (CCJ) 
aprovou, na terça-fe i ra 
(08), o parecer favorável ao 
Projeto de Lei 123/2020, 
de autoria do deputado es-
tadual Edson Brum (MDB), 
que dá o nome a ERS-528, 
como “Rodovia Luiz Carlos 
Panosso”.

O trecho que liga Palmi-
tinho a Pinheirinho do Vale 
compreende 18 quilômetros 
de extensão. Foram 11 
votos favoráveis e nenhum 
contrário ao parecer emiti-
do pelo relator, o deputado 
Pepe Vargas (PT). 

Agora a proposição ain-
da deve ser apreciada em 
plenário antes de ir para 
sansão do Governador do 
Estado. - Agradeço aos 

colegas que votaram por 
unanimidade para que pos-
samos fazer essa homena-
gem ao nosso querido Lisca, 
ex-prefeito de Palmitinho, 
que foi um grande líder e 
referência para toda a região 
e um incansável batalhador 
pelo desenvolvimento do 
município, destacou Brum.

Nascido em 7 de março 
de 1958, em Frederico Wes-
tphalen, Panosso deixou 
grande legado em Palmiti-
nho e região, sendo eleito 
Prefeito do município por 
duas oportunidades. Ele era 
um grande defensor da obra 
pleiteada pela comunidade 
há quase 20 anos.

Panosso foi vítima de um 
acidente com um quadrici-
clo durante uma confrater-
nização familiar, em 12 de 
abril de 2020.

Administração antecipa pagamento 
do décimo e da folha de dezembro

Investimentos em asfaltamento passam de R$ 1 milhão em 2020

Sinalização de ruas garante maior segurança para pedestres

Como forma de valorizar o trabalho desen-
volvido pelo servidor público municipal 
ao longo do ano de 2020, a Adminis-

tração Municipal antecipou o pagamento do 
décimo terceiro salário e da folha de dezembro 
do funcionalismo.

Conforme o Prefeito Municipal, Caetano 
Albarello, os servidores são fundamentais para 

prestar um serviço de excelência à população, 
sendo assim a administração pretende ampliar 
esta parceria, garantindo o bom serviço aos mu-
nícipes e a devida valorização do funcionalismo.

Para o pagamento da folha do Executivo 
Municipal foram destinados R$ 622.957,60 
ao décimo terceiro salário, depositado no último 
dia 14 de dezembro. Nesta semana deve ser 

quitada a folha de dezembro com um investi-
mento de R$ 601.827,88 destinados aos 276 
integrantes do quadro.

De acordo com Albarello, pagamento an-
tecipado foi possível devido à boa gestão dos 
recursos públicos e ao aumento gradativo das 
receitas, fruto do amplo trabalho de incentivo 
a produção primária do município.

O amplo trabalho de melhoria da camada 
asfáltica de Palmitinho, juntamente com 

o asfaltamento de vilas e bairros, deram um 
novo visual ao município, além de garantir uma 
melhor qualidade de vida da população.

O Prefeito Caetano Albarello destaca que 
desde que assumiu a gestão municipal, este 
trabalho foi prioridade, por garantir as melhores 
condições possíveis de deslocamento para a 
população das vilas, da cidade e dos bairros. 
– Além dos serviços de saúde e educação, a 
população merece ter estradas de qualidade 
para poder se locomover livremente e com a 
segurança necessária, frisa.

Desde o início do trabalho, quando foram asfalta-
das as vilas da Linha Vencedora, Km 19 e Km 16, 
foram investidos um montante de R$ 1.011,050,00 
em um total de 80 mil m² de asfalto.

O trabalho foi estendido para as vilas da 
Linha Caldeirão e Linha Boa Vista, além de 
atender a população do Bairro Santo Inácio e 
inúmeras ruas aos arredores da cidade, que 
ainda não eram asfaltadas. Além disso, foi rea-
lizado um qualificado trabalho de recapeamento 
nas ruas já asfaltas, garantindo as melhores 
condições a toda a comunidade.

De acordo com o Prefeito Caetano, o 
trabalho foi realizado com asfalto quente, o 

que garante uma durabilidade que pode ser 
superior a 20 anos, sendo que neste período 
o Poder Público não precisará fazer grandes 
investimentos no setor.

Em decorrência do trabalho de asfaltamento e 
de melhorias da camada asfáltica do municí-

pio, a Administração Municipal está investindo 
aproximadamente R$ 84 mil na sinalização das 
ruas da cidade e bairros.

A ação visa garantir a segurança da população 
com a pintura das ruas recentemente asfaltadas 
com a sinalização viária, implantação de tachões 
refletivos, entre outras medidas que garantem uma 
melhor organização do trânsito nestes locais.

De acordo com o Secretário de Obras e Viação 
de Palmitinho, Cleber Balestrin, o crescimento da 
frota de veículos e o desgaste da sinalização das 
ruas que possuem maior volume de circulação de 
veículos, justificam a iniciativa que visa garantir a 
boa fluência do trânsito. O Secretário destaca que 
esta é uma das muitas ações realizadas, soman-
do-se ao amplo trabalho de melhoria asfáltica, os 
investimentos na melhoria da iluminação pública 
e a limpeza das ruas e praças da cidade.

Ruas ganharam novo visual com 
os investimentos em asfalto

Investimento em sinalização de ruas garante a 
segurança dos pedestres e a organização do trânsito

Desejamos que o seu final de ano seja brilhante de 
alegria, iluminado de amor, paz e harmonia. E que 2021 
venha carregado de boas energias e grandes realizações. 
Será um ano de muito trabalho, sempre com objetivo de 
melhorar a vida da pessoas mais necessitadas.
Boas festas!

Votos da Administração Municipal de Palmitinho
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VARIEDADES

NOVEMBRO DE 2020

ÁRIES (21/3 A 20/4)
É hora de voltar a sonhar mais alto, ariano, e escolher muito bem 
quais projetos você quer tocar em 2021. Para isso, faça um balanço 

do ano que está terminando, tente resolver as principais pendencias e comece 
seus contatos para as boas parcerias no próximo ano. O céu do momento ainda 
traz desafios, por isso não perca o foco. 

TOURO (21/4 A 20/5)
É um momento importante para repensar trabalho e carreira, taurino. 
O próximo ano será muito importante nos assuntos profissionais e a 
hora de se preparar para isso é agora. Aproveite para finalizar proje-

tos e coisas que não quer mais. O clima de mudança segue presente, mas você 
pode escolher pessoalmente o que quer mudar. 

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Muita coisa volta a fluir, geminiano, e você pode ter a percepção de 
que sua vida está começando a melhorar. Aquilo que ainda precisa 
de solução ou mudança tem chances de acontecer ao longo do mês 

e é um ótimo momento para programar melhor a reta final do ano e seu 2021, 
lembrando de manter apenas o que faz sentido pra você. 

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Um ótimo momento para pensar no futuro, geminiano. Olhe 
para frente e defina melhor seus projetos. Lembre-se que é 
fundamental selecionar e, ao invés de abraçar tudo, ficar com 

aquilo que te fará de fato feliz, ou que trará bons resultados. É um bom 
momento para estudos e divulgações. 

LEÃO (22/7 A 22/8)
O tema do momento é relacionamento, leonino. E também suas par-
cerias de qualquer natureza. Escolha bem quem quer ter em sua vida 
no próximo ano e comece a se preparar para algumas mudanças 

importantes em seu futuro, especialmente no trabalho, o que tende a ser ótimo 
pra você. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Um momento de oportunidades, virginiano. Assuntos ligados ao tra-
balho tendem a se movimentar e é provável que você feche seu ano 
cheio de novidades preparadas para 2021. Sua rotina pode precisar 

de mudanças em breve e é fundamental que você já vá fazendo uma lista daquilo 
que quer ou não manter em sua vida.  

LIBRA (23/9 A 22/10)
Divirta-se, libriano. O céu pede conversas inspiradoras, cursos que 
abram sua cabeça e muito, mas muito prazer. Os assuntos afetivos 
tendem a ganhar bons movimentos nos próximos meses e por isso é 

importante você saber quais são seus valores e necessidades em uma relação.  

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Assuntos ligados a casa e a família podem trazer novidades, 
escorpiano, e demandarem mais de sua atenção. Enquanto isso, é 
hora também de fazer investimentos de médio e longo prazo e pensar 

em como ganhar mais dinheiro. O céu do momento é intenso, mas positivo para 
se planejar pro futuro.  

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Um eclipse do seu signo pode anunciar mudanças importantes, sa-
gitariano, e lembra da importância de se cuidar e manter sua saúde 
em dia. Se quer mudar alguma coisa em seu comportamento, a hora 

é essa. O céu do momento é uma oportunidade para finalizar pendencias e se 
programar para um grande ano que será 2021 pra você. 

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
O céu do momento pede mais contato com suas metas, capricorniano, 
para que você não se desvie da rota. Lembre-se que você não 
precisa dar conta de tudo e de todos e se os assuntos familiares 

complicarem, tente agir com maturidade e responsabilidade, mas sem se 
sobrecarregar em excesso. Você também precisa se divertir. 

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Um grande ano vem ai, aquariano, e por isso mesmo vale a pena tirar 
momentos desse dezembro pra fechar 2020 e planejar 2021. Cuide 
mais de si mesmo, escolha seus melhores projetos e não tenha medo 

de mudar, ainda que o novo indique para algo ainda desconhecido pra você.

PEIXES (20/2 A 20/3)
Olhe para dentro, pisciano, e tenha a certeza de estar em dia com a 
felicidade. Escute mais o seu coração e resgate seu lado capaz de se 
envolver profundamente com seus sonhos e objetivos de vida. Conte 

com a ajuda das pessoas próximas para fazer as melhores escolhas. É um ótimo 
momento para sentar e planejar o seu futuro.

HORÓSCOPO MENSAL Competições continuam 
paralisadas devido à pandemia

Palmitinhense vence reality sertanejo Villa Mix

Esporte tem ausência de competições em 2020

GERAL DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

DIAS MELHORES VIRÃO! COM CERTEZA

Réveillon 2021: Descubra 
qual cor você deve usar!
VP traz dicas de cores para você se vestir 
adequadamente na virada Nesta última edição do ano cá poderia estar analisan-

do a temporada esportiva da dupla Grenal, com erros 
e acertos, títulos e decepções, porém neste ano maluco 
até as competições farão aniversário. Uma coisa é certa: 
tivemos de desacelerar, em todos os sentidos. Aprende-
mos tantas coisas com a pandemia do novo coronavírus 
e talvez a principal delas foi descobrir que sozinhos não 
somos nada, nem ninguém. Ao desacelerar, tivemos 
tempo para prestar mais atenção no outro e em nós mes-
mos. Aprender a identificar e a lidar com nossas próprias 
emoções de uma forma nunca vista antes no mundo 
pós-moderno. A ter um olhar mais generoso em relação a 
si próprio e ao próximo.

Parecia ser um ano sem fim, tivemos de nos ausentar 
e, dentro de nossas casas, tivemos de nos reinventar, as-
sumir de vez nossa versão beta, e nos transformar a cada 
dia em termos profissionais, pessoais, comportamentais 
e de relacionamento.

Quando imaginaríamos que ao ligar a televisão seríamos 
impactados com campanhas ostensivas pedindo às pessoas 
para evitarem o contato físico? Isso parecia um pedido um 
tanto impossível, ainda mais para o povo brasileiro e toda 
a sua latinidade e aptidão para relações calorosas. Tivemos 
de encontrar novas formas de mostrar nossos sentimentos, 
sem o toque, que é tão habitual em nossas rotinas.

Passamos a ouvir com mais frequência e de um núme-
ro maior de pessoas que dinheiro não é tudo. E tivemos de 
reduzir e repensar o nosso ritmo e modo de consumo.

Ano novo/ vida nova – esse é o sonho consensual; 
nesse ponto, devemos saber filtrar as informações que 
recebemos de diversas fontes. As fake news chegaram 
para ficar e este é um movimento que só tende a crescer, 
isso é fato. Uma palavra mal dita ou mal interpretada 
magoa profundamente.

Essa comunicação equilibrada já serviu para nos mos-
trar que, sem diálogo, não chegamos a lugar algum. Não 
importa se você é governo, empresa ou cidadão comum. 
Sem tolerância e respeito ao próximo, o caminho é nebu-
loso para todos.

Agora que o ano de 2021 está invadindo nossas ca-
sas, temos de ter em mente que não podemos nos deixar 
levar pela angústia, pela ansiedade, pelo medo e pelas 
incertezas. A palavra de ordem, agora, é serenidade.

Vitórias e derrotas acontecem; faz parte, e o jogo continua. 
Um Natal abençoado a todos e um novo ano de oti-

mismo e fé.

Conforme os especialis-
tas, as cores desempe-
nham um importante 

papel em nossas vidas. En-
quanto algumas inspiram se-
renidade, outras despertam 
impulsividade ou nos tornam 
mais criativos, por exemplo.

No entanto, quando o 
assunto é virada de ano, 
todos desejam atrair boas 
vibrações, transformações e 
de fato deixar o passado para 
trás. A cada novo ciclo, exis-
tem cores específicas a fim 
de equilibrar determinadas 
frequências e permitir que 
a prosperidade, o amor e a 
saúde nos encontrem com 
mais facilidade.

Para 2021, existem cin-
co cores predominantes, 
segundo diferentes tradi-
ções. Proporcionando paz, 
sucesso, criatividade e uma 
potencialização da energia 
feminina, conheça as opções 
e significados das cores para 
o Réveillon 2021.

Segundo o Horóscopo 
Chinês, as cores para o Ré-
veillon 2021 serão branco, 
cinza, prata e ocre, referentes 
aos elementos do ano do Boi 

O ano de 2020 foi mar-
cado pela ausência 
de competições, oca-

sionado pela pandemia que 
paralisou as atividades e 
deixou um vácuo no esporte 
municipal.

O ano começou com 
grande expectativa e com 
a previsão de realização de 
várias competições, tanto 
no futebol como em ou-
tros espor tes praticados 
no município. Do calen-
dário espor tivo proposto 
pela Secretaria de Espor-
tes, nenhuma competição 
acabou ocorrendo, ficando 
abandonados os campos, 
ginásios e locais onde cos-
tumeiramente as pessoas se 

aglomeravam para prestigiar 
as competições.

Em nossa Região, foram 
paralisados a Copa Am-
zop, o Regional de Vetera-
nos e a Divisão de Acesso, 
representada pelo União 
Frederiquense. Além das 
competições de futsal e os 
diversos outros esportes. As 
competições pararam ainda 
no mês de março, logo após 
o início da pandemia. Em 
Palmitinho, o Campeonato 
Municipal de Bochas, de 
Futebol de Campo, Society 
e Salão, nem chegaram a 
começar.

Além das competições, 
em alguns momentos os 
decretos suspenderam in-

clusive os horários de trei-
nos em ginásios, academias 
e no complexo esportivo, 
deixando inúmeras pessoas 
sem praticar esportes. As 
escolinhas de futebol tam-
bém foram penalizadas pela 
pandemia.

Conforme o Responsável 
pelas atividades do Comple-
xo Esportivo do Município, 
Lionel da Rosa, atualmente 
os treinos estão ocorren-
do seguindo uma série de 
restrições impostas pelos 
órgãos de vigilância. Ele 
salienta sobre a grande 
expectativa de retorno para 
as competições em 2021, 
após a chegada da vacina 
para a covid-19.

de Metal  — sendo Boi do 
elemento Terra, e Metal, o 
elemento principal de 2021. 
Quando combinados, têm 
a capacidade de despertar 
nosso senso de responsabili-
dade, uma inclinação maior 
pelo aprendizado, além de 
mais convicção, determina-
ção e autoconfiança.

Já no Ocidente, por sua 
vez, a cor regente pode fugir 
um pouco do espectro, ainda 
que tenha a capacidade de 

harmonizar alguns signos 
do horóscopo chinês onde o 
elemento Metal está ausente 
(Tigre, Coelho, Dragão, Cava-
lo, Cabra e Porco).

Dizemos isso porque 
2021 será o ano em que 
Vênus será o planeta regente, 
trazendo consigo a cor rosa. 
De aspecto suave, belo e 
sensual, o rosa em suas mais 
diversas tonalidades pode 
estar presente no seu look 
da virada.

VOCÊ TAMBÉM PODE OPTAR POR OUTRAS CORES!
A seguir, listamos outras cores que podem complementar o seu look e atrair boas 

vibrações para seu Réveillon 2021. Confira!

VERMELHO PARA ENERGIA
Inspira paixão, energia e entusiasmo. Aqueles que desejam atrair amores e paixões para 2021, o vermelho é 
aposta certeira. Projetos profissionais também podem estar incluídos no calor dessa tonalidade.

VERDE PARA VITALIDADE
Conhecida como a cor da esperança e da vitalidade, o verde também está associado à liberdade, saúde e 
renovação. Inspirando novos começos, o verde pode proporcionar mais equilíbrio emocional e espiritual.

AMARELO PARA DISCIPLINA
Promove a concentração, a disciplina e atrai a sorte. Seu uso está geralmente relacionado à riqueza e 
prosperidade, mas também pode ter relação com a felicidade e sorte na vida profissional.

ROSA PARA O AMOR
Símbolo do amor eterno e verdadeiro, a cor rosa está associada a sentimentos como humildade e amizade. 
Além dessas questões, também traz à tona o afeto, a compreensão e a persistência.

BRANCO PARA TRANSFORMAÇÃO
E, por fim, chegamos ao branco, a cor mais tradicional das viradas de ano. Simbolizando a purificação e a 
transformação, é uma peça curinga e sempre atrelada aos sentimentos de paz.

Campos abandonados com a ausência de competições devido à pandemia

Arquivo/Divulgação
DivulgaçãoUm palmitinhense par-

ticipou na noite do sá-
bado(12), da final do maior 
reality show sertanejo do 
Brasil, o Villa Mix.

Na ocasião foi conhecido 
o “Próximo Nº 1 Villa Mix”. 
Marcelo Augusto da Silva, 
que usa o nome artístico de 
Raffael na dupla, é natural 
do município de Palmitinho, 
onde sua família reside.

A dupla sertaneja Jorge 
Augusto e Raffael concorreu 
pelo time do cantor Luan 
Santana e sagrou-se campeã 
do melhor do “Próximo Nº 1 
Villa Mix”. A final contou com 
a participação de Belluco, do 
time de Gusttavo Lima; Berg 

Gonzaga, do time de Lauana 
Prado; André Di Barros, do 
time Os Menottis (César Me-
notti e Fabiano); e Caroline 
Morais, a única mulher na 
final, do time de Matheus e 
Kauan.

A votação para eleger 
o “Próximo Nº 1 Villa Mix” 
ocorreu de forma online, 

através do cadastro no Clube 
Brahma. A transmissão da 
final ocorreu, ao vivo, no ca-
nal do YouTube do Villa Mix. 
A dupla vencedora levou um 
carro zero-quilômetro e um 
ano de patrocínio da Brahma, 
além de benefícios da Brah-
ma e do Festival Villa Mix e 
o prestígio nacional.
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PRIMEIROS SECRETÁRIOS 
Novos nomes devem ser confirmados na próxima semana

GERAL

da Gestão Caetano-Elisandro são anunciados

O VP traz com exclu-
sividade os primei-
ros nomes que irão 

compor o secretariado da 
Gestão do Prefeito reeleito 
Caetano Albarello e do vice 
Elisandro da Silva. A lista 
indica mudanças na maio-
ria das secretarias para a 
gestão eleita nas eleições 
de 15 de novembro e que 
toma posse no próximo 
dia primeiro de janeiro de 
2021. 

A composição do novo 
governo contempla os dois 
principais partidos que inte-
graram a coligação “Para Fa-
zer Mais e Melhor”, vence-
dora das eleições. A maioria 
dos espaços serão ocupados 
pelo PDT, partido do Prefeito 
reeleito Caetano Albarello. 
Já o PT, partido do vice-
-prefeito eleito Elisandro da 
Silva, ocupará inicialmente 
a Secretaria de Planejamen-
to. O PSDB, PTB e PSD, 
também deverão ocupar 
espaços, mas somente em 

diretorias de secretarias e 
departamentos.

A nomeação dos secre-
tários também irá alterar 
a composição da Câmara 
Municipal, isso porque os 
vereadores eleitos, Luis 
Henrique Dalcanton (PT) 
e Vilmar Gazzana (PDT), 
assumirão as secretarias de 
Planejamento e Educação, 
respectivamente. Com isso 
os suplentes devem assu-
mir os espaços deixados na 
Câmara Municipal.

Conforme o Prefeito ree-
leito, devido à crise gerada 
pela pandemia, o município 
deve ter um número limita-
do de secretarias e cargos, 
buscando os melhores qua-
dros para compor o novo 
governo. – Estamos esco-
lhendo os melhores quadros 
nos partidos que integraram 
a nossa coligação e assim 
queremos fazer um grande 
trabalho para atender cada 
vez melhor a nossa popula-
ção, destaca.
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IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

Secretaria da Administração - 
Michele Zanella 

Secretaria de Planejamento – 
Luis Henrique Dalcanton

Secretaria da Educação e Cultura 
– Vilmar Gazzana

Secretaria de Saúde e Assistên-
cia Social – Inês Maria Albarello


