
Edição 32

ANO III   EDIÇÃO MENSAL   FEVEREIRO DE 2021   PALMITINHO-RS

VACINAS CONTRA COVID-19

PÁGINAS 6 E 7

Dejair de Castro/VP

chegam para idosos de Palmitinho

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 

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android



2 3FEVEREIRO DE 2021 FEVEREIRO DE 2021

INTERATIVAEDITORIAL COLUNISTAS

Direção
Dejair de Castro

Redação
Dejair de Castro
E-mail: jornalvitrinedopovo@gmail.com

Diagramação
Almir Felin

Publicidade
(55) 99968-7339

Circulação
Palmitinho

Expediente

A opinião dos 
colaboradores 

deste impresso 
são de 

responsabilidade
dos mesmos.

Triagem
1000 exemplares

Fundação
Agosto de 2017

Apresentamos a primeira edi-
ção do Vitrine do Povo(VP) em 

2021. Um ano que começou cheio 
de esperança, após um 2020 de-
safiador e inesquecível em meio à 
pandemia. Esse contexto mudou 
nossa rotina, nos afastou de pes-
soas queridas e nos obrigou a se 
adaptar a um “novo normal”.

O ano começa cheio de expectati-
vas, com a esperança de que grada-

tivamente possamos retomar as nossas rotinas, retomando 
também as nossas tradicionais características. Se 2020 
foi o ano para nos afastarmos, 2021 será o ano de nos 
readaptarmos, com expectativa de que tão logo sejamos 
imunizados, poderemos nos aproximar novamente. 

A vacina nos devolve a esperança do abraço, do contato, 
uma característica marcante dos brasileiros e principalmen-
te dos gaúchos. Essa esperança que tivemos a alegria de 
presenciar ao fotografar o primeiro imunizado de Palmitinho, 
o Enfermeiro Gustavo, profissional que representa aqueles 
que estiveram mais expostos e que em nenhum momento 
baixaram a guarda no combate ao vírus. Um momento 
marcante, assim como o momento em que registramos o 
primeiro idoso vacinado no município, o aposentado Arman-
do Zinhani, símbolo de um grupo de pessoas consideradas 
mais vulneráveis e que por isso foram isolados para se 
proteger do vírus.

O VP tem a alegria de compartilhar esses momentos que 
entrarão para a história e que fortalecem a importância do 
jornal da comunidade. A primeira edição do ano, além de 
trazer esses registros históricos, traz também o panorama 
do covid-19 no município, a expectativa de vacinação, o 
número de casos registrados e a opinião dos leitores sobre 
a chegada da vacina. A nossa interativa do mês foi ouvir 
os palmitinhenses, constatando que o desejo de receber a 
vacina representa uma quase unanimidade da população.

Nas páginas do VP destacamos as atividades que não 
param em meio à pandemia e que dão sinais de melhoras 
para economia local em 2021. As boas perspectivas para 
a safra, a retomada de algumas obras, como a revitaliza-
ção do lago, a construção de açudes e o novo capítulo da 
novela “ERS-528”, nos trazem novas perspectivas de um 
ano promissor. A vinda do asfalto volta a estar próxima e 
a pergunta está respondida nesta edição do VP. Agora vai?

A nova edição também traz a expetativa para a retomada 
das aulas presenciais, que de forma gradativa, devem voltar 
a partir de março, após um ano de improvisos, com cons-
tantes desafios para educadores, pais e alunos. O ano é de 
esperança na retomada de uma educação de qualidade, que 
forme cidadãos com as características que precisamos para 
enfrentar os constantes desafios que o futuro nos prepara.

O VP segue com a sua missão de retratar o que a nossa 
comunidade tem de melhor, trazendo as boas ações e apon-
tando os desafios que precisamos enfrentar para construir 
um município cada vez mais próspero. O Jornalismo tem 
importante papel neste contexto, e por isso continuaremos 
a fazer nossa parte em 2021.

 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

Em meio à desconfiança sobre a eficácia, as vacinas contra a Covid-19 chegaram e aos poucos a imunização está ocorrendo. 
Entre os mitos e verdades que envolvem a vacinação, o VP foi buscar a opinião dos leitores e traz alguns depoimentos sobre o 
assunto. Você pretende se imunizar ou não? Confira:

Falar sobre covid-19 é algo assustador, pois todos tiveram que ter uma mudança em seus hábitos e 
rotinas, tais quais nos adaptamos.  Acredito que jamais voltaremos como antes, o álcool gel, a más-

cara estará para sempre em nossas vidas e a vacinação não será algo que nos deixará totalmente 
imune, tenho dúvidas sim, não estou com minha opinião concreta sobre o assunto, mas respeito os 

que já fizeram ou irão fazer, por enquanto eu não estou disposta, pois me preocupo e quero ter certe-
za da melhor decisão, pois nada pode ser feito às pressas e com pressão. 

Keila Daiana da Rosa Lino - Pedagoga e Massoterapeuta

A “verdade” sobre o COVID-19 vem mudando desde o começo da pandemia, e vai se al-
terando de acordo com os novos conhecimentos e informações. A vacina tem perspectivas 
diferentes de acordo com cada pessoa e muitas delas optam pela heurística para decidir 
pela sua imunização, para avaliar se na falta de conhecimento necessário, merece ou não 
confiança, e se a vacina apresenta ou não riscos. 
Eu estou imunizada com a primeira dose da vacina e acredito em sua eficácia.

Érica Zanella - Recepcionista/ Graduanda em Administração Pública

Após meses de pandemia felizmente a vacinação já é uma realidade, a ciência usada em prol do bem comum 
mostra bons resultados de imunizantes. Quanto à insegurança, acredito que após as três fases de testes e análise 
criteriosa da ANVISA, não só dos resultados, bem como das boas práticas de fabricação nas empresas para aprova-
ção, ainda os governantes para distribuição, não deixando as fabricantes isentas de responsabilidade, me transmite 
segurança e quando chegar a vez do meu grupo pretendo me imunizar.

Daniel Verdi - Técnico agrícola e Extensionista rural da Emater/RS

Pretendo. Vacinas salvam a humanidade das doenças a séculos e temos vários exemplos de sua eficá-
cia. A desinformação pode prejudicar nosso país na batalha contra essa pandemia. Podemos e devemos 
confiar na ciência.

Geverton Marion – Biólogo

As vacinas são uma das ferramentas mais eficazes para a defesa do organismo humano contra agen-
tes infecciosos. Elas vêm sendo desenvolvidas há décadas, permitindo salvar vidas e ajudando a er-

radicar doenças que já causaram muitas vitimas no passado, como por exemplo a poliomielite. Nosso 
país se destaca pelo seu programa público completo de imunizações, ofertado pelo SUS. Saliento 
que nenhuma vacina é ofertada a população sem um rigososo estudo e pesquisa. E não podemos 

acreditar tanto e muito menos divulgar informações sem comprovações cientificas. Já recebi minha 
primeira dose da Coronavac e faria novamente, pois só a vacinação em massa erradicará a Covid 19. 

Prescila Balestrin - Enfermeira especialista em UTI

A vacinação em massa, foi um momento esperado pela maioria da população, pelo fato da 
pandemia ter pegado a todos de surpresa, por não sabermos muito sobre o vírus e sua reper-

cussão. Todos querem que nossa vida volte ao normal e isso só será possível através da vacina. 
A imunização não só é importante para quem recebe, mas também para quem está na fila de 
espera, ansioso por este acontecimento. Além de nos protegermos, é um ato de cuidado para 

com quem amamos. 
Estou à espera da segunda dose e recomendo que, no seu tempo, todos se vacinem.

Joana Candaten Peroza - Fisioterapeuta
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Novo cronograma prevê início de aplicação de malha asfáltica

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

 “O olho do dono é que engorda 
o gado”

Vacinação

Mais um pouco de paciência. As vacinas estão chegando. Logo a 
maioria da população estará imunizada e teremos condições de 

voltar à vida normal. No entanto precisamos trabalhar, produzir para 
nossa subsistência. Por isso os cuidados de lavagem e higienização 
de mãos e uso de máscaras são fundamentais para prevenção. Evitar 
ambientes fechados e com aglomerações. Já suportamos muito. Agora 
estamos começando a vencer a batalha. Continuaremos suportando. 
Não vamos desistir.

VACINA X BEBIDA ALCOÓLICA
Atenção. Bebida alcóolica deve ser evitada antes e depois da 

vacina. O aviso é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia 
-  ASBAI. De acordo com a médica imunologista Lorena de Castro 
Diniz, os cuidados devem ser tomados para não interferir na resposta 
imune da vacina contra a covid-19. Importante também é não relaxar 
os cuidados com a higiene, o uso de máscara e distanciamento social 
mesmo após a imunização. Lembre-se: você só estará imunizado a 
partir da segunda aplicação de vacina e o período de carência após a 
dose dois nem foi definido ainda pelos órgãos de pesquisa científica.

PRODUÇÃO DE MEL
As vezes não se acredita que atividades simples podem ser lucra-

tivas. Nas localidades essencialmente agrícolas, muitos agricultores 
possuem sua criação de abelhas para produzir o próprio mel. Mas 
transformar isso numa alternativa de sustento da propriedade são 
poucos que acreditam. Em 2020, segundo a Associação Brasileira 
dos Exportadores de Mel, o Brasil exportou 45.600 mil toneladas 
de mel, com crescimento de 45% no faturamento com relação ao 
ano anterior. Só para os Estados Unidos foram embarcados mais de 
80% da produção. O município de Maringá, no Paraná, é o maior 
exportador do país.

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS
A Petrobrás anunciou mais um aumento dos preços médios dos 

combustíveis na venda para as distribuidoras. Gasolina, diesel e gás de 
cozinha estão mais caros a partir do dia 9 de fevereiro. O reajuste na 
gasolina chega a R$ 0,17 por litro e o diesel subiu cerca de R$ 0,13. 
Os custos de produção estão aumentando muito no País e a remune-
ração dos trabalhadores não. Isso faz com que nosso poder aquisitivo 
diminua. Corremos o risco sério de aumentarmos a linha da pobreza 
extrema, endividamento e a fome em alguns faixas de população.

Um abraço a todos e um Carnaval de reflexão e sem aglomeração.

Dejair de Castro/Arquivo VP

Após o descumprimen-
to da previsão inicial, 
o novo cronograma 

para a conclusão da primei-
ra etapa da ERS-528 prevê 
o asfaltamento até o final 
deste mês.

A previsão inicial do as-
faltamento do primeiro tre-
cho da ERS-528, que liga 
Palmitinho e Pinheirinho 
do Vale, era para o final 
de dezembro, mas devido 
à falta de material acabou 
não sendo cumprido pela 
empresa responsável pela 
obra, a Dalfovo.

O responsável pela em-

presa no município, Mau-
rício Perin, relatou para 
a Reportagem do VP que 
o novo cronograma prevê 
para os próximos dias a 
conc lusão das  ú l t imas 
e tapas que antecedem 
a colocação da camada 
asfáltica. – Na próxima se-
mana deve iniciar a pintura 
onde são colocados dois 
tipos de produtos na etapa 
que antecede a colocação 
do asfalto quente, o que 
deve ocorrer até o final do 
mês, relatou.

A etapa inicial prevê 
a conclusão do primeiro 

trecho que compreende 5 
quilômetros, no trecho que 
vai da cidade de Palmitinho 
até a Linha Vencedora. O 
investimento está estimado 
em R$ 5,5 Milhões oriun-
dos de recursos das Contri-
buições de Intervenção no 
Domínio Econômico(CIDE).

A obra, aguardada a 
cerca de 20 anos, foi reto-
mada em ritmo acelerado 
em maio de 2020, mas 
logo perdeu passando a 
andar de forma lenta, o 
que vem gerando apreen-
são na comunidade e em 
lideranças do município. 

Projeto de melhorias de 
açudes tem obras iniciadas
Programa estadual tem o acompanhamento da 
Emater e o incentivo do Poder Público

Contemplando inicial-
mente 10 propriedades 
de Palmitinho, o Pro-

grama Estadual de Apoio a 
Ampliação da Infraestrutura 
Rural, teve as obras inicia-
das na primeira semana de 
fevereiro, em Palmitinho.

O Programa Estadual tem 
como objetivo a Redução do 
Impacto da Estiagem e Qual-
ificação da Infraestrutura no 
Campo, apoiar a construção 
de estruturas de reservação 
de água para usos múltiplos, 
para a expansão da prática da 
irrigação entre os agricultores 
e pecuaristas almejando esta-
bilidade nas suas produções 
frente aos recorrentes quad-
ros de estiagens que ocorrem 
no Estado. 

No programa estão sendo 
disponibilizadas 24 horas 
de prestação de serviços 
mecanizados para as obras, 
além de acesso a projeto 
técnico, licenciamento am-
biental e outorga de uso 
de água. O Programa está 
sendo Desenvolvido pelo 
Departamento de Infraestru-
tura Rural, Irrigação e Usos 
Múltiplos da Água – DINFRA, 
sendo monitorado pela Sala 
de Gestão e integrante do 
Acordo de Resultados. 

Divulgação/Em
ater/RS

Propriedade de Derli Verdi foi uma das primeiras contempladas

As primeiras proprie-
dades atendidas são dos 
produtores Alex e Valmir 
de Souza(Linha Maurina), 
e Derli Verdi (Linha Santo 
Antônio). De acordo com o 
Técnico da Emater/Palmitin-
ho, Luan Jaques da Costa, 
a Emater ficou responsável 
pelos projetos técnicos, le-
vantamento topográfico e 
a documentação, além de 
fazer o acompanhamento do 
trabalho nas propriedades. 

Os critérios adotados 
para a escolha das famílias 
foram definidos pelo Con-
selho Municipal da Agri-
cultura, sendo atendidas 
as famílias que tiveram 

maiores perdas durante 
o período da estiagem e 
que ainda não haviam sido 
atendidas pela força-tarefa 
promovida pela Adminis-
tração Municipal, através 
das secretarias de Obras 
e Viação e Agricultura e 
Meio Ambiente. 

De acordo com dados 
da Secretaria Municipal 
da Agricultura, o trabalho 
desenvolvido pelas sec-
retarias já havia atendido 
cerca de 500 propriedades 
com ações de prevenção, 
limpeza, aberturas de bebe-
douros, de micro açudes e 
exploração de novas fontes 
d’água.

Após um 2020 difícil para todos, iniciamos 2021 com boas 
perspectivas para a agricultura, principalmente devido ao 

fim da estiagem.
Após a retomada das chuvas nos meses de dezembro e 

janeiro, a atividade da bovinocultura de leite foi muito bene-
ficiada, com bom preço pago pelo litro de leite e aumento da 
produtividade graças à recuperação das pastagens perenes e 
anuais. Com isso, os produtores contam com grande volume 
de forragem disponível aos animais e muitos, com a sobra de 
forragem, produzem feno para fornecimento aos animais nos 
períodos de menor volume de pastagens e também para criação 
de novilhas, onde este tipo de alimento é indispensável.

O grande volume de chuvas, com a umidade e calor, também 
favoreceu para o aparecimento de pragas, o que vem atrapalhan-
do o desenvolvimento de algumas pastagens anuais, principal-
mente o capim sudão, que teve grande ataque de pulgão. Neste 
caso, orientamos que deve ser monitorada a lavoura e controlado 
com inseticidas assim que identificado. Nas pastagens perenes 
como tifton e jiggs orientamos aos produtores ficarem de olho 
ao ataque de cigarrinha e também de lagartas que preocupam, 
pois causam grandes danos as pastagens.

Já na cultura do milho safrinha, vários produtores estão rea-
lizando controle de plantas invasoras com herbicidas e também 
adubação de cobertura com uréia, produtores estão animados 
com o bom desenvolvimento da cultura, prevendo uma boa 
produtividade. Esta é outra cultura que deve-se se ter cuidado 
em relação as pragas, nos últimos dias visitamos várias lavouras 
onde identificamos ataque de lagartas, cigarrinha e também 
de percevejo, por isso orientamos ao produtor sempre estar 
monitorando sua lavoura e se necessário agir imediatamente 
para controle dos insetos.

Na cultura da soja, as perspectivas são ótimas, as condições 
climáticas vêm favorecendo agora para realização dos trata-
mentos fitossanitários, e os produtores estão bem otimistas com 
uma boa produtividade e também com o preço do produto que 
vem se mantendo em alta.

Diferente das outras áreas, a agricultura depende de vários 
fatores, uns que estão fora do alcance, como as condições 
climáticas, e de alguns que estão ao alcance do produtor, por 
isso o acompanhamento e monitoramento constante da sua 
lavoura, seja de suas pastagens, grão milho, soja, trigo, feijão, 
fumo... é fundamental para o sucesso, e como diz o ditado: “O 
olho do dono é que engorda o gado”. 

Até a próxima edição!

ERS-528: ERS-528: 
Primeira etapa tem previsão de 
conclusão até final de fevereiro
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Palmitinho tem 216 vacinados  

Profissionais de saúde e idosos são primeiros imunizados

Aos poucos a popu-
lação que integra os 
grupos de risco está 

sendo imunizada com as 
vacinas contra a covid-19, 
em Palmitinho.

Desde a chega da primeira 
remessa, no último dia 19 de 
janeiro, 296 doses já foram 
imunizadas, conforme infor-
mação da Secretaria Munici-
pal de Saúde do município.

Durante entrevista na 
Cultura FM, a Enfermeira 
responsável pela sala de 
vacinas da Unidade Básica 
de Saúde, Berenice Lopes, 
relatou que as doses foram 
aplicadas inicialmente em 
profissionais da saúde que 
estão na linha de frente do 
combate à doença, na se-
quência foram imunizados 
os demais trabalhadores da 
saúde do município e os 
integrantes do lar dos idosos. 

Conforme a enfermeira, 
os próximos imunizados 
serão os idosos acamados 
com idade superior a 80 
anos e outros trabalhado-
res em empresas de saúde 
privada, seguindo o regu-
lamento estabelecido pelo 
Governo Federal. Paralelo 

a isso serão aplicadas a 
segunda dose seguindo o 
período de intervalo esta-
belecido por cada vacina. 
O município recebeu até 
o memento dois tipos de 
vacina: Sinovac(Instituto 
Butantan) e a Astrazene-
ca(Fiocruz).

A vacinação para os ido-
sos foi aberta oficialmente na 
manhã da quarta-feira(10), o 
primeiro vacinado foi Arman-
do Zinhani, 88 anos, abrindo 
a nova etapa de imunização 
que irá priorizar os grupos 
de maior risco. Já o primeiro 
vacinado no município, foi o 
Enfermeiro Gustavo Cardoso, 
integrante do grupo de profis-
sionais de saúde mais expos-
tos à doença. Ele recebeu a 
primeira dose da vacina no 
último dia 19 de janeiro.

Apesar da vinda gradati-
va das doses ao município, 
a Secretaria Municipal da 
Saúde alerta a população 
para continuar tomando 
as medidas de prevenção, 
tendo em vista que a vaci-
na leva ao menos 15 para 
fazer efeito e a maioria dos 
munícipes permanecem 
sem ser vacinados.

Boletim mostra números atuais do coronavíruis em Palmitinho

Depois de disparada, casos de covid-19 
tem estabilidade em Palmitinho

Depois da disparada no 
número de casos em 

janeiro, os últimos boletins 
da Secretaria Municipal de 
Saúde mostram estabilidade 
nos registros confirmados de 
Covis-19, em Palmitinho.

Conforme apurou a re-
portagem do VP, o mês de 
janeiro iniciou com 147 
casos positivos para o co-
ronavírus e encerrou com 
246 registros, o que significa 
um aumento de 67,4%. Já 
nos primeiros oito dias de 
fevereiro os casos passaram 
de 246 para 261, uma 
elevação de pouco mais 
de 6,1%. Foram testadas 
1.142 pessoas, com 874 
registros negativos e 261 
positivos. Além disso, uma 
pessoa segue internada e 
três óbitos foram registrados 

desde o início da pandemia.
De acordo com a Secre-

taria Municipal de Saúde de 
Palmitinho, o auge dos casos 
se deu principalmente entre 
o final de dezembro e a pri-
meira quinzena de janeiro, 
quando os registros saltaram 
de 147 para 215, sendo 
um dos prováveis motivos 
às aglomerações durante as 
festas de fim de ano.

A enfermeira da Uni-
dade Básica de Saúde de 
Palmitinho, Berenice Lopes, 
destaca que a expectativa é 
de que o número de casos 
continue estabilizado, sendo 
que para isso é de extrema 
necessidade a colaboração 
da comunidade e a vinda de 
novos lotes de vacina para 
imunizar a população mais 
vulnerável ao contágio.

CONTRA A COVID-19
PLANO DE VACINAÇÃO TRAZ REGRAS SOBRE OS GRUPOS PRIORITÁRIOS

A Secretaria Municipal da Saúde e Assistên-
cia Social de Palmitinho, setor de Vigilância Epi-
demiológica/ Imunização e Atenção básica em 
consonância com o Plano Estadual de Vacinação 
Contra Covid-19 da Secretaria Estadual da 
Saúde do Rio Grande do Sul e o Plano Nacional 
de Vacinação, divulgou o Plano Municipal com 
as ações para vacinação contra a COVID-19 no 
Município de Palmitinho. 

O documento traz os critérios que estão 
sendo adotadas para a imunização dos 
grupos de risco no município. Conforme a 
Secretaria Municipal de Saúde, cada mu-
nicípio tem a responsabilidade de receber, 

armazenar as vacinas, alimentar dados 
solicitados, criar estratégias e táticas de 
vacinação para a população local prioritária 
por fases e assim atingir as metas estabele-
cidas pelo Ministério da Saúde (MS) através 
das ações deste Plano Municipal. 

O plano, assinado pelo Prefeito Municipal, 
Caetano Albarello, a Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Kauany Riva, e pela Secre-
tária Municipal da Saúde e Assistência Social, 
Inêz Maria Albarello, traz os detalhes sobre os 
grupos prioritários, o número de munícipes que 
integram cada grupo e a ordem em cada um 
será atendido.

* Estimativa de população conforme as doses aplicadas na Vacinação Contra Influenza no município de Palmitinho-RSEnfermeiro Gustavo foi o primeiro a receber a vacina no município

Aposentado Armando Zinhani, 88 anos, foi o primeiro idoso 
imunizado no município de Palmitinho
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 Divulgação

INFORMATIVO PREFEITURA DE PALMITINHO/RS 

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITINHO/RS

INFORMATIVO

Palmitinho: Prefeitos discutem 
ações para a Agricultura

Encontro reuniu representantes 
de quatro municípios Administração segue incentivando Agroindústrias do Município

Legislativo retoma sessões após período de recesso

Pequenas iniciativas de Agroindústrias de 
Palmitinho continuam recebendo o in-
centivo da Administração Municipal para 

legalizar os seus empreendimentos.  Isso vem 
ocorrendo desde meados de 2019, quando 
em uma parceria com a Agência de Desenvol-
vimento do Médio Alto Uruguai(ADEMAU),  o 
Município de Palmitinho reativou o Serviço de 
Inspeção Municipal (S.I.M).

De acordo com o Secretário Municipal da 
Agricultura, Cleber Sponchiado, o sistema está 
possibilitando que as agroindústrias possam 
legalizar os seus produtos e comercializar os 
mesmos diretamente aos consumidores do 
município ou em supermercados habilitados 
no S.I.M. O sistema permite a comercialização 
de produtos de origem animal, sendo possível 
a implantação de Agroindústrias de vários seg-
mentos, como a de embutidos, galinha caipira, 
ovos, mel, pequenos laticínios, abatedouros 
entre outros. 

A primeira agroindústria beneficiada foi 
Agrofish Pescados, à qual iniciou as atividades 
em julho de 2020. A Agroindústria do produ-
tor Rafael Tranquilo foi a primeira a receber o 
certificado no município e desde então está 
comercializando os pescados com as devidas 
garantias sanitárias. Já em 08 de janeiro de 

O Legislativo Municipal retoma as sessões 
legislativas a partir do próximo dia 22 de 

fevereiro, seguindo protocolos de segurança 
devido à pandemia.

O início dos encontros marca também o 
início da nova legislatura para o período de 
2021 a 2024. As sessões ocorrem sempre 
às segundas-feiras, a partir das 18 horas, 

mas devido aos protocolos de segurança 
serão restritas ao público e com tempo 
de duração reduzido. As sessões, porém, 
poderão ser acompanhadas através das 
plataformas digitais do legislativo.

As medidas de segurança estão publica-
das em decreto que vigora desde o dia 06 de 
abril de 2020 e que irá perdurar enquanto 

durar o momento mais crítico da pandemia. 
A Presidente da Câmara Municipal, Ve-

readora Venilda de Fátima de Azevedo, des-
taca que os projetos não deixarão de serem 
apreciados, tendo em vista que o legislativo 
tem total comprometimento em discutir e 
votar os projetos que visam melhorar a vida 
dos palmitinhenses.

O retorno das aulas 
presenciais na rede 
pública estadual e 

municipal está confirmado 
para o início de março.

As aulas na Rede Esta-
dual de Ensino, que incluem 
atividades presenciais e 
remotas, por meio da plata-
forma Google Sala de Aula, 
começam em 8 de março. O 
recomeço no modelo híbrido 
de ensino está programado 
de forma escalonada. No 
dia 8, retornam os alunos 
dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º). No 
dia 11, os estudantes dos 
Anos Finais do Ensino Fun-
damental (6º ao 9º ano). Por 
último, no dia 15, os alunos 
do Ensino Médio e Técnico.

Já na Rede Municipal o 
retorno no formato semipre-
sencial está previsto para 
o dia 1º de março, anun-
ciou a Secretaria Municipal 
de Educação(SMEC). O 
cronograma de retorno foi 
definido após uma série de 
reuniões e a aprovação do 
Plano de Contingência e do 
Plano de Ação Complemen-
tar, propostos para garantir 
a segurança de alunos, 
professores e funcionários.

Ações conjuntas para 
fomentar a agricultura 

foram debatidas durante 
encontro que reuniu prefei-
tos, vice-prefeitos e secre-
tários, na terça-feira(02), 
em Palmitinho.

A reunião foi uma ini-
ciativa inédita que reuniu 
representantes de quatro 
municípios da microrregião: 
Palmitinho, Pinheirinho do 
Vale, Vista Alegre e Taqua-
ruçu do Sul, sendo uma 
iniciativa da Administração 
Municipal de Palmitinho que 
foi conduzida pelo prefeito 
anfitrião, Caetano Albarello.

De acordo com Alba-
rello, o encontro foi muito 
produtivo e possibilitou que 

os presentes discutissem 
ações conjuntas e trocassem 
experiências sobre projetos 
e iniciativas para o setor da 
agricultura desenvolvidas 
nos municípios. Albarello 
destaca que outros temas 
serão discutidos nos próxi-
mos encontros, tendo em 
vista que as reuniões devem 
continuar ocorrendo mensal-
mente e de forma itinerante.

Além do prefeito anfi-
trião, participaram o Pre-
fei to de Pinheir inho do 
Vale,  Nelmo Appel ;  de 
Vista Alegre, Zairo Riboli e 
de Taquaruçu do Sul, Luiz 
Blanco Alves(Bibi). Vice-
-prefeitos e secretários tam-
bém estiveram presentes.

Palmitinho deve ter 
retorno das aulas
Retorno das aulas presenciais foi confirmado nas 
redes municipal e estadual para o mês de março

O retorno será gradual a 
depender da modalidade: 
Pré A terá aulas de manhã 
e a tarde com a presença de 
50% dos alunos em cada 
turno; Do Pré B ao 5º Ano 
a volta será escalonada, 
ou seja, as turmas serão 
divididas com aulas um dia 
presenciais e outro remoto, 
intercalando cada grupo 
de alunos. Já do 6º ao 9º 
Ano o modelo será de alter-
nância com uma semana 

presencial e outra remota, 
invertendo as turmas que 
também serão divididas.

Conforme a SMEC, serão 
cerca de 120 profissionais 
envolvidos para garantir o 
retorno seguro e a qualida-
de da educação ofertada. 
O total de alunos da rede 
municipal é de aproxima-
damente 760 matriculados, 
desde as turmas iniciais até 
a Educação de Jovens e 
Adultos(EJA).

Aulas devem ser retomadas de forma semipresencial

Encontros devem ocorrer mensalmente de forma itinerante

Arquivo/VP

Divulgação

Agroindústria Sul Ovos recebeu certificado do S.I.M do Secretário Cleber e do representante da ADEMAU

Município concede desconto para pagamento antecipado do IPTU 

Os munícipes de Palmitinho já podem efe-
tuar o pagamento do IPTU aproveitando 

os descontos de até 20% para o pagamento 
antecipado.

A guia para recolhimento já encontra-se a 
disposição dos proprietários de imóveis junto 
a Prefeitura Municipal, no setor de Tributos. 
Se preferir, o contribuinte poderá fazer a 
impressão da guia diretamente no Portal do 
Cidadão, no www.palmitinho.atende.net, no 
menu autoatendimento. 

A Administração Municipal destaca que 

o pagamento é de fundamental importância 
para a manutenção dos serviços a comunida-
de, além de possibilitar que os contribuintes 
usufruam de significativos descontos com o 
pagamento antecipado.

O desconto para o pagamento também é 
válido para a taxa de recolhimento do lixo, 
sendo que em parcela única o abatimento 
é de 20% com vencimento para 15 de abril 
ou 15% para vencimento em 15 de maio. A 
partir de 16 de maio o contribuinte também 
pode optar pelo parcelamento do pagamento 

do tributo em até 6X.
Também estão disponíveis as guias para 

renovação de alvarás municipais. O Municí-
pio, através do setor de tributos, também está 
oferecendo descontos e parcelamento para 
renegociação de pagamento da divida ativa.

Pagamento até 15 abril com desconto de 20%;
Pagamento até 15 de maio desconto de 15%;
A partir de 16 de maio, o contribuinte também pode 
optar pelo pagamento parcelado em até 6X.

IPTU: DESCONTOS PARA PAGAMENTO ANTECIPADO

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

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

2021, foi à vez da Sul Ovos receber o selo de 
qualidade. O empreendimento está localizado 
na Linha Caldeirão, na propriedade do jovem 
agricultor, Mateus Bonifácio, e com o selo mu-
nicipal passa a comercializar os ovos coloniais 
no município e na região.

Bonifácio, destaca a alegria de poder comer-
cializar os produtos que é fruto do investimento 
na propriedade, na busca de conhecimento 
e do apoio da Secretaria da Agricultura e da 
Emater/RS. –“Sempre tive aquela vontade de ter 

meu próprio negócio e com o apoio da Emater, 
da Administração e da ADEMAU, foi possível 
viabilizar o negócio, trazendo um produto de 
qualidade e que hoje conta com o certificado 
do município,” destaca.

De acordo com o Prefeito Caetano Albarello, 
as pequenas iniciativas de agroindústrias terão 
todo o apoio possível da Administração, tendo 
em vista a sua importância para a geração de 
renda para as famílias das pequenas proprie-
dades do município.
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VARIEDADES

Arquivo/W
eb

M
árcio Cunha/ACF

NOVEMBRO DE 2020

ÁRIES (21/3 A 20/4)
Olhe para o futuro, ariano, e encontre a calma necessária para tocar 

o barco sem maiores problemas. Escolha os projetos prioritários, retome o que 
ficou parado e escolha as melhores companhias para fazer acontecer. Cuidado 
especial com as decisões impulsivas e as conversas que possam gerar brigas 
ou tensões.  

TOURO (21/4 A 20/5)
Os taurinos estarão focados e concentrados em seus interesses pro-
fissionais, estando muito dispostos a mostrarem seus talentos e ha-

bilidades para se destacarem. Dedicado ao trabalho, pode alcançar conquistas 
importantes neste mês.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Um ótimo momento para mudanças, geminiano. Muitas novidades estão 
em seu caminho e você pode se surpreender ao ter ainda mais resultados 

com o que está acontecendo. O momento também é favorável para retomadas. 
Estudos, comunicação, aprendizado e assuntos intelectuais estão em alta.  

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Fevereiro é uma forte tendência para se especializar em problemas 
insolúveis. Como isso não vai ajudar, a sugestão é que o canceriano 

tente um método mais eficaz para orientar essa tendência. Os primeiros devem 
ser dedicados aos familiares e amigos mais próximos. 

LEÃO (22/7 A 22/8)
Um momento importante e decisivo em seus relacionamentos e par-
cerias, leonino. O ciclo novo pede mais cuidado com as conversas, 

a retomada de parcerias e a abertura para novas relações. Ouvir o outro e não 
ser teimoso é algo que pode ajudar a ter melhores resultados. Novidades profis-
sionais importantes também pede mais atenção com as parcerias, que podem 
ser decisivas para o resultado final. Vá com calma e evite pressionar os outros. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Fevereiro é um mês muito incômodo para os virginianos, porque o 
mercúrio regride por meio de uma transição parcial que representa a 

rotina diária. O desejo de controlar tudo e organizar o espaço será desafiado pela 
tendência astrológica de lidar com eventos inesperados e mudanças repentinas 
nos planos.  

LIBRA (23/9 A 22/10)
Um momento para pensar mais no prazer, libriano, e no quanto você 
tem mesmo seguido seu coração para realizar seus proejtos mais 

queridos e importantes. Novidades em sua vida pessoal podem trazer reflexões 
sobre o que mais precisa mudar em sua vida. Reencontros também podem ser 
decisivos. Ter um hobby pode ser algo fundamental neste momento.  

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Em fevereiro, a possessividade astrológica aumentará, e o escorpiano 
deve prestar atenção ao seu comportamento para não atrair amantes 

problemas nos flertes e romance. Ciúme e exigências francas excessivas podem 
fazer o escorpianos queimar o filme com seu próprio amor ou paixão.  

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Um ótimo momento para a comunicação, sagitariano, especialmente 
para sentar, retomar contatos e conversas, ou falar sobre coisas no-

vas. Viagens e estudos são bem vindos, num ciclo que promete muita movimen-
tação e mudanças. Cuidado com a comunicação mais direta e com as opiniões 
excessivamente sinceras.  

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Um momento de vida importante, capricorniano, porque é hora de 
você valorizar as conquistas que já fez e pensar em como manter a 

leveza em seu caminho. Cuidar das burocracias, questões de dinheiro e trabalho 
pode ser algo útil para se sentir mais seguro e organizado. Não abra mão daquilo 
que é mais importante para você, mas esteja aberto para ouvir a necessidade 
dos outros em suas relações pessoais. 

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
No aniversário da maioria dos aquarianos, essa previsão é particu-
larmente boa por vários motivos. Um momento de novidades impor-

tantes, aquariano. Um ciclo para iniciar novos projetos, retomar projetos antigos 
e planejar o futuro. O que você quiser mudar pode ser feito neste momento.  

PEIXES (20/2 A 20/3)
É hora de olhar mais para dentro, pisciano, tentando organi-
zar melhor sua vida e rotina. Cuide do autoconhecimento, das 

questões internas. Resolva assuntos antigos. Tenha conversas pendentes. 
Não desista dos seus sonhos. Nos próximos meses, você poderá realizar 
alguns deles. 

HORÓSCOPO MENSAL Dupla Grenal pode encerrar 
temporada com títulos nacionais

Chapecoense volta à elite do futebol brasileiro

Inter briga por título do Brasileirão e Grêmio joga final da Copa do Brasil

Volta para a série A foi coroada com título da 2ª Divisão

GERAL DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

ANO NOVO! FUTEBOL VELHO

Empresa está situada em frente ao Instituto 22 de Maio

Dupla pode coroar atípica temporada afetada pela pandemia

Além do acesso, equipe conquistou o título do Brasileirão Série B 

Tri Legal Mania  está no 
clima do Volta às Aulas 2021
Empresa apresenta as novidades para o retorno das aulas Em situação extremamente excepcional, futebolística-

mente falando sem precedentes na história, começa-
mos um novo ano e as competições ainda são as velhas. 
Maldita pandemia! Viva a vacina! Salve o SUS.

Neste exato momento, o torcedor colorado pode estar 
eufórico, comemorando o título do brasileirão quebran-
do um longo jejum. Pode também ter que esperar mais 
alguns dias, ou ainda, considerando que a secação é na 
mesma proporção, ter que esperar mais algumas tempo-
radas. Sempre tem um Sport Recife da vida colocando 
água no chopp.

Agora, é fato, de que nunca esteve tão perto, assim 
como é fato, de que nunca um campeonato foi nivelado 
por uma régua abaixo das condições lógicas. Digo isso e 
é uma situação óbvia, que pelas condições financeiras 
que consequentemente ocasionam em equipes mais for-
tes e competitivas, o normal seria um Flamengo, Palmei-
ras ou até o Atlético Mineiro erguer o troféu.

De forma alguma isso desmerece ou diminui o even-
tual título do Internacional. Aos trancos e barrancos foi 
se mantendo; foi oscilando, foi ganhando. Perdeu jo-
gadores importantes como Saravia, Moledo, Boschilia, 
Guerrero e até Tiago Galhardo; recuperou Rodnei, Moi-
ses e Dourado, apresentou Lucas Ribeiro e Yuri Alberto, 
mas principalmente valorizou a gurizada da casa como 
Praxedes e Caio Vidal. E lembrar que o Coudet falava em 
"grupo curto". Quanta bobagem. Abel Braga é que é o 
cara.

Eu não farei força nenhuma, mas o foguetório deverá 
ser graúdo. Pensando bem, não quero nem ver e nem 
ouvir.

E como tudo na vida tem um mas....um contudo... um 
porém...pode ocorrer de os fabricantes "colherem" uma 
safra vantajosa com a produção dos artefatos. Na Copa 
do Brasil o Grêmio tá na "espreita". Nunca vi jogo joga-
do. Já escrevi várias vezes sobre o Renato, goste ou não 
dele, o homem é ligado. Quem dúvida é louco.

Então a situação é essa. Dias de glória estão por vir, 
mesmo que a data certa seja imprevisível, pode ser logo 
mas pode demorar longas "velhas temporadas".

Legal disso tudo, é que neste "novo ano mas com 
velhas competições" é que logo ali, é só uma acelerada e 
uma freada, já teremos novas competições neste mesmo 
novo ano". 

Um forte abraço e até a próxima.

Após 12 anos de sua 
fundação, a Tri Legal 
Mania, apresenta as 

novidades para o retorno 
das aulas presenciais no 
município de Palmitinho. 
A empresa conta com um 
ampla e moderna estrutura, 
além de uma grande gama 
de produtos e serviços ofere-
cidos a comunidade.

Localizada em frente 
ao Instituto 22 de Maio, a 
Tri Legal Mania conta com 
uma estrutura planejada 
para atender alunos e pro-
fessores, seguindo todas as 
orientações de cuidados no 
que tange a proteção contra 
o coronavírus.

Para o Volta às Aulas, a 
empresa traz o mais com-
pleto mix de produtos e os 
tradicionais descontos da 
promoção “Voltas às Aulas Tri 
Legal 2021”, com o desconto 
progressivo. De acordo com 
a responsável pela empresa, 
Sidineia de Castro, os des-
contos podem chegar a 40%, 
sendo que quanto maior a 
compra, maior é o desconto 
conquistado pelo cliente.

Além da linha escolar, a 
empresa também dispõe de 
linha completa de materiais 
de escritório, bazar, perfuma-
ria, esportivos, xerox, enca-
dernação e impressões, além 
do bar que voltará a contar 

com lanches e bebidas a par-
tir de março. Outra facilidade 
para o cliente é o correspon-
dente bancário, com espaço 
para pagamento de contas e 
boletos de qualquer banco e 
em horários alternativos.  

A partir de março, com 
o retorno das aulas, a em-
presa irá retomar o horário 
ampliado de atendimento, 
entre às 7h e 20h, sem 
fechar ao meio-dia. Aos sá-
bados o atendimento ocorre 
até as 16h00. 

Mais novidades ofereci-
das pela empresa podem 
ser conferidas nas páginas 
oficiais nas redes sociais da 
Tri Legal Mania.

A atíp ica temporada 
2020 chega ao final 
no mês de março, após 

ser diretamente afetada pela 
pandemia. Apesar das in-
tempéries, a dupla grenal 
pode coroar o ano que aden-
trou 2021 com os troféus 
mais cobiçados do futebol 
nacional.

O Internacional almeja o 
tetracampeonato brasileiro, 
troféu que não conquista 
desde o inédito título invicto 
de 1979. O Colorado é o 
favorito e depende de si 
próprio para a conquista, 
para isso precisa superar a 
pontuação de Flamengo e 
o Atletico-MG nas últimas 
rodadas . 

Uma temporada após 
ser rebaixada, a noite 

da terça-feira, dia 12 de 
janeiro, marcou o retorno da 
Chapecoense para a elite do 
futebol Brasileiro. A classifi-
cação se deu de forma ante-
cipada após a vitória de 2 a 
1 sobre o rival Figueirense, 
na Arena Condá.

O retorno ao Brasileirão 
Série A ocorreu com quatro 
rodadas de antecedência, 
quando o time alcançou 66 
pontos, não podendo mais 
ser alcançado pelo Juventude, 
então 4º colocado com 52.

O acesso para a Série 
A deu início a uma festa 
que foi coroada pelo título 
do Brasileirão da Série B, 
conquistado na sexta-fei-
ra(29), após a vitória de 3 
a 1 diante do Confiança-SE. 
A última rodada foi emocio-

Por sua vez, o Grêmio 
aposta suas fichas na final da 
Copa do Brasil diante do Pal-
meiras. As partidas ocorrem 
nos dias 10 e 17 de março, 
sendo que o jogo final ocorre 

em São Paulo. Além disso, o 
Grêmio encara as últimas três 
rodadas do brasileiro, onde 
pode buscar uma vaga na 
Libertadores, caso não vença 
a Copa do Brasil.

nante, sendo que o gol do 
título ocorreu aos 51 minu-
tos do segundo tempo após 
uma cobrança de pênalti de 
Anselmo Ramon.

 Com muitos torcedores 
em nossa região, a Chape-
coense tornou-se conhecida 
mundialmente após a tra-

gédia que vitimou 71 inte-
grantes da delegação após 
queda de avião em novem-
bro de 2016, na Colômbia. 
O troféu de Campeão da 
Série B foi levantado por 
um dos sobreviventes do 
acidente, o atleta do clube 
Alan Ruschel. 

Vereadora Venilda é eleita Presidente do Legislativo

A Vereadora Venilda de Fátima Azevedo foi 
eleita Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores para o ano de 2021. A vereadora 
recebeu 6 votos, contra dois do Vereador 
Tadeu Peroza Albarello e um voto nulo. 

A eleição da Mesa Diretora ocorreu logo após 
a Sessão Solene que empossou os eleitos de 15 
de novembro, na manhã do dia 1º de janeiro. 
Em seu pronunciamento a Presidente destacou 

a alegria de voltar a presidir o legislativo após 
14 anos, oportunidade em que havia sido 
eleita a primeira mulher Presidente da Câmara 
no município. –Me comprometo estar aberta 
as demandas da população, trabalhar muito 
ajudando os mais necessitados e na melhoria 
da saúde da população. Que juntos possamos 
contribuir para o desenvolvimento deste lugar 
tão maravilhoso de se viver, conclamou.

Presidente: Venilda de Fátima Azevedo(PDT)
1º Vice-Presidente: Olívio da Costa(PDT)
2º Vice-Presidente: Genedir Luiz Negrini(PTB)

VEJA COMO FICOU A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:

1º Secretário: Lari Tranquilo Piaia(PP)
2º Secretário: Luiz Henrique Dalcanton(PT)
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OBRAS DE REVITALIZAÇÃO 
Projeto prevê modernização de um dos espaços mais nobres da cidade

GERAL

do Largo da Praça devem começar em fevereiro

Um dos principais pontos 
de turismo de Palmiti-
nho, o Largo da Praça, 

deve ganhar novos contornos 
com o início das obras de re-
vitalização do local, situado no 
centro da cidade.

O projeto vem recebendo 
a atenção da Administra-
ção Municipal que está em 
constante contato com a em-
presa vencedora da licitação 
da obra. De acordo com o 
Prefeito Municipal Caetano 
Albarello, nos próximos dias 
deve ser dada continuidade 
aos trabalhos com o objetivo 
de modernizar um dos locais 
mais nobres do município, 
garantindo mais um espaço 
de lazer a comunidade.

Em janeiro o lago foi esva-
ziado e passou por um pro-
cesso de limpeza. As próximas 
etapas do projeto contemplam 
o trabalho com as fontes do 
lago, criação de espaços de la-
zer, um calçadão, um deck que 
deverá avançar sobre o lago, 
um parapeito para garantir a 
segurança de crianças e evitar 

a entrada de sujeira no lago, 
além da construção de um per-
golado coberto com mobiliário 
urbano em um dos lados.

A obra foi projetada pelos 
Arquitetos Thiago Henri-
que Pedon e Poliana Piaia, 
pelo Engenheiro Civil, João 
Manoel Balestrin, em uma 

parceria com o Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Regional Inte-
grada de Frederico Westpha-
len(URI/FW). O investimento 
previsto é de R$ 458.315,66 
e a previsão de término da 
primeira fase da obra é o mês 
de abril deste ano.

Lago foi esvaziado para 
possibilitar o início das 

obras de modernização

Projeto prevê a construção de 
calçadão e a revitalização do local
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