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No próximo dia 15 de novembro, teremos a realização das eleições municipais, momento em que poderemos exercer a 
democracia ao escolher os administradores do nosso município para os próximos quatro anos. Por isso, o VP convidou 
alguns leitores a deixar um depoimento sobre a importância deste momento para o futuro do município. Confira: 
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Chegamos e edição 30 do VTRINE 
DO POVO(VP). Este marco, di-

vidimos com cada leitor, assinante 
ou anunciante, que acreditou no 
nosso trabalho e assim como nós, 
entende que Palmitinho merece um 
jornal “só seu”. 

A edição 30 chega em um mo-
mento especial da história política 
de Palmitinho, a semana em que 
conheceremos os nossos novos ges-

tores, para o período de 2021-2024. A Eleição Municipal 
do próximo domingo, dia 15 de novembro, é o momento 
máximo da democracia, o dia em que o voto do doutor 
ou do mendigo terá o mesmo valor. Neste dia, estaremos 
escrevendo um importante capítulo da história do nosso 
município, e consequentemente seremos responsáveis por 
nossas escolhas, sendo assim, devemos valorizar o nosso 
voto fazendo a escolha consciente daquilo que representa 
o que pensamos de melhor para o município. 

Diante da importância deste momento, o VP entra 
no clima das eleições e traz importantes contribuições 
para que você possa refletir ao máximo antes de fazer o 
seu voto. A nossa capa traz a foto do pórtico de entrada 
do município em alusão ao futuro que queremos para a 
nossa terra. Na nossa interativa da página 3, trazemos o 
depoimento dos leitores do VP sobre a democracia e as 
eleições. Nas páginas centrais apresentamos o mapa da 
eleição em Palmitinho: as sessões eleitorais, o número de 
votantes de cada uma e importantes informações sobre as 
novas regras em uma eleição que ocorre em meio à pan-
demia, o que pode e o que não pode. Nas páginas 8 e 9, é 
o momento de conhecermos mais sobre as propostas dos 
três candidatos à Prefeito. Uma entrevista exclusiva do VP 
com os postulantes ao cargo, onde você poderá avaliar as 
propostas de cada um. Assim, o VP traz a sua contribuição 
ao processo democrático, realizando seu papel na difusão 
das informações de interesse de nossa comunidade.

Além da pauta do momento(a eleição 2020), a nossa 
edição 30 também aborda outros pertinentes assuntos, en-
tre eles a aceleração das obras da ERS-528, após algumas 
semanas de lentidão. Atualizamos as informações sobre 
o andamento dos trabalhos e a expectativa em relação à 
chegada do sonhado asfalto. Na página de rural trazemos 
a preocupação com a estiagem que já afeta dezenas de 
famílias no município, causando a falta de água e grande 
preocupação em relação às perdas no setor que mais mo-
vimenta a economia.  Os temas da atualidade com nossos 
colunistas, o adiamento do retorno das aulas e uma matéria 
especial sobre a crescente do futebol feminino em Palmiti-
nho completam a edição especial do VP.

Uma boa leitura a todos e que a Democracia seja feita 
com responsabilidade, permanecendo no campo das ideias 
e que tenhamos a consciência de que não devemos acirrar 
os ânimos e nem adotar práticas ilegais, pois isso pode 
manchar o momento tão sublime chamado DEMOCRACIA.

Dejair de Castro
MTB - 16 952

AGRONEGÓCIO EM DESTAQUE

ESPAÇO ABERTO

DESTAQUE ESPORTIVO

Luan Jaques Da Costa - Natural de Palmitinho/RS, 28 anos, 
Técnico em Agropecuária (CAFW/UFSM 2008), trabalho atualmente como 
extensionista Rural Emater/ASCAR-RS. Graduado em Matemática na 
Universidade Regional Integrada de Frederico Westphalen no ano de 2013 
e Pós Graduado em Ciências – Área de Concentração em Matemática e 
Física, no ano de 2017. 

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

Para mim, o período eleitoral é um período de extrema importância, é na existência dele que assegura-
mos o nosso direito constitucional e a manutenção da democracia em nosso município e país. Também é 
um período de cautela e de análise, para que possamos escolher as pessoas mais preparadas e qualifica-

das para assumir um cargo público pelos próximos 4 anos. 

Júlio de Cezaro Piovesan – Estudante

A verdadeira política é feita de forma responsável, séria e transparente.
O instrumento da mudança está nas mãos do eleitor, na escolha coerente de seus 
representantes, pela análise do melhor projeto, visando o desenvolvimento econômico 
e social de Palmitinho.

Chaiane Luza - Empresária e Representante Comercial

O período eleitoral, momento que estamos vivendo agora, é decisivo e deve ser encarado com muita se-
riedade, sendo imprescindível que não nos abstemos desse processo. Tem como marco principal o dia 15 
de novembro, mas não acaba ali. Acredito que a democracia é representada não apenas pela oportuni-
dade de votar e eleger candidatos que serão nossos representantes nos próximos 4 anos, mas principal-
mente no nosso direito e dever de participar, dando sugestões para um bom desempenho da função que 
o mesmo ocupará e fiscalizando o seu trabalho, para um bom aproveitamento dos recursos públicos. 

Girlei Braz de Souza - Engenheiro Agrônomo e Empresário

A escolha dos nossos dirigentes municipais é de extrema importância, o voto nos confere o direito de escolha, a 
oportunidade e o poder de decidir quem irá nos representar por quatro anos. Portanto, essa escolha precisa ser 

de forma consciente e com muita seriedade. De acordo com a Constituição Federal de 1988 “todo poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos...”, nesse sentido, a democracia está na possibilidade 

de o cidadão exercer a plena cidadania, sob a perspectiva dos direitos sociais (educação, saúde, segurança) e 
econômicos (salário justo, emprego) que permitem à participação de forma ativa, organizada e responsável. 

Cleusa Vicente Vargas – Professora/Mestre em Ecologia  

A eleição é um momento ímpar. É aonde a gente tem a oportunidade de decidir sobre alguma 
coisa que a gente queira que continue melhorando para os próximos 4 anos. É um momento 

de muito respeito à decisão da maioria, pois é esse o fundamento da democracia. É a hora de 
externar nosso pensamento, o nosso entendimento sobre as ideias que a gente compactua e 

sobre quem irá melhor representá-las. 

Marco Antônio Garcia - Administrador/ Assessor Executivo da ADMAU

As eleições municipais significam o momento sublime de exercício de nossa cidadania em que demo-
craticamente escolhemos os representantes que conduzirão o Município pelos próximos quatro anos. É 
muito importante termos consciência e responsabilidade ao votar, ouvindo e avaliando as propostas de 
cada candidato, não vendendo o voto, demonstrando respeito a nós mesmos e ao nosso semelhante. 
Precisamos acreditar nos valores de honestidade, respeito e comprometimento, promovendo assim, a 
justiça social e pensando no futuro de nossas gerações. 

Fabiana Zanardi - Assistente Social

O voto é uma maneira de exercermos a democracia e dia 15 temos a responsabilidade de elegermos 
nossos administradores. Sendo assim, isso significa: VOTO consciente, em projetos realizados e pro-
postas para o bem comum! E é assim exercendo nosso direito que nos damos conta da importância 
que temos na sociedade e o legado que queremos deixar.

Diana Polita - Agente Administrativo
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Perdas com estiagem passam de 
R$ 12 milhões em Palmitinho

Aulas não devem retornar este ano

Município decretou situação de emergência devido à estiagem

Decreto impede o retorno das atividades presenciais 
nas escolas estaduais e municipais de Palmitinho

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Um ano de estiagem devido ao La Niña Novembro Azul

Palmitinho vem enfrentando mais uma estiagem em 
2020. No início deste ano já enfrentamos uma falta 

de chuvas que trouxe prejuízo para as culturas e ativi-
dades pecuária. Agora, após um inverno de precipita-
ções abaixo da média, os meses de setembro e outubro 
registraram chuvas 87% abaixo da média histórica, e 
isto vem trazendo muitas dificuldades aos agricultores.

De acordo com levantamento realizado no município, 
principalmente nas culturas de milho grão e silagem, as 
percas em algumas lavouras superam os 50%, pastagens 
perenes não se desenvolvem e há dificuldade para im-
plantação de pastagens de verão, algumas lavouras de 
trigos plantadas mais do tarde também foram afetadas 
pela seca. 

Outra grande preocupação é com a falta de água para 
os animais nas propriedades, sabemos que possuímos 
103 produtores de suínos integrados, 17 produtores de 
aves integradas e 231 produtores de leite, e que neces-
sitam de bastante demanda de água, e como o inverno 
não teve muitos volumes de chuvas, não houve recupe-
ração dos níveis dos reservatórios nas propriedades, e o 
que preocupa ainda mais, é que para algumas famílias 
vem faltando água para o consumo próprio. Com isso, a 
Administração Municipal através da Secretaria de Obras 
e a Secretaria da Agricultura estão empenhados para 
atendimento destas propriedades e fazendo o transporte 
de água para auxiliar estas famílias.

E para os próximos meses a expectativa segundo me-
teorologistas é que o fenômeno la niña pode se estender 
até os meses de março a abril de 2021. Por isso a Emater 
vem orientando os agricultores a realizarem o seguro 
agrícola de suas lavouras, antes do plantio procurarem a 
Emater ou empresas de assistência técnica e as agências 
bancárias para estarem realizando o seu custeio agrícola 
garantindo assim o seguro. Assim será possível evitar que 
os prejuízos sejam ainda maiores. Para os que já reali-
zaram o custeio e tiveram prejuízos em suas lavouras, 
estes devem acionar o seguro agrícola, mas o momento 
para acionar é no final do ciclo da cultura, onde pode ser 
avaliada mais claramente a perda na lavoura.

Você sabe o que é o Novembro Azul? Por que esse mês é 
dedicado à saúde do homem?
É uma campanha que busca conscientizar a respeito da 

necessidade da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, 
além da importância de cuidados integrais com a saúde do 
homem. O câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns 
no mundo e tem prevalência em homens com idade acima de 
65 anos.

A campanha é realizada em 21 países, sempre no mês de 
novembro, assim acontece o Outubro Rosa em alusão ao câncer 
de mama nas mulheres. O principal objetivo da campanha é 
alertar a respeito da necessidade de prevenção e realização do 
diagnóstico precoce do câncer de próstata. Também se busca 
conscientizar a população masculina sobre a necessidade de 
cuidados com a saúde integral dos homens, como no caso de 
doenças crônicas ou infecções transmissíveis.

É preciso que os homens vençam o tabu do exame e pro-
curem o seu médico. Conhecer uma doença no seu início e 
tratá-la a tempo é fundamental para vencer a enfermidade 
e reduzir ou até mesmo evitar sequelas para o seguimento 
da vida do paciente. A maioria dos homens passará por este 
procedimento e saberá que não tem nada e desfruta de uma 
vida saudável. No entanto, uma pequena minoria precisará 
de tratamento e deverá correr contra o tempo para vencer o 
quanto antes a batalha.

Ter um diagnóstico positivo precoce não é motivo de deses-
pero. É apenas a constatação de que se precisa de tratamento 
adequado para superar uma fase e poder viver normalmente 
depois. Descobrir tardiamente que se está doente, após sentir 
os sintomas, é saber que por conta de um possível precon-
ceito, descaso ou desinformação, o ser humano poderá estar 
comprometendo-se para o resto de sua vida.

Diante disso, nós que já ultrapassamos a faixa dos 40 anos, 
precisamos procurar o serviço municipal de saúde mais próximo 
e tirar essa dúvida da cabeça. Este atendimento é feito pelo 
SUS e é direito do cidadão. A saúde preventiva custa menos 
e dói menos.

Obrigado a todos pela leitura e um voto consciente.

Em
ater/RS

Arquivo/VP

Cultura de milho e pecuária do leite são setores mais atingidos no município

Decreto Municipal incluiu a suspensão das aulas nas escolas estaduais 

�����
���

������
������

������
���

������
������

����
�

������
�����

������
�����

��

������
������

�����

�����

������

���	��
���

��������
����

�

����
�����

�����
�����

�����
����

������
�����

�����
���

������
����

����
������

�

�������
�����

��

������
�����

����

������
������

���

���������
�������

�

�������
�����

��������
���

�� ���
�������

�������
����

���

�������
�������

����
���

�������
����

�������
��������

�������
���

�������
�������

���	���
�

�������
�������

��

�������
��������

���

������
������������������������	��������������

�������������������

��������������������������������������������
���������	����
�����������
������������������

IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

(55) 9 9988-6593 (Alex)

A estiagem provoca-
da pelo fenômeno la 
ninã, que vêm cau-

sando grandes perdas nas 
lavouras do município de 
Palmitinho, fez com que o 
município decretasse si-
tuação de emergência, no 
último dia 29 de outubro.

O Decreto foi anunciado 
após um levantamento de 
perdas realizado pelas equi-
pes da Defesa Civil Munici-
pal, Secretaria Municipal da 
Agricultura e Meio Ambiente 
e a Emater/Ascar-RS.

A medida foi anunciada 
pelo Coordenador da Defesa 
Civil Municipal e Secretário 
Municipal da Agricultura e 
Meio Ambiente, Renato Luiz 
de Oliveira, durante entrevis-
ta ao programa Resumo Geral 
da CULTURA FM, na sexta-
-feira, dia 30 de outubro.

Na ocasião, Oliveira deta-
lhou as perdas ocasionadas 
pela estiagem no município. 
Conforme ele, os reflexos 
sentidos na produção vege-
tal e animal devem alcançar 
R$ 12 Milhões. O Secretário 
relata que a até a última 
sexta-feira (06), mais de 100 
empreendimentos estavam 
sendo abastecidos por equi-
pes da Secretaria com água 
para o consumo animal e 
outras cerca de 80 famílias 

O retorno das aulas pre-
visto para ocorrer de 
forma gradativa na 

rede estadual de ensino, não 
deve ser seguido nas escolas 
do município de Palmitinho.

A medida está prevista 
em Decreto Municipal que 
impede o retorno presen-
cial das aulas até o final 
deste ano, sendo assim, as 
atividades continuam ocor-
rendo de forma virtual em 
decorrência da pandemia 
de coronavírus.

Conforme a Diretora do 
Instituto Estadual de Educa-
ção 22 de Maio, professora 

Inês Bisognin, o decreto do 
município incluí as escolas 
da rede estadual. A Diretora 
salienta que, ao contrário 
de outros educandários da 
rede estadual, as aulas não 
chegaram a ser retomadas 
no município por falta de 
equipamentos de prote-
ção individual (EPIs). – Os 
equipamentos começaram 
a chegar na última semana, 
quando recebemos tapetes 
para higienização, álcool 
gel, máscaras e termôme-
tros, salientou.

O retorno gradativo das 
aulas da rede estadual esta-

va previsto para o último dia 
20 de outubro, mas devido 
a falta dos EPIs acabou não 
ocorrendo no município. Em 
nota o educandário justifi-
cou que “não estava apta 
a receber os seus alunos, 
considerando os protocolos 
exigidos para o retorno das 
atividades presenciais”.

Assim como as demais 
escolas da rede estadual do 
município (Escola José Peron 
e Olavo Bilac), o Instituto 22 
de Maio segue em regime de 
plantão com o atendimento 
dos alunos por meio das 
aulas virtuais.  

que recebiam água potável 
para o consumo humano. O 
transporte é feito por 4 ca-
minhões pipas do município 
que levam a água potável 
para as famílias.

No relatório ao qual a re-
portagem do VP teve acesso, 
a Emater aponta que devi-
do as baixas precipitações 
pluviométricas ocorridas no 
período do dia 19 de agosto 
de 2020 ao dia 26 de ou-
tubro de 2020, houve uma 
redução das chuvas em 87% 
abaixo da média dos últimos 

três anos para o período. O 
que vem provocando diver-
sas perdas de produção em 
propriedades rurais, princi-
palmente, as produtoras de 
leite, milho, milho silagem, 
trigo e fumo. 

Os prejuízos levanta-
dos até dia 27 de outu-
bro apontam perdas de R$ 
12.258.360,66. As princi-
pais culturas atingidas são: 
Cultura do milho (-54%), 
milho silagem (-52%), pe-
cuária do leite (-32%), trigo 
(-33,9%) e o fumo (-42%).
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ESPECIAL ELEIÇÕES 2020 ESPECIAL ELEIÇÕES 2020

Lucan Photos

Palmitinhenses vão às urnas para 
escolher próximo prefeito, neste domingo
Nova composição do Executivo e Legislativo será definida pelos 5.749 eleitores do município

Novas ideias para um Palmitinho mellhor

VALOR DA INSERÇÃO: R$ 250,00
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COLIGAÇÃO

PARA
FAZER
MAIS E 
MELHOR

Novo nome, com atitude e novas ideias.

PDT-PT-PTB-PSD-PSDB

Evonir da

ROCHA
13500

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

PALMITINHO
LOCAL SEÇÕES ELEITORES

ESCOLA JOSÉ PERON-LINHA KM 
16

14
(103 AGREGADA-SEÇÃO 
UNIFICADA)

158

ESCOLA OLAVO BILAC - LINHA 
BOA VISTA

11
(135 AGREGADA-IGREJA NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS)

352

ESCOLA CASTRO ALVES - LINHA 
ESQUINA DO COMÉRCIO

34
(102 AGREGADA-SEDE 
COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA 
IMACULADA CONCEIÇÃO

385

ESCOLA JOSÉ CORREA - LINHA 
KM 19

08
(06 AGREGADA-ESCOLA SÃO 
MIGUEL)

416

ESCOLA NOSSA SRA. DAS 
GRACAS - LINHA CORDILHEIRA 
DO GUARITA

07
(27 AGREGADA-ESCOLA NOSSA 
SENHORA DE LOURDES)

308

ESCOLA SÃO CRISTOVÃO - LINHA
CALDEIRÃO

20 275

ESCOLA PROFESSORA REGINA 
ALBARELLO FOLLE

31 332

33 332

35 332

ESPORTE CLUBE ESPERANÇA 
JÚLIO UGARTE - LINHA 
PROFESSOR UGARTE

16
(128 AGREGADA-SEDE SOCIAL 
DA CAPELA NOSSA SENHORA 
APARECIDA)

173

INSTITUTO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO 22 DE MAIO

02 482

03 481

29 481

30 EQUALIZADA

140 482

170 EQUALIZADA

SEDE CLUBE DE MÃES UNIDAS 
PARA VENCER - LINHA SETE DE 
SETEMBRO 

19
(18 AGREGADA-SEDE 
COMUNITÁRIA SÃO JOÃO

190

SEDE COMUNITÁRIA NOSSA 
SENHORA AUXILIADORA - LINHA 
BARRA DO SUCO

15 162

SEDE SOCIAL SANTO INÁCIO 117 264

SEDE SOCIAL SÃO CRISTÓVÃO - 
LINHA SANTO ANTÔNIO

01 144

TOTAL DE SEÇÕES COM URNAS: 18

TOTAL DE ELEITORES APTOS: 5.749

PALMITINHO

Um importante capítulo 
da história politica do 
município de Palmiti-

nho será escrita no próximo 
domingo (15), quando os 
5.749 eleitores irão definir 
os próximos gestores.

As eleições ocorrem em 
todos os municípios do país, 
onde serão eleitos os pre-
feitos, vice-prefeitos e ve-
readores para o período de 
2021-2024. Em Palmitinho 
são três chapas disputando 
a Prefeitura Municipal e 57 
candidatos para as 9 vagas 
do Legislativo Municipal.

Disputam a eleição majo-
ritária as seguintes chapas: 
Caetano Albarello e Elisandro 
da Silva (PDT/PT/PTB/PSDB 
e PSD), Deonir Sarmento e 
Salate Margarida Espanhol 
Meirelles (PSB/PL) e Valmir 
da Rosa e Silva e João Vianei 
Bonafé (PP/MDB).

Com a pandemia do co-
ronavírus a eleição tornou-se 
atípica e ganhou força nas 
redes sociais, onde os pre-
tendentes aos cargos podem 
chegar mais rapidamente e de 
forma dinâmica a população. 
Além da alteração da data, 
inicialmente prevista para 04 
de outubro, a proibição de 
comícios e comitês, deu um 
novo formato à eleição.

Conforme a 94ª Zona Elei-
toral, responsável pelo pleito 
em Palmitinho e nos muni-
cípios da região de Frederico 
Westphalen, outra mudança se 
deu em relação à redução de 
sessões eleitorais, aumentan-
do-se os cuidados em relação 

ao Covid-19. Em Palmitinho, 
o número de sessões eleitorais 
apresentou redução de cerca 
de 30 %, passando de 26 para 
18. A eleição deste domingo 
terá 10 mesas receptoras de 
votos na cidade e outras 8 
estão distribuídas pelo interior.

DIA DA ELEIÇÃO

Uso de máscara 

Aglomeração de apoiadores 

Manifestação silenciosa 

Crimes 

Caneta 

Horário de votação 

Álcool gel

Obrigatório (quem chegar ao local de votação com o rosto 
descoberto poderá ser barrado na entrada).

Estão proibidas aglomerações de pessoas com roupa 
padronizada até o término do horário de votação.

No dia da eleição, estão permitidas manifestações 
individuais e silenciosas da preferência do eleitor pelo uso 
de camisetas, bandeiras, broches e adesivos.

Constituem crime, no dia da eleição o uso de alto-falantes 
e amplificadores de som ou a promoção de comício ou 
carreata; arregimentação de eleitor ou a propaganda 
de boca de urna; divulgação de qualquer espécie de 
propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos; 
publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento 
de conteúdos nas aplicações de internet (podendo ser 
mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos 
publicados anteriormente).

O TSE recomenda aos eleitores que levem a própria 
caneta para assinar o caderno de votações e que o eleitor 
permaneça pelo tempo mínimo necessário na seção.

O período de votação foi ampliado. Será das 7h às 17h, com 
horário preferencial de 7h às 10h para maiores de 60 anos.

Eleitor deverá passar álcool em gel nas mãos antes e 
depois de votar.

Próximo Prefeito Municipal deve ser definido pelos 5.749 eleitores
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ENTREVISTA ENTREVISTA
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Agora com cobertura no ambiente externo

Por que aceitou o 
desafio de concor-

rer ao cargo de Prefeito 
Municipal, o cargo má-
ximo do município? 

CAETANO ALBARELLO  
- Pela necessidade que 
Palmitinho tem de ter 
um Prefeito que possa 
se preocupar muito pela 
população. Estamos na 
administração há um 
ano e 10 meses e neste 
período conseguimos 
melhorar gradativamente 
todas às áreas do nosso 
município. Em todos 
os setores estamos de-
monstrando que nosso 
município pode ir bem, 
estar bem, pode ser bem 
conduzido. Por esta ra-
zão nós aceitamos o de-
safio de concorrer, Para 
Fazer Mais e Melhor.

DEONIR SARMENTO 
- Por presenciar muitos 
desmandos na admi-
nistraçao pública, e ver 
que Palmitinho parou 
no tempo, sem projeção 
de futuro para juventu-
de, muitos previlégios 
para poucos e nada para 
muitos, uma administra-
ção pública engessada 
e se tornando a casa 
de acolhimento de pes-
-soas pertencentes a 
siglas partidárias sem 
comprometimento com 
a população, e por en-

-tender que o múnicípio 
é de todos e não de um 
grupo, e pelo fim da 
opressão, submissão e 
autoritarismo.

VALMIR DA ROSA E 
SILVA - A vida é feita de 
desafios, por isso aceita-
mos novamente concor-
rer ao cargo de prefeito.  
Nós amamos essa terra 
e temos o dever de dar 
a nossa contribuição. 
Queremos que as fa-
mílias palmitinhenses 
tenham mais qualidade 
de vida e oportunidades 
de crescimento. Nossa 
can-didatura nasceu de 
um pedido do povo e 
não imposta de cima 
para baixo.

Quais serão as 
principais bandei-

ras da sua gestão, caso 
seja eleito?

CAETANO ALBARELLO  
- Vamos continuar e am-
pliar aquilo que estamos 
fazendo. Nós queremos 
incentivar todos os se-
tores: a agricultura, in-
dústrias, empresas, o 
turismo. Teremos um 
trabalho diferenciado 
na sáude, dando um 
atendimento cada vez 
melhor a população. 
Iremos contratar mais 
profis-sionais e quere-

mos retomar o plantão 
médico, além de manter 
a parceria com os hos-
pitais, a fim de garantir 
o melhor atendimento a 
nossa população. Vamos 
continuar investindo na 
agricultura, na avicultu-
ra, na suinocultura, na 
produção de leite, entre 
outras atividades que 
são fundamentais para 
a geração de riqueza. O 
nosso plano de governo 
foi construído ouvin-do 
as necessidades da nos-
sa comunidade.

DEONIR SARMENTO  - 
Estaremos organizando 
a administração pública 
com organograma com-
pleto definido de for-ma 
resumida, o gráfico que 
representa a estrutu-
ra organizacional e as 
relações hierárquicas 
ou divisão de setores e 
cargos existente. Vamos 
modernizar e priorizar a 
educação com uso da 
robótica e tecnologia. 
Prioridade na geração 
de emprego. Vamos 
investir forte no setor 
primário, com assistên-
cia técnica e extensão 
rural. Em nosso go-
verno a sociedade vai 
partici-par com todos 
os setores, sendo que 
projetaremos o Palmi-
tinho para os próximos 
20 anos.

VALMIR DA ROSA E 
SILVA - Nosso Plano 
de Governo contempla 
todos os setores da so-
ciedade. Daremos uma 
atenção especial para a 
agricultura, priorizando a 
suinocultura, avicultura e 
produtores de leite. Tam-
-bém, um cuidado para 
os pequenos produtores 
que não possuem integra-
ção. Na saúde aturemos 
no campo preventivo para 
que o povo tenha saúde 
de qualidade. Reestrutu-
ração da farmácia básica 
para que não faltem me-
dicamentos, realização de 
exames para todos que 
necessites e transporte 
seguro. Incentivaremos o 
comércio e a indústria que 
geram emprego e renda. 
Educação de qualidade. 
Acompanhamento das fa-
mílias que recebem Bolsa 
Família e PAA. Ampliação 
do Programa Prato Cheio.

Os efeitos da pan-
demia vêm redu-

zindo a arrecadação e 
consequentemente irá 
refletir nos repasses 
aos municípios. Diante 
disso, como pretende 
fazer mais com menos 
recursos na sua gestão?

CAETANO ALBARELLO  
- A pandemia vai tra-
zer problemas futuros, 

assim com a estiagem 
que refletirá na vida da 
população no próximo 
período. Nas dificulda-
des é que se acham os 
bons administradores. Já 
temos muita experiência 
e vai ser com muito e 
trabalho e dedicação 
que iremos tomar as 
iniciativas necessárias e 
buscar recursos e formas 
criativas de atender bem 
a nossa população.

DEONIR SARMENTO  - 
Reduzir os gastos com 
pessoal, enxugamento 
da máquina pública. 
Palmitinho não pode ter 
o número de funcioná-
rios que tem hoje, onde 
cada partido escala o 
seu time e respaldado 
por prefeito com interes-
se pessoal e eleitoreiro. 
Organizaremos o fluxo 
de caixa a fim de realizar 
os investimentos neces-
sários, fechar todas as 
torneiras abertas com 
gastos descenssários 
e prezar pelo máximo 
de aproveitamento dos 
recursos público. Esta-
remos nomeando uma 
equipe técnica, com-
prometida com o nosso 
projeto, e alinhados com 
os interesses da nossa 
população.

VALMIR DA ROSA E 
SILVA - Enxugamento 

da folha de pagamento, 
aumentar a arrecadação 
própria e buscar recur-
sos na esfera Federal 
através de emendas 
parlamentares e recur-
sos em nível de estado 
através das secretarias 
estaduais. Os partidos 
que integram a nossa 
coligação são os que 
mais trouxeram recursos 
para o município. Não 
mediremos esforços 
para buscar recursos 
para melhorar cada vez 
mais a vida das famílias 
palmitinhenses.

Como será a estru-
tura de seu gover-

no, caso obtenha êxito 
na Eleição Municipal?

CAETANO ALBARELLO  
- Já é um acordo de nos-
sa coligação que após 
a eleição iremos sentar 

e escolher os melhores 
quadros para compor a 
administração. Vamos 
escolher as melhores 
pessoas para integrar a 
nossa gestão. Não have-
rá conchavos políticos, 
vamos escolher secretá-
rios que nós confiamos 
e que vão trabalhar, vão 
se dedicar e que tenham 
a mesma vontade que 
nós temos para traba-
lhar por Palmitinho.

DEONIR SARMENTO  
- Vamos reduzir três se-
cretárias,  nomearemos 
os secretários com perfil 
técnico e não político, 
Vamos descentralizar 
as decisões, área ru-
ral vamos dividir em 
cinco regiões, desen-
volvi-mento urbano os 
proficionais do comér-
cio, indústria e servicos 
descreverão o perfil do 
seu representante para 

esta pasta, daremos 
visibilidade e traspa-
rência as conta pública.

VALMIR DA ROSA E 
SILVA - Reestruturare-
mos todos os setores da 
administração pública. 
Fortaleceremos as se-
cretarias com pessoas 
qualificadas e compro-
metidas com o municí-
pio de Palmitinho. Pro-
moveremos uma gestão 
participativa ouvindo 
todos os segmentos da 
sociedade.

Estamos se apro-
ximando das Elei-

ções Municipais. O 
que você gostaria de 
pedir aos seus apoia-
dores e aos eleitores 
de Palmitinho?

CAETANO ALBARELLO  - 
Gostaria de pedir que as 

pessoas tenham cons-
ciência, que votem com 
convicção, que esol-
-ham quem enxergará 
todas as pessoas do 
município, principal-
mente as mais pobres. 
Quando você percebe 
que o Prefeito não sofre 
com o sofrimento dos 
outros, ele não é um 
bom pre-feito. Por isso, 
pedimos que votem com 
dignidade, não vendam 
seu voto, queremos fa-
zer com que Palmitinho 
seja um município a 
altura que mereçemos. 

DEONIR SARMENTO  
- Gostaria de agradecer 
aos apoiadores, eleitores 
e eleitoras pela decisão 
em nos apoiar, e pedir 
a todos mais um passo, 
buscar a cada dia que 
antecede as eleições 
mais um amigo, para se 
somar junto a nós para 

fazermos esta grande 
mudança que Palmitinho 
tanto espera e clama, 
mudança de atitude, de 
jeito novo de governar, 
de igualdade a todos, 
vem de 40 pra vencer.

VALMIR DA ROSA E 
SILVA - Convidar as 
famílias palmitinhen-
ses para se juntarem a 
nós.  Com honestidade, 
trabalho e transparên-
cia transformaremos 
Palmitinho no melhor 
lugar para se viver. As 
pessoas que chegarão 
à prefeitura serão aten-
didas com carinho, res-
peito e simplicidade. 
Queremos um muni-
cípio próspero e com 
oportunidades iguais 
para todos. Que o P de 
Palmitinho seja maior 
que o P de partido. Que 
Deus abençoe todas as 
famílias palmitinhenses!



10 11NOVEMBRO DE 2020 NOVEMBRO DE 2020

VARIEDADES

Celso Andrioli/Cultura FM

Divulgação/Brenda da Silva

NOVEMBRO DE 2020

ÁRIES (21/3 A 20/4)
Você precisa seguir mantendo a calma, ariano, mas já terá a possibilidade 
de colocar algumas ideias e projetos em prática, especialmente na segunda 

quinzena do mês. É importante pensar a médio e longo prazo e não perder o foco. 
Lembre-se de buscar respostas dentro e de valorizar suas amizades mais verdadeiras.
TOURO (21/4 A 20/5)

É fundamental saber para onde você deseja seguir, taurino, mas sem 
se fechar para o novo que segue batendo à sua porta. Algumas das me-
lhores possibilidades e oportunidades tendem a vir de onde você menos 

imagina. E é importante não criar expectativas em suas relações, pois cada um está 
no seu ritmo nesse momento.

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)

É fundamental pensar melhor sobre suas relações, canceriano. É 
importante avaliar o custo x benefício de cada relacionamento, por 
mais frio que isso possa parecer. O céu do momento traz novas 

oportunidades de trabalho pra você e pode ser sua chance de colocar em prática 
aquele velho sonho ou projeto de vida.
LEÃO (22/7 A 22/8)

É importante organizar melhor sua rotina, leonino. Sem foco, você não 
conseguirá terminar seus projetos mais importantes. Os assuntos de 
trabalho estão entre os mais importantes do momento, mas é funda-

mental não descuidar da sua saúde. Aproveite para repensar hábitos e colocar em 
prática o que pode trazer mais qualidade de vida.

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Um ótimo momento para repensar o seu tempo, virginiano. Com o 
que você tem gasto mais tempo, energia e dinheiro? Será que está 
focado nas coisas certas? É fundamental deixar tempo para o prazer, 

o lazer, a diversão. Os assuntos do coração precisam de mais atenção. E, que tal 
resgatar antigos sonhos e fazer acontecer? 

LIBRA (23/9 A 22/10)
Um bom momento para deixar sua casa em ordem, libriano. Você 
precisa se organizar melhor em termos práticos e também subjetivos 
para aproveitar melhor a vida. Até mesmo seu trabalho tende a 

sentir os bons efeitos da organização doméstica. Nos relacionamentos, repense 
a forma como cria suas expectativas. 
ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

Você começará a sentir muita coisa fluindo melhor, escorpiano. Mas 
ainda é preciso calma, paciência e organização. O céu do momento é 
decisivo e você pode ter grandes insights e tomar decisões importantes 

da sua vida. O mês é ótimo para comunicação, conversas, negócios e mudanças. 
Cursos também são muito bem vindos. 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Você está valorizando as coisas certas, sagitariano? Tem certeza do 
que é melhor para você? E suas finanças, estão organizadas? Você 
tem se dado o devido valor? Essas são algumas das perguntas que 

você deve se fazer nesse momento que segue sendo favorável para resolver 
coisas práticas. É hora de resolver as pendencias. Foco!

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
É importante ficar atento aos sinais, capricorniano. A vida pode 
trazer boas surpresas e mudanças. Confie mais em si mesmo e 
lembre-se de manter o tempo e espaço para o prazer. Use mais sua 

criatividade. E lembre-se de ser mais leve, divertido, mantendo o bom humor 
mesmo nas adversidades. Importante resolver as coisas pessoais.
AQUÁRIO (21/1 A 19/2)

Olhe para dentro, aquariano, você pode ter as grandes respostas que 
vem procurando nos últimos tempos. O céu do momento pode pare-
cer desafiador, mas pode te trazer ótimas noticias e possibilidades. 

O momento é favorável para os assuntos pessoais, mas também para as coisas 
de trabalho. Reinvente-se, se for necessário.

PEIXES (20/2 A 20/3)
O céu do momento pode trazer ótimas respostas sobre seus projetos 
mais queridos, pisciano. É hora de se reunir com as pessoas certas 
e fazer acontecer. Momento de mais força e coragem e você pode se 

sentir mais leve e decidido. Aproveite os bons ventos e oportunidades da vida 
para realizar os sonhos e fazer com que os projetos e metas se realizem.

HORÓSCOPO MENSAL Futebol feminino ganha 
força em Palmitinho
Mulheres estão cada vez mais aderindo ao esporte

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

LIDERANÇA – ELEIÇÕES – FUTEBOL

Cerca de 70 mulheres praticam o futebol feminino em Palmitinho

Debate inédito com a presença de todos os candidatos a vice 

Cultura FM e Jornal Vitrine do 
Povo preparam debate final 
com candidatos a prefeito
Encontro ocorre na próxima quinta-feira (12), às 9 horas

Estamos em frente ao Instituto 
22 de Maio. Realizamos telentrega. 

(55)3791-1379

Atendimento das 7h45 às 19h, 
sem fechar ao meio-dia

Sentei em frente ao computador para escrever 
e confesso que não tinha a menor noção sobre 

o tema. O lapso temporal entre levantar e catar o 
controle remoto para desligar a TV foi suficiente para 
ecoar a vinheta – “Depois do intervalo”! Inter man-
tém a liderança do primeiro turno do Brasileirão! e 
ainda hoje! Democratas e Republicanos cantam vitó-
ria nas eleições americanas. Pronto! Achei. E claro, 
vou falar de futebol. 

Até gostaria de opinar sobre eleições, especialmente 
municipal, mas como sou muito polêmico, não quero 
frustrar ninguém......rsrsrsrs...... #sóquenão.

Mesmo derrotado na última rodada, o colorado se 
manteve na liderança do Brasileirão, encerrando assim 
o primeiro turno. Penso sinceramente que pode até se 
manter, mas com a divisão de foco na Libertadores e 
Copa do Brasil a tendência é oscilar.

Na Copa do Brasil já está classificado e em vista do 
sorteio favorável poderá avançar ainda mais. Em tem-
po, se o Inter passar pelo Boca, Flamengo, Grêmio em 
eventual semifinal e River ou Palmeiras na final, será o 
maior feito sul-americano de todos os tempos.

Como se sabe, o jogo só termina quando o juiz apita 
o final, com todo o perdão pelo pleonasmo. Tudo pode 
mudar repentinamente e tanto é verdade, que a lamen-
tável lesão do excepcional Paolo Guerrero, fez surgir 
o Galhardo, em posição improvisada, como o melhor 
jogador do turno do Brasileirão. Destino, eu acredito.

E no “tranco da morena rosa”, o Renato vai teiman-
do, acertando, errando e levando o Grêmio adiante, nos 
últimos tempos é de fato o pior futebol apresentado.

Mesmo assim, a estrela do cara é tanta que não dá 
para descartar o Grêmio de alguma competição. Na 
Libertadores o caminho até as semifinais não parece 
assustador; na Copa do Brasil o time é sempre ligado 
e mais uma vez não terá missão impossível contra o 
Cuiabá e até no Brasileirão quando tudo parece perdi-
do, surge uma possibilidade.

O segundo semestre do futebol será eletrizante, só 
não maior que o dia 15 de novembro.

Um forte abraço e até a próxima.

O Departamento de Jor-
nalismo da Cultura 
FM em parceria com o 

Jornal Vitrine do Povo promo-
vem, na próxima quinta-feira 
(12), o debate final com os 
candidatos que disputam as 
eleições 2020 em Palmi-
tinho. O encontro inicia às 
9h e reúne os candidatos a 
prefeito do município. 

A emissora já realizou 
roteiro de entrevistas com os 
candidatos das chapas ma-
joritárias e o debate inédito 
com os candidatos a vice-
-prefeito, no último dia 31 
de outubro, sendo que todos 
os candidatos aceitaram o 
convite para participar dos 
encontros.  

A iniciativa integra o cro-
nograma proposto pelo De-
partamento de Jornalismo 
da emissora em parceria com 
o VP. O debate tem duração 
prevista de duas horas e 
meia e será dividido em cinco 
blocos: 1-Apresentação, 2- 
Perguntas com tema sortea-
do, 3- Perguntas com tema 
sorteado, 4- Perguntas com 
tema livre, 5- Encerramento.

Estão convidados para 
participar do encontro os 
candidatos a Prefeito: Caeta-
no Albarello, Deonir Sarmen-

to e Valmir da Rosa e Silva. 
– Os debates representam 
um momento singular da 
democracia com o confronto 
de ideias entre os candidatos, 
sendo a iniciativa de muita 
valia para o processo, ressal-
ta o Diretor de Operações da 
Cultura FM e Chefe de Reda-
ção do VP, Dejair de Castro.

Assim como o debate com 
os candidatos a vice, quando 
foi batido recordes de audiên-
cia, o debate terá transmissão 
pelo canal 87.9 FM e pelas 

páginas da emissora e do 
Jornal Vitrine do Povo, no 
facebook, www.facebook.
com/radioculturapalmitinho 
ou https://www.facebook.
com/VitrinedoPovo.

 A Cultura FM é referência 
em cobertura eleitoral. Além 
do roteiro de entrevistas e 
debates, a emissora em par-
ceria com o jornal também 
preparam a cobertura para 
o dia da Eleição, em 15 de 
novembro, com a apuração 
dos votos em tempo recorde. 

Antes tido como um 
esporte quase que ex-
clusivamente para ho-

mens, o futebol vem ganhan-
do a admiração das mulheres 
e está em uma crescente nos 
últimos anos, em Palmitinho.

Conforme levantamento 
da Reportagem do VP, a prá-
tica do futebol feminino está 
presente diariamente no nos-
so município, tanto na cidade 
como no interior. Hoje estão 
ativos cerca de dez horários 
fixos distribuídos pelo mu-
nicípio/semana, envolvendo 
quase 70 atletas, pois muitas 
jogam em vários horários, ou 
seja, um número expressivo 
de mulheres que praticam o 
esporte como forma de inte-
gração, lazer e saúde.

De acordo com uma das 
únicas goleiras do município, 
Cássia Hunning, o futebol é 
uma paixão desde a infância, 
“sempre troquei as bonecas 
pela bola, nas horas de la-
zer nos reunimos para jogar 
bola e como era um esporte 
predominantemente mascu-
lino jogávamos em poucas 
meninas e a maioria eram 
meninos. Com dez anos tive a 
oportunidade de participar da 
escolinha de futebol feminino 
de salão, onde me identifi-
quei como goleira”, relata. A 
atleta conta que já participou 
de jogos intercolegiais, cam-
peonatos, torneios, além dos 
jogos por lazer.  - O futebol 
para mim vai além de apenas 
praticar um esporte, é onde 
recarrego as minhas energias 

e elevo minha autoestima. 
Hoje em dia percebo que já 
existem mais mulheres no 
esporte, pois lutaram pelo 
respeito e liberdade, enfim, 
hoje a mulher pode estar 
onde ela quiser, destaca.

Os treinos ocorrem princi-
palmente no Ginásio Munici-
pal de Esportes, no Complexo 
Esportivo e em ginásios no 
interior, como na Linha KM 
19, Linha Industrial e Linha 
Esquina do Comércio. Con-
forme uma das praticantes, 
Brenda da Silva, o futebol 
feminino assim como outros 
esportes praticados pelas 
mulheres mostram uma cres-
cente, tanto em praticantes 
como em visibilidade. - Ainda 
tem muito o que evoluir, mui-
tas mulheres ainda a serem 
inseridas neste esporte. Algo 
que nota-se muita deficiência 
ainda é em relação às com-
petições, tanto municipais, 
quanto regionais. Com tantas 
mulheres e times que jogam 
diariamente, por que sempre 
falta para competições, mui-
tas vezes formando apenas 
um time? Fica essa indagação 
para todos! Mas de antemão 
já dou uma dica, será que 
não é porque ainda é levado 
com menos importância que 
o masculino? Será que não é 
porque as mulheres tem ver-
gonha, por jogarem “menos” 
que os homens? Algo que in-
felizmente ocorre pelo fato de 
que, ao contrário da maioria 
dos meninos com 6, 7 anos 
de idade que já frequentam 

escolinhas ou jogos rotinei-
ros com os amiguinhos, as 
meninas de mesma idade 
não possuem esse incentivo. 
Algo que devemos mudar já é 
deixar o sexismo e tipificação 
de lado, questiona.

Praticante do futebol a 
mais de uma década e refe-
rência para muitas meninas 
que jogam com ela, a atleta 
Judite Luiza de Azevedo 
Zanchet, destaca: - come-
cei no futebol feminino no 
início nos anos 90, em um 
ambiente que, no início, 
era dominado por homens. 
Começamos jogando futebol 
de salão e no time da União. 
No início, foi um pouco difícil. 
Os jogos femininos não eram 
bem vistos e tinha poucos 
times. Mas, graças a Deus, 
apesar de ter poucos times, 
sempre fomos respeitadas 
no ambiente. Hoje, vejo que 
tem muito mais mulheres 
jogando, o que é muito bom, 
tanto pela autoestima, como 
pela prática do esporte em si. 
O que parece ter mudado é 
que a sociedade está se cons-
cientizando que não existe 
essa de “esporte de homem” 
e “esporte de mulher”, frisa 
a praticante.

Enquanto as competições 
não são retomadas devido à 
pandemia, os treinamentos 
seguem ocorrendo, mostran-
do que as mulheres estão 
superando as diferenças e 
preparadas para as compe-
tições que devem voltar a 
ocorrer no próximo.
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OBRA DA ERS-528 
Falta de material dificulta andamento dos trabalhos que prevê asfaltamento da rodovia

GERAL

entra em nova etapa nos próximos dias

Após ser retomada em rit-
mo acelerado, a obra da 
ERS-528 perdeu força 

nas últimas semanas, gerando 
apreensão na comunidade e 
em lideranças do município. 
Aguardada a mais de 20 anos, 
os trabalhos foram reiniciados 
no mês de maio e desde então 
a empresa responsável, a Dal-
fovo, trabalha nos preparativos 
que antecedem a colocação da 
malha asfáltica. 

O prazo para a conclusão 
do primeiro trecho está man-
tido para até o final deste ano, 
mas nas últimas semanas o 
ritmo foi lento. Conforme o 
encarregado da obra e repre-
sentante da Empresa, Maurí-
cio Perin, a falta de material 
para a construção da base foi 
o motivo da redução do ritmo, 
mas os trabalhos voltaram 
a se intensificar nos últimos 
dias. – As equipes retomaram 
os trabalhos com a conferência 
da compactação da estrada, 
sendo colocado o travamento 
e o macadame no trecho pró-

ximo a entrada da Linha Boa 
Vista, salientou Perin.

 A etapa seguinte será a 
colocação da base, trabalho 
que depende da montagem 
da usina de pedra para a 
elaboração do material. A ex-

pectativa é que esse trabalho 
inicie ainda nesta semana. 
O encarregado relata que a 
etapa de colocação da base 
antecede a marcação da pista 
para a colocação do asfalto 
quente, que é a última etapa 

do trabalho. O trabalho da 
última semana foi reforçado 
com a vinda de um trator e 
um pipa, além dos maquiná-
rios que já estavam atuando.

Estão previstos, inicial-
mente, a construção de 5 dos 

18 quilômetros do trecho que 
liga Palmitinho a Pinheirinho 
do Vale. O investimento está 
estimado em R$ 5,5 Milhões 
oriundos de recursos das Con-
tribuições de Intervenção no 
Domínio Econômico (CIDE).

Colocação de macadame 
e travamento antecedem as 

etapas finais do asfaltamento 
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