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Chegamos ao mês de agosto. Su-
peramos a metade do ano, um 
ano que vêm sendo desafiador 

para todos nós. A pandemia nos trouxe 
algo que jamais imaginaríamos em 
um mundo cheio de tecnologias, com 
a ciência avançada e com a chamada 
globalização, que tornava nossa rotina 
cada vez mais acelerada.

Podemos dizer que a pandemia nos 
fez dar um passo atrás e repensar mui-

tas coisas. Hoje, passados cerca de 5 meses de isolamento, já 
começamos a nos acostumar com o “novo normal” e com uma 
rotina antissocial e ainda mais dependente das tecnologias. 
Enquanto aguardamos a chegada da tão esperada vacina, 
tentamos manter as nossas atividades, mas sempre com os 
cuidados redobrados devido à ligeira propagação do vírus.

Enfim..., chegamos ao mês de agosto e ao contrário de 
muitos outros setores, o jornalismo não pode parar, pois temos 
um importante papel na prestação do serviço de interesse 
público, e nesse contexto o Vitrine do Povo(VP) retorna aos 
seus lares para atualizar as notícias de nosso município.

O mês de agosto remete a PAI, é o mês dos Pais, uma 
figura que simboliza a proteção, o amor, o guia...e é nesse 
contexto que a nossa edição de agosto presta homenagem a 
estes seres. Nossa interativa da página 3 traz a homenagem 
de leitores a muitos papais. Na capa trazemos uma história 
de exemplo e dedicação, compartilhando um pouco mais 
da trajetória do Pai Joce, oriundo do interior e que hoje tem 
formado dois filhos médicos, uma filha professora e um legado 
de trabalho e doação pela família.

O VP atualiza as informações do momento e traz matérias 
especiais sobre o Plano Safra, importante ferramenta de 
custeio para agricultores de Palmitinho. Tem matéria especial 
sobre os reflexos dos valores de aposentadorias e pensões no 
comércio local e atualizamos informações sobre as eleições 
municipais, com os quase 20 pedidos de desincompatibili-
zações de dirigentes que pretendem concorrer no pleito de 
15 de novembro. 

As obras também estão na pauta da Edição 28 do VP com 
grande expectativa para a inauguração da primeira etapa do 
projeto do novo salão paroquial e com a retomada das obras 
de melhorias do asfalto da cidade e vilas, paralisadas desde 
o mês passado. Destacamos a campanha de coleta do lixo 
eletrônico e atualizamos as informações com nossa concei-
tuada equipe de colunistas.

O Brasileirão voltou e com ele o Cartola FC e as ligas da 
Cultura FM. Para esta temporada serão mais de R$ 18 Mil 
em prêmios em três ligas que prometem movimentar os bas-
tidores do futebol, trazendo descontração e formando novas 
amizades. Confira na página 11.

Você está convidado a percorrer as páginas da edição 28 
do VP, o jornal da comunidade. Sigamos com a expectativa 
de que em breve estaremos de volta e que tudo vai passar. A 
eminência da chegada da vacina para conter o coronavírus 
nos motiva e nos faz vislumbrar dias melhores.

Boa leitura e até a próxima.

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
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Chegamos ao mês dos PAIS e o VP presta homenagem a esta figura que: ama, cuida e protege. Como forma 
de valorização a importância do papel do PAI em nossas vidas, o VP foi buscar o depoimento de alguns de 
nossos leitores. Confira:

INTERATIVA

Se eu posso ver mais longe, é porque eu estou sobre os ombros de um gigante.
Se hoje me tornei quem eu sou, é porque tenho em mim a força de alguém que 

me apoia e me segura.
Obrigada Pai por me mostrar que tudo é possível!

De suas Filhas Taimara, Dagmara e da esposa Nildete.

PAI Sérgio Barro!

Ao Pai Pedro Hünning

Ao Pai Antônio Adevenir da Cruz

Ao Pai Euri Meneghetti

Um pai presente é como luz que guia o filho durante a sua vida, ajuda a escolher o melhor 
caminho, oferece conforto, dá abrigo, é melhor amigo e mestre, oferece consolo, confiança e 
segurança que não se encontra em outro lugar, apesar dos obstáculos e dificuldades sempre se 
mantém presente, amor e gratidão são os frutos gerados dessa presença. Feliz dia dos Pais!

Cássia Hünning - Pedagoga

Pai! Zelo, segurança, amizade, bronca, exemplo, amor são palavras que po-
dem exprimir o significado de pai, mas não são o suficiente para demonstrar 
todo orgulho e gratidão que sinto por ser sua filha. Feliz dia dos Pais! 

Sandréli da Cruz - Nutricionista Oncológica

Neste dia tão especial em que é comemorado a importância de todos os pais, eu quero pa-
rabenizar o meu, você meu pai, que em todos esses anos foi muito presente me dando força, 
carinho, atenção, amor, incentivo...
Obrigada por tudo. 
FELIZ DIA DOS PAIS A VOCÊ E A TODOS OS PAIS!      AMO VOCÊ !

Joice B. Meneghetti - Auxiliar Administrativo

É a metade nossa espelhada em ti. É quem nos protege e ensina, 
quem nos corrige e nos elogia, quem nos faz rir e faz chorar.

Obrigado por todas as lições! Feliz Dia dos Pais!

Caliel e Betina, para o Derli Luiz Pedon

Nesta data dedicada aos PAIS, queremos dizer o quanto você é importante em nossas vidas. És 
exemplo de Honestidade, Responsabilidade, Caráter e Amor. Temos muito orgulho de você Pai e 

nosso Amor é infinito. Agradecemos a Deus por termos você como PAI! Obrigada por tudo, pelos li-
mites e cobranças, pelo café quentinho todas as manhãs, pelo Bom dia carinhoso, por estar sempre 

conosco, nos ensinando a ser pessoas melhores. Amamos você Pai Evandro. Feliz Dia dos Pais.

Com carinho dos filhos Kauê e Giancarlo Serres Gambin

Pai...

PAI EVANDRO CARLOS GAMBIN
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Instituições bancárias iniciam 
pedidos do Plano Safra 2020/2021
Mais de 570 agricultores acessaram programa na última safra

Fundamental para cente-
nas de produtores agrí-
colas de Palmitinho, os 

pedidos de custeio para o 
Plano Safra 2020/2021, já 
estão sendo encaminhados 
pelas instituições bancárias 
do Munícipio.

O Programa apresentado 
no último mês pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento(MAPA), 
traz algumas novidades, 
principalmente no que tan-
ge a redução de juros para o 
custeio do próximo plantio. 
Para esta safra o Governo 
está destinando cerca de 
R$ 33 bilhões para inves-
timentos, integrando: Pro-
grama de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar(Pro-
naf), Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor 
Rural(Pronamp) e Programa 
de Incentivo à Inovação 
Tecnológica na Produção 
Agropecuária(Inovagro).

Con fo rme dados  da 
Emater, em consulta as 
instituições bancárias, em 
Palmitinho foram 573 fa-
mílias que acessaram o 

Pronaf Investimento e Pro-
naf Custeio na última sa-
fra. O montante de crédito 
correspondeu a um total de 
R$15.433.501,13 acessa-
dos no último ano

O acesso às linhas de 
crédito oferecidas no Pla-
no Safra tem importante 
par ticipação da Emater, 
tanto na assistência técnica 
nas propriedades como no 
encaminhamento da do-
cumentação para acessar 
o custeio. De acordo com 
o Técnico da Emater de 
Palmitinho, Luan Jaques da 
Costa, em 2019, a Emater 
realizou 237 projetos entre 
custeios e investimentos. 
“Realizamos toda docu-
mentação, mapas, croquis, 
licenças, cadastro ambien-
tal auxiliando os agriculto-
res familiares a acessarem 
o crédito”, relata.

Para ter acesso ao cré-
dito os agricultores devem 
possuir enquadramento 
através da Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP), 
devem ter posse ou arren-
damento de área agrícola, 

bloco de produtor rural, 
renda de até R$ 415 mil 
por ano agrícola.

Conforme as instituições 
bancárias consultadas pela 
repor tagem do VP, para 
este ano o Plano Safra 
2020/2021 traz algumas 
mudanças, sendo que a 
principal delas se refere à 
redução dos juros, o que 
pode elevar a lucratividade 
para a próxima safra. Os 
juros para custeio agrícola 
apresentou redução de 3% 
para 2,75%, até R$ 20 mil 
e de 4,6% para 4% para 
valores acima de R$ 20 
mil. No custeio pecuário a 
taxa de juros passou de 3% 
para 2,75% ao ano, quanto 
ao Pronaf Investimento o 
juro passou de 4,6% para 
4% ao ano com prazo de 
10 anos para pagamento. 

O crédito pode ser aces-
sado através de qualquer 
insti tuição bancária ou 
cooperativa de crédito do 
município. Dúvidas e mais 
informações e orientações 
podem ser acessadas junto 
a Emater.

RURAL AGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE
Luan Jaques da Costa

Agosto traz boas perspectivas
para a Agricultura

Apesar de tantas incertezas e dificuldades gera-
das pela pandemia, o mês de agosto inicia-se 
para o setor agrícola com boas expectativas, 

principalmente no setor leiteiro.
Nessa atividade, devido ao período de chuvas bem 

distribuídas e clima favorável, a oferta de pastagens 
de inverno (aveia/azevem/trigo) para bovinos de 
leite tem aumentado. Consequentemente espera-se 
aumento da produtividade nas 231 propriedades 
produtoras de leite do município, outro fator que vem 
motivando ainda mais os produtores é o preço pago 
pelo litro de leite, que tem variado de R$1,20 até 
R$1,80 ao litro. 

Mesmo que os custos de produção tenham au-
mentado também, é a hora de fazer caixa, organizar 
e realizar os investimentos pontuais. A tendência 
para os próximos dois meses é de aumento no preço, 
devido a fatores como: a competição das empresas 
do setor lácteo pela matéria prima devido aos baixos 
estoques das industrias, aumento de consumo de 
lácteos no Brasil motivados pelos programas de auxilio 
emergencial, e também a baixa disponibilidade de 
pastagens na região sudeste e centro-oeste. 

Também neste mês de agosto, temos o início do 
plantio das culturas anuais, milho grão e milho si-
lagem. Já observamos que em algumas lavouras já 
vem ocorrendo o plantio de fumo, que está em fase 
avançada, a cultura do trigo encontra-se na fase 
de desenvolvimento vegetativo e início da floração. 
Esta cultura vem tendo um ótimo desenvolvimento 
devido as condições climáticas e os agricultores vem 
realizando os tratamentos fitossanitários necessários 
para a cultura. 

Mesmo neste momento difícil o setor agrícola 
continua forte e esperamos que logo vamos passar 
por este momento de dificuldade. 

Até a próxima edição...

Dejair de Castro/Arquivo VP

Custeio é fundamental para centenas de produtores agrícolas de Palmitinho
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para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero
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Agroindústria de peixes é primeira a 
receber certificado do SIM Municipal
Agroindústria de filetagem de peixes está instalada na RST-472

GERAL ESPAÇO 
ABERTO
Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Coronavac

Uma parceria do Hospital São Lucas da PUC, Porto Alegre, com 
o Instituto Butantan (SP) está testando 850 gaúchos com uma 
vacina, desenvolvida na China, preventiva ao coronavírus. Mais 

de 5 mil pessoas se inscreveram voluntariamente para receber as 
doses no Rio Grande do Sul, que chegaram no início de agosto. Após 
serem vacinados os pacientes estão sendo monitorados e testados 
constantemente para averiguar a evolução da imunização e cadastrar 
os dados documentais para validação da pesquisa.

O laboratório chinês Sinovac Biotech e o Butantan estão testando 
9 mil pessoas em todo o Brasil nesta terceira e última fase que é de 
testes clínicos. Em São Paulo os testes iniciaram no final de julho.

Diante de sucesso, o pré-acordo com os chineses prevê trans-
ferência de tecnologia da vacina para o Butantan que produzirá 
em escala industrial, com intenção de fornecimento gratuito a toda 
população do território nacional por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob registro da Anvisa. Após todas as avaliações, a previsão 
de vacinação é para início de 2021.

IMUNIDADE DE REBANHO
Segundo estudiosos em epidemiologia e de acordo com publica-

ções do Ministério da Saúde, o pico de uma pandemia é aquele dia 
que registra recorde de casos novos confirmados. Se o pico mantiver 
o mesmo patamar por vários dias, chama-se de platô e após isso 
a curva passa para a fase descendente. Quando uma quantidade 
suficiente de pessoas dentro de um total de população já contraiu 
o vírus acontece o que se conhece por imunidade de rebanho. Esta 
faixa populacional, que naturalmente se contamina, vai desenvolver 
anticorpos e criar proteção contra a doença. Dessa forma o vírus 
perde sua capacidade de expansão e acaba sendo controlado. Este 
método causa um risco muito alto às pessoas por conta da possibi-
lidade de colapso da capacidade hospitalar e a iminente perda de 
vidas, por falta de leitos de UTI para pacientes graves, remédios e 
por complicações com outras comorbidades.

O outro método de imunidade de rebanho é justamente a vacina-
ção em massa da população que vai obter os anticorpos e se proteger 
do vírus. Por isso a necessidade urgente e a luta desesperada de 
cientistas do mundo inteiro em ter uma fórmula eficaz contra o coro-
navírus e esta doença Covid-19 que afetou o mundo inteiro. Ficamos 
na torcida pelo sucesso das várias vacinas em testes o quanto antes.

Cuidem-se e obrigado pela leitura. Feliz Dia dos Pais!

Divulgação

Representantes da 
Secretaria Munici-
pal da Agricultura e 

Meio Ambiente e do Servi-
ço de Inspeção Municipal 
entregaram na manhã 
da terça-feira, dia 28 de 
julho, o Título de Registro 
001 para o proprietário 
da agroindústria Agrofish 
Pescados.

A Agroindústria do pro-
dutor Rafael Tranquilo foi 
a primeira a receber o 
certificado no município 
e poderá comercializar o 
produto com as devidas 
garantias sanitárias.

A empresa está ins-
talada no quilômetro 15 
da RST-472, o estabe-
lecimento se dedica ao 
entreposto e ao benefi-
ciamento de pescados. 
A legalização é parte do 
programa de incentivo 
às agroindústrias, deno-
minado Palmitinho Mais 
Renda e Produção, sendo 
a primeira de cinco inicia-
tivas em andamento no 
município. 

Conforme o Secretário 
da Agricultura e Meio 
Ambiente, Renato luiz 
de Oliveira, o momento 

é histórico para o muni-
cípio. “Desde que assu-
mimos o compromisso lá 
no segundo Semestre de 
2019 no âmbito da Admi-
nistração Municipal, nos 
desafiamos em construir 
ações concretas (políticas 
públicas municipais) para 
o desenvolvimento rural 
em nosso município,”-
destacou. 

Fruto de uma antiga 

demanda de agricultores 
familiares de Palmitinho 
o Sistema de Inspeção 
Municipal(SIM) e a im-
plantação do Programa 
Municipal de Incentivo 
a Agroindústria Familiar 
irá permitir que várias 
agroindústrias comercia-
lizem seus produtos não 
somente no município, 
mas também em outras 
cidades.

Agro Fish Pescados foi
a primeira a receber o
certificado do SIM Municipal
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ESPECIAL

Arquivo da fam
ília

PAI: Aquele que ama,
orienta, acolhe e protege
Com filhos formados, Jocemino de Souza(Joce) é exemplo dedicação e amor à família

“Às vezes o homem 
mais pobre deixa 
a seus filhos a he-

rança mais rica: o amor”. A 
frase escrita por Ruth Renkel 
resume a importância do 
Pai, símbolo de amor, cui-
dado e proteção.

Comemorado no segundo 
domingo do mês de agosto, 
o Dia dos Pais, mais do que 
uma data comemorativa, é 
a oportunidade de celebrar 
aquele que ama, orienta, 
acolhe e apoia independente 
da situação. E para expressar 
todo o carinho e amor pelas 
figuras paternas de cada 
família, o VP preparou uma 
reportagem especial com um 

Foto mostra família reunida com a presença das três netas

dos pais de nossa comunida-
de que é exemplo de amor e 
dedicação pelos filhos e pela 
família.

Oriundo de uma família 
pobre da Linha Braguinha, 
interior de Palmitinho, onde 
teve uma infância de muitos 
desafios, o hoje empresário 
Jocemino de Souza(Joce), 
representa o exemplo de pai, 
tanto na formação pessoal 
como na formação profissio-
nal dos filhos. 

Essa história de vida tem 
início a cerca de 60 anos 
atrás, na Linha Braguinha, 
interior de Palmitinho, mas 
em grande parte foi vivida 
em Pinheirinho do Vale, e 
mais tarde na cidade de 
Palmitinho, onde situa-se 
a Agropecuária do Joce, 
empresa da família. Do ca-
samento com a esposa, Lídia 
Albarello de Souza, nasce-
ram os 3 filhos do casal: 
Jorge Alan de Souza(40), 
Quielen Rosa Souza Albarel-
lo(36) e Thianan Ricardo de 
Souza(30).

Conforme Joce, uma das 
grandes responsabilidades 
de um pai é dar condições 
para a formação dos filhos 
e transmitir os ensinamen-
tos e os valores de vida, e 

essa responsabilidade foi 
seguida a risca pelo casal. 
Hoje todos os filhos estão 
formados na faculdade, após 
muita dedicação ao longo 
de anos de estudos. “Para a 
gente chegar até aqui não foi 
nada fácil, deu muito traba-
lho, mas graças a Deus e a 
companhia da Lídia, a gente 
conseguiu conduzir eles para 
que eles pudessem, hoje, de-
sempenhar bem as funções 
que escolheram,” destaca. 

Os filhos Jorge Alan e 
Thianan cursaram Medicina 
enquanto que a filha Quielen 
optou pelo Magistério. Emo-
cionado, Joce relembrou das 
dificuldades encontradas 
para conseguir manter os 
filhos na faculdade, mas diz 
que faria tudo de novo, pois 
se sente com a sensação de 
dever cumprido. “A obrigação 
que um pai tem é dar o que 
os filhos precisam e eu faria 
tudo de novo. Para mim não 
precisa mais nada, quero só 
viver, agradecer a Deus e con-
templar essas alegrias que 
foram conquistadas,” relata. 

Além do estudo, a edu-
cação, a religiosidade e a 
humildade também foram 
transmitidas aos descenden-
tes, bem como o amor pela 

música e pelo futebol. O Pai 
lembra que os filhos sempre 
foram atuantes nos movi-
mentos da igreja, sendo isso 
uma base muito importante. 
A família é de violeiros, a 
filha Quielen ministra aulas 
de violão para crianças, Jor-
ge Alan e Thianan também 
seguiram os dotes do Pai, 
dominando a arte de tocar 
violão. Outra peculiaridade é 

o time preferido, pois todos 
os filhos são torcedores do 
Internacional.

Ao lembrar das netas, He-
lena, Estella e Manuela, Joce 
disse estar realizado como 
Pai e também como avô. Aos 
pais, ele fala da importância 
de acompanhar os filhos, 
procurando transmitir humil-
dade e bons ensinamentos 
para os mesmos.

Joce lembrou das dificuldades, 
mas diz estar realizado como 
pai e avô

Arquivo da fam
ília

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 

倀䄀䜀唀䔀 匀䔀唀匀 䈀伀䰀䔀吀伀匀 一䄀 吀刀䤀 䰀䔀䜀䄀䰀 䔀 䔀嘀䤀吀䔀 䘀䤀䰀䄀匀 䔀 䄀䜀䰀伀䴀䔀刀䄀䐀伀匀                 
䔀䴀 䈀䄀一䌀伀匀⸀
䐀䔀嘀䤀䐀伀 쀀 倀䔀一䐀䔀䴀䤀䄀 䐀䄀 䌀伀嘀䤀䐀ⴀ㤀 䔀匀吀䄀䴀伀匀 䄀吀䔀一䐀䔀一䐀伀 䐀䄀匀 㠀㨀　　 쀀匀          
㤀㨀　　 䠀伀刀䄀匀Ⰰ 匀䔀䜀唀䤀一䐀伀 吀伀䐀䄀匀 䄀匀 伀刀䤀䔀一吀䄀윀픀䔀匀 䐀䔀 䌀唀䤀䐀䄀䐀伀匀 䔀 䠀䤀䜀䤀䔀一䔀⸀
䔀匀吀䄀䴀伀匀 䔀䴀 䘀刀䔀一吀䔀 䄀伀 䤀一匀吀䤀吀唀吀伀 ㈀㈀ 䐀䔀 䴀䄀䤀伀
䘀伀一䔀㨀 ⠀㔀㔀⤀ ㌀㜀㤀ⴀ㌀㜀㤀



7AGOSTO DE 2020

ESPECIAL

Salão Paroquial: Primeira etapa de
obras deve ser concluída até o fim do ano
Comunidade é chamada a contribuir para sequência das obras

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

Iniciada em abril de 2019, 
as obras do novo salão 
paroquial do Município de 

Palmitinho, tem previsão de 
conclusão da primeira etapa 
ainda neste ano.

A expectativa é de que 
a parte inferior, onde ficam 
as salas comerciais, sala de 
reuniões e entrada principal, 
sejam concluídas nos pró-
ximos meses. Já as obras 
da parte superior devem 
ter continuidade ao longo 
do próximo ano até que 
seja totalmente concluída, 
ficando a disposição da co-
munidade.

Conforme o padre Gerô-
nimo Girardi, devido à pro-
cura pelas salas comerciais 
que serão alugadas na parte 
inferior da obra, a comissão 
pró-construção decidiu al-
terar o projeto inicial e con-
cluir primeiramente estes 
espaços. “Nossa ideia inicial 
era terminar a parte de cima 
e o centro catequético, mas 
diante da procura das peças 
para locação, achamos por 
bem concluir toda a obra”.

Girardi destaca ainda 
que a conclusão das salas 
comerciais, juntamente com 
as contribuições da comu-
nidade, serão importantes 

para dar subsídios finan-
ceiros que darão suporte a 
sequência dos trabalhos. “O 
valor arrecadado do aluguel, 
juntamente com campanha 
de arrecadação que está 
sendo feita junto à comu-
nidade, servirá para dar 
sequência à obra, tendo em 
vista que a pandemia está 
impedindo a realização de 
festas para arrecadar fun-
dos”, salienta.

Conforme Girardi, as 
obras estão bem adiantadas, 
sendo que nos próximos 

dias serão colocadas às 
janelas e as vitrines. Em 
breve serão colocadas as 
platibandas que já darão 
um visual projetado para 
a obra. “A nossa obra está 
ficando muito bonita, vai 
ficar uma obra grandiosa e 
que estará à disposição de 
nossa comunidade. Tere-
mos um amplo espaço de 
formação religiosa e para 
a realização de eventos da 
comunidade,” frisa Girardi.

O local, que ocupa um 
dos espaços mais nobres 
do município, vai contem-
plar um dos mais moder-
nos centros de eventos 
da região com uma área 
construída de 3.410m². A 
comissão pró-construção, 
formada por pessoas com 
conhecimento e experiên-
cia em construção civil, é 
responsável pelo acompa-
nhamento e por angariar 
recursos para dar continui-
dade ao trabalho.

O Projeto do Centro Co-
munitário foi elaborado 
pelos Arquitetos, Thiago 
Henrique Pedon e Poliana 
Enderle Piaia e foi finalizado 
após diversas reuniões com 
lideranças e profissionais 
da área de Construção Civil.Grupos de trabalho dão sequência à obra iniciada em abril 2019

Projeto contempla uma das mais modernas obras da região

Projeto/Divulgação
Projeto/Divulgação
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GERAL

Através de recursos pró-
prios, a Administração 

Municipal adquiriu dois veí-
culos novos para uso das 
Secretarias Municipais de 
Saúde e Educação.

Conforme o Executivo 
Municipal, o investimento 
em cada automóvel é de R$ 
65,6 mil, reforçando a frota 
de veículos da Secretaria 
da Saúde e dando mais 
condições para as ações da 
Secretaria da Educação em 
meio à pandemia.

Conforme o Prefeito Mu-
nicipal, Caetano Albarello, o 
objetivo é oferecer condições 
aos profissionais dos setores 
para melhorar ainda mais o 
serviço prestado à população. 
O prefeito recorda que re-
centemente a Administração 
adquiriu novas máquinas 
para atender a Secretaria de 
Obras, permitindo que a co-
munidade seja atendida com 
mais rapidez e qualidade, 
destaca Albarello.

Novos veículos 
atenderão
secretarias
da Saúde e
Educação

Faltando cerca de três meses 
para as eleições municipais, 
20 dirigentes solicitaram 

afastamento de funções ocupa-
das em diretorias de entidades e 
cargos públicos, estando aptos a 
concorrerem no pleito municipal.

A desincompatibilização é uma 
exigência da Lei Eleitoral e obriga 
o desligamento dos dirigentes que 
pretendem concorrer no período 
de 3 a 6 meses que antecedem 
a realização do pleito. O prazo 
varia a depender da função ocu-
pada nas referidas entidades, 
associações ou funções públicas, 
sendo que o último prazo encerra 
no próximo dia 16 de agosto, três 
meses antes da eleição.

Em Palmitinho, a entidade 
com maior número de pedidos de 
desincompatibilização é o Hospi-
tal Santa Terezinha(HST), onde 
7 integrantes do quadro social 
deixaram as funções. Na Adminis-
tração Municipal, ao menos dois 
secretários pediram desligamento, 
além dos servidores públicos com 
intensão de participar do pleito, 
sendo que estes ainda poderão 
solicitar a licença até a próxima 
semama.

Prevista inicialmente para 
ocorrer no dia 04 de outubro, as 
eleições municipais foram adiadas 
devido à pandemia e serão realiza-
das no dia 15 de novembro. Nas 
cidades com segundo turno o plei-
to ocorrerá em 29 de novembro.

INFORMATIVO
PREFEITURA DE
PALMITINHO/RS 

ELEIÇÕES 2020: Período eleitoral altera 
composição de diretorias de entidades
Lei eleitoral exige desincompatibilização para dirigentes que concorreram

CONFIRA A LISTA DOS DIRIGENTES QUE SOLICITARAM
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO EM PALMITINHO;

Secretários: Andre Francisco Zancan e José Luiz Queiroz
Hospital Santa Terezinha: Arlei Bonafe, Caetano Albarello, Cleomar 

Candaten, Jair Alberto Albarello, João Vianei Bonafe, Luiz Carlos Bonafe 
e Valmir da Rosa e Silva.

Associação Comercial e Industrial(ACI): Everton Hirt Bonafe
CTG Estância dos Carreteiros: Genedir Negrini e Rosi Cleri de Souza
Sindicato dos Municipários(Simpal): Gedson Albarello
Sindicato dos Trabalhadores Rurais: Deonir Sarmento
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública(Consepro): 

Deonir Sarmento e Everton Hirt Bonafe
Associação dos Suinocultores(Aspal): Elisandro da Silva e Valdério 

dos Santos
Associação Rádio Comunitária Palmitinhense: Danilo Francisco 

Pedon e João Vianei Bonafe

D
ejair de Castro/Arquivo VP

Dirigentes licenciados ficam aptos a concorrer aos cargos do executivo e legislativo
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Município vai auxiliar estudantes filhos de agricultores

INFORMATIVO PREFEITURA DE PALMITINHO/RS 

Aproveitando a sequên-
cia de dias com predo-

mínio de sol, a Secretaria 
Municipal de Obras e Via-
ção tem dado continuidade 
ao trabalho de melhorias 
de estradas e propriedades 
do interior do Município.

Conforme o Secretário 

da pasta, Cleber Bales-
trin, nos últimos dias os 
trabalhos estiveram cen-
trados no cascalhamento 
na estrada geral da Linha 
Posse, em um trabalho 
que vêm sendo realizado 
em várias comunidades do 
município.

Em reunião na terça-feira, 
dia 28 de julho, os futu-

ros estudantes do Curso de 
Tecnologia em Agropecuária 
da Universidade Regional 
Integrada - Campus de Fre-
derico Westphalen(URI-FW), 
contemplados com o con-
vênio entre o município e a 
universidade, conheceram 
um pouco mais sobre a 
disciplina.

Durante o encontro foi 
destacado o papel de cada 
um neste contexto, bem 
como os objetivos da parce-
ria entre a universidade e a 
prefeitura, onde o Município 
irá custear a metade do valor 
da mensalidade para os estu-
dantes selecionados.

Através do convênio, por 

semestre, até oito filhos de 
agricultores de Palmitinho 
poderão fazer o curso com 
auxílio da prefeitura, cujo 
objetivo é oferecer condições 
para que os jovens permane-
çam e ajudem a desenvolver 
o meio rural, frisou o Secretá-
rio Municipal da Agricultura e 
Meio Ambiente, Renato Luiz 
de Oliveira.

Além dos futuros aca-
dêmicos, participaram do 
encontro, os representantes 
da Emater, Cleomar Debona 
e Valéria Senger; do Coorde-
nador de Ciências Agrárias 
da URI/FW, Gelson Pelegrini; 
do Presidente da Câmara de 
Vereadores, Arlei Bonafé e do 
Prefeito Municipal de Palmiti-
nho, Caetano Albarello.

Administração dá sequência
a trabalho de melhorias no
interior do Município

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITINHO/RS

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 06/07/2020 a 03/08/2020, estiveram em pauta os seguintes Projetos de Lei;

DA PARTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Projeto Lei Municipal Nº 36/2020: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
crédito especial, no orçamento vigente, e dá 
outras providências. APROVADO.  

Projeto Lei Municipal Nº 37/2020: Ins-
titui o plano intermunicipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos, compreendendo os serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
bem como a gestão integrada desses resíduos; 
e dá outras providências. APROVADO.

Projeto Lei Municipal Nº38/2020: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
crédito especial, no orçamento vigente, e dá 
outras providências. APROVADO.

Projeto Lei Municipal Nº 39/2020: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a suple-
mentar dotações no orçamento vigente, e dá 
outras providências. APROVADO.

Projeto Lei Municipal Nº 40/2020: 
Autoriza suplementar dotações no orçamento 
vigente e dá outras providências. APROVADO.

DA PARTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: 
PROJETO LEGISLATIVO N° 03/2020 - 

Fixa o subsidio dos vereadores do município de 
Palmitinho - RS para legislatura 2021/2024 e 
dá outras providências. APROVADO.

PROJETO LEGISLATIVO N° 04/2020 
- Fixa o subsidio do Prefeito e Vice-prefeito 
Municipal de Palmitinho - RS para legislatura 
2021/2024 e dá outras providências. APRO-

VADO.
PROJETO LEGISLATIVO N° 05/2020 - 

Fixa o subsidio dos Secretários Municipais do 
Município de Palmitinho - RS para legislatura 
2021/2024 e dá outras providências. APRO-
VADO.

As Sessões da Câmara Municipal ocorrem 
sempre às segundas-feiras, às 18hs, no Plená-
rio da Câmara Municipal de Vereadores. Devido 
ao Covid-19(Coronavírus), os Edis decidiram 
pela retomada das sessões parlamentares, com 
tempo reduzido, sendo preservadas apenas as 
votações de projetos. Seguindo todas as nor-
mas de prevenção estabelecidas pelos órgãos 
de saúde.

As ações da secretaria 
também estão voltadas 

para a limpeza de lavouras 
para o plantio de fumo e mi-
lho, além de serviços gerais 
como a limpeza de ruas e 
serviços de auxilio a obras 
de construção civil, destaca 
o Secretário.

A construção de terrapla-
nagem é outro foco da se-
cretaria. Na Linha São João, 
uma propriedade está sendo 
preparada para a instalação 
de um aviário de 140m. O 
trabalho está em andamento.

Divulgação
Dejair de Castro

Trabalho de melhorias
de estradas seguem
sendo prioridade
da Administração 
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VARIEDADES

AGOSTO DE 2020

ÁRIES (21/3 A 20/4)
Olhe para suas próprias emoções, ariano, e concentre-se em 
suas metas e projetos. Lembre-se de que não adianta sair 

correndo, pois você precisa fazer tudo com muita estrutura e embasamento. 
A ansiedade pode bater, mas se você correr demais, enfrentará limites da 
vida. Vá com calma.

TOURO (21/4 A 20/5)
Um bom momento para refletir sobre os rumos que sua vida to-
mou, taurino. É um mês importante para reorganizar ideias e 

projetos, para organizar a vida pessoal e cuidar de assuntos como casa e 
família. O céu do momento pede cuidado nas relações. Não pressione e não 
se deixe pressionar.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Um momento favorável para você e seus projetos, geminiano. 
Com a comunicação mais fluente e alguns projetos sendo 

tocados. O céu do momento pede só alguma cautela para não contar seus 
planos antes da hora nem confiar nas pessoas erradas. E lembre-se de 
seguir avaliando os custos x benefícios.

CÂNCER (21/6 A 21/7)
As coisas tendem a ir ficando mais leves, canceriano, 
especialmente a partir da segunda quinzena. Vale a pena olhar 

para suas emoções e seguir cuidando bem da sua vida e das suas questões 
pessoais. Sua vida pode melhorar, é só dar atenção para si mesmo e fazer o 
que precisa ser feito.

LEÃO (22/7 A 22/8)
O começo do mês pode parecer mais complicado e arrastado, 
leonino. Mas com o passar dos dias, as coisas tendem a me-

lhorar. A segunda metade do mês tende a ser mais leve e em breve muita 
coisa começa a fluir em sua vida. Coloque mais energia em seus melhores 
projetos.

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Um ótimo momento para tocar projetos pessoais, virginiano, e ir 
se organizando para abrir espaço porque muita coisa boa vem 

pela frente. É um momento propicio para cuidar melhor das suas amizades 
e projetos de trabalho. Confie mais em si mesmo e faça acontecer.

LIBRA (23/9 A 22/10)
UM momento mais delicado em seus relacionamentos, libriano. 
Você pode discutir, brigar e acabar pressionando ou sendo pres-

sionado. Vá com calma. Saiba impor seus limites e não se deixe levar pelo 
que o outro quer. Um bom momento para estar com seus amigos.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Muita calma nessa hora, escorpiano., você pode sofrer À toa se 
decidir ficar ansioso demais ou pressionar as pessoas. É um céu 

importante para dar atenção para suas relações e projetos pessoais. Não ten-
te ir contra o tempo ou quem você ama. Faça tudo com cuidado e não se 
exponha demais.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
É hora de acreditar mais que as coisas vão melhorar, sagita-
riano. Pode ficar mais feliz com seus sonhos e projetos, porque 

as coisas tendem a ficar mais leves por aí. É um bom momento para fazer 
cursos, estudar, aprender coisas novas. E começar a pensar na próxima 
viagem que vai querer fazer.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Siga buscando mais leveza em sua vida, capricorniano. É impor-
tante aliviar o peso para seguir em frente, ter mais resultados 

e oportunidades. Mantenha o foco e não perca tempo e energia no que não 
interessa. É importante alinhar melhor as expectativas nas suas relações e 
parcerias.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Um bom momento para organizar a rotina, aquariano, e tocar 
os projetos mais importantes de trabalho. Mas é importante o 

tempo todo se perguntar se está no caminho certo, se está fazendo o que 
você gosta, se está feliz. Suas relações estão em pauta, especialmente na 
segunda quinzena.

PEIXES (20/2 A 20/3)
Lembre-se de que criatividade e diversão são necessários, pis-
ciano. Você precisa olhar mais para si mesmo e suas emoções. 

Os assuntos de trabalho podem ganhar novidades interessantes e trazer 
mais prazer e resultados materiais. Mas vá com calma. Pergunte-se sempre 
se está mesmo fazendo o que deseja fazer.

HORÓSCOPO MENSALAposentadorias e pensões
movimentam cerca de R$ 3,5
milhões em Palmitinho
Valor mensal tem grande relevância para
fomentar comércio no município

Responsável por uma 
fatia signif icativas 
da população de Pal-

mitinho, a terceira idade 
também tem grande im-
portância para o comércio 
do Município.

Conforme dados levan-
tados pela reportagem do 
VP, considerando somente 
as aposentadorias e pen-
sões rurais, essa parcela 
da população é respon-
sável pela circulação de 
cerca de R$ 1,8 Milhões. 
Ao somar os valores rela-
cionados aos benefícios 
urbanos e os Benefícios 
de Prestação Continuada 
(BPC), estima-se que o 
valor mensal possa ultra-
passar os R$ 3,5 Milhões.

Conforme o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de Palmitinho, os benefí-
cios rurais correspondem 

a 1.182 aposentadorias 
e 431 pensões, o que 
perfaz um total de 1.613 
benefícios. Os benefícios 
por BPC contemplam 97 
pessoas. Já os dados exa-
tos dos benefícios urbanos 
são desconhecidos.

Se considerarmos os 
dados do mês de junho, 
somados os benef ícios 
das aposentadorias e pen-
sões rurais, BPC e Auxílio 
Emergencial, somado as 
estimativas das aposenta-
dorias e pensões urbanas, 
os valores passam de R$ 
4 milhões no mês.

De acordo com o últi-
mo Censo do IBGE, mais 
de 15% da população 
do município tinha idade 
superior a 60 anos e a 
tendência é de que esse 
número tenha um aumento 
gradativo devido ao grande 

contingente da população 
de meia idade.

Com os efeitos causa-
dos na economia pela pan-
demia, os valores oriun-
dos das aposentadorias e 
pensões, juntamente com 
o Auxílio Emergencial se 
tornam fundamentais para 
manter muitas atividades 
do comércio local e prin-
cipalmente a geração de 
emprego.

De acordo com o Em-
presário e Presidente em 
Exercício da Associação 
Comercial e Industrial de 
Palmitinho(Acip), Paulo 
Eurico Piaia(Paulinho),  
“esses valores tem grande 
impor tância para movi-
mentar  o comérc io do 
município, mantendo os 
empregos e estimulando o 
consumo nas empresas de 
Palmitinho”.

Dados do Sindicato Rural aponta que município possuí 1.613 benefícios rurais

D
ejair de Castro/VP
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CARTOLA FC : Temporada 2020 
inicia neste final de semana
Ligas da Cultura FM devem distribuir mais de
R$ 18 Mil em prêmios no game Cartola

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

DEU GRÊMIO! DE NOVO

Sem corneta! Venceu o melhor. Contra os dados não 
existem argumentos. O Grêmio foi mais equilibrado, 
melhor organizado e possui treinador mais competen-

te. Tem mais time e ponto final; sem soberba. 
Com corneta! não posso perder a “vaza” se é que me en-

tendem. Considerando que nenhuma competição terminará 
em 2020, o Inter passará mais um ano sem título.

O vencedor do clássico da última quarta-feira provavel-
mente será o Campeão Gaúcho 2020, mesmo com todo o 
respeito que se faz necessário ao Caxias. Se por ventura a 
Federação Gaúcha de Futebol manter o regulamento com 
os dois jogos decisivos, ida e volta, aí o “provavelmente” 
passa a ser “fatalmente. 

A lógica é simples e visível neste ano completamente 
atípico onde a estrutura fará ainda mais a diferença. É 
neste sentido que reitero que a probabilidade do time da 
serra aumentaria um pouco, não muito, em jogo único. Todo 
mundo já viu esse filme, em um só jogo, o time pequeno 
fica fechadinho, joga por uma bola, acha o gol e pronto.

Com convicção! em dois jogos, é faixa no peito do tricolor.
Aos poucos vamos nos acostumando ao “novo moderno” 

também no futebol. Não foi fácil, mas pelo menos come-
çou. É bom inclusive já aceitar que o fator local não deverá 
mais apavorar ninguém. Não acredito que o público volte 
a freqüentar os estádios nesta temporada como antes da 
pandemia. Prejuízo para a Dupla Grenal, jogar em Porto 
Alegre sempre assustava.

Brasileirão começará neste final de semana. Como já 
palpitei em edição anterior, levo muita fé na Dupla e não 
vejo terra arrasada no colorado após mais uma derrota no 
clássico. Vejo apenas o Flamengo à frente, sendo que ainda 
passará por um novo processo de trabalho com o treinador 
recém chegado. De qualquer forma é o favoritaço.

Se a Copa do Brasil e a Libertadores não desviarem 
o foco, acredito que Grêmio e Inter, juntamente com o 
Flamengo, Palmeiras e Atlético MG dominem o futebol 
brasileiro.

Perder ou ganhar o Grenal é rotina. Difícil é explicar para 
o João Lucas que o seu ídolo Everton Cebolinha irá embora 
e o Grêmio não conseguirá trazer o Messi ou o Cristiano 
Ronaldo ou o Cavani mesmo que ele ofereça o seu “cofri-
nho” recheado de “duas dezenas” de moedas para ajudar.

Um forte abraço e até a próxima.

A CULTURA FM, através 
de seu Departamento 
de Esportes, está pro-

movendo mais uma tempo-
rada das ligas do CARTOLA 
FC. O Game vem se tornan-
do tradicional na vida dos 
admiradores do futebol e traz 
prêmios significativos para 
os destaques de cada liga.

Na temporada 2020, 
a emissora promove três 
modalidades de ligas e a 
premiação pode ultrapassar 
os R$ 18 Mil distribuídos 
entre os melhores de cada 
rodada, turno, torneio, ou 
os melhores na classificação 
geral das competições.

O game inicia neste final 
de semana com a abertura 
do Campeonato Brasileiro 
de 2020 e deve se estender 
até o início do próximo ano. 
Este é o sexto ano conse-
cutivo em que a emissora 
promove as ligas, repetindo 
as modalidades de dispu-
tas que foram sucesso na 
temporada passada. Neste 
ano o game conta com a 
modalidade de torneio ma-
ta-mata(Copa Cultura FM) 
com 32 participantes e as 
Ligas Cultura FM I e a Liga 
dos Campeões da Cultura(-
com premiação por rodada).

Conforme o Diretor da 

Emissora e responsável pelo 
Departamento de Esportes, 
Dejair de Castro, “devi-
do ao sucesso obtido nas 
temporadas anteriores, as 
ligas foram novamente or-
ganizadas. É uma forma de 
mostrar o conhecimento que 
cada um tem do futebol e 
ainda concorrer a prêmios“, 
destacou.

Conforme o Diretor as 
premiações serão entre-
gues ao longo do ano, na 
medida em que as rodadas 
irão ocorrendo, sendo que 
os destaques da temporada 
serão premiados ao final da 
competição. Os prêmios são 
pagos em moeda corrente 
para os vencedores de cada 
competição ou de cada ro-

dada. Já os campeões de 
cada turno nas Ligas dos 
Campeões e Cultura FM 
I recebem uma camiseta 
do time do coração, sendo 
uma camiseta oficial para o 
campeão de cada turno da 
Liga dos Campeões.

Para viabilizar a reali-
zação do torneio online, a 
emissora usa da plataforma 
criada pelo Globo Esporte 
e que possibilita que cada 
pessoa possa cadastrar um 
time ou mais, escalando a 
cada rodada do Campeona-
to Brasileiro os jogadores de 
sua preferência. A emissora 
vai distribuiu quase totalida-
de do valor arrecadado em 
prêmios durante a compe-
tição. 
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PROJETO DE ASFALTAMENTO 

Necessidade de realização de processo licitatório paralisou obras 

Após a paralisação das 
obras, o trabalho de 
melhoria da malha 

asfáltica na cidade de Pal-
mitinho deve ser retomado 
nas próximas semanas. 

O projeto de iniciativa da 
Administração Municipal foi 
interrompido após o Minis-
tério Público(MP), solicitar 
a interrupção do contrato 
com a empresa contratada. 
Devido a isso foi necessária 
a realização de um novo 
processo de licitação, o que 
acabou ocasionando no 
atraso.

Conforme o Prefeito Mu-
nicipal, Caetano Albarello, 
o Município vem buscando 
agil izar a retomada das 
obras por se tratar de um 
importante projeto que visa 
melhorar a qualidade de 
vida da população. “Deter-
minamos imediatamente 
pela realização da licitação, 
pois o nosso desejo é que 
o trabalho seja retomada o 
mais breve possível,” des-
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tacou.
 O projeto consiste no as-

faltamento de ruas da cida-

de, bairros e vilas do interior 
do Município de Palmitinho. 
O trabalho foi iniciado nas 

vilas das linhas Vencedora, 
KM 19 e KM 16, além de 
algumas ruas da cidade e do 

Bairro Santo Inácio.
Na últ ima semana já 

foi realizado o processo li-
citatório que vai permitir a 
retomada dos trabalhos nas 
ruas: Olavo Bilac, Padre José 
Marchesan, Carlos Gomes, 
Santos Dumont e trechos da 
José do Patrocínio. Já nesta 
sexta-feira(07), ocorreu a 
licitação para as obras nas 
ruas: Olimpio Covatti, Afon-
so Senger, Henrique Zanat-
ta, Cleci Pacheco de Souza, 
Pedro Meneguetti, Pecífico 
Garcia da Rosa, Primo Negri-
ni, Vitório Albarello, Máximo 
Albarello, Hermínio Trombet-
ta, Manoel Antônio da Silva, 
Vila Boa Vista, Vila Caldeirão 
e Rua José de Cezaro.

O Projeto prevê obras 
para mais 33,6 Mil m² 
no decorrer dos próximos 
meses. Ao todo a previsão 
de investimento é de cerca 
de R$ 1 Milhão com recur-
sos próprios do município, 
oriundos de verbas do Pré-
-Sal.

Trabalho foi retomado com 
o asfaltamento de ruas do 
Bairro Santo Inácio

Divulgação


