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A pe r gun ta 
remete a um ci-
clo de vida onde 
a lcançamos o 
amadurecimen-
to pleno e nos 
aproximamos da 

época de colher o que plan-
tamos ao longo das mais de 
cinco décadas de vida. Para 
a vida humana, os 55 anos 
representa a realização no 
trabalho, a proximidade da 
aposentadoria, os filhos cria-
dos e os primeiros netos, a 
estabilidade financeira...

Mas os 55 anos que nos re-
ferimos trata-se do aniversário 
de nosso Palmitinho. Neste 
sentido, precisamos refletir 

sobre o que podemos comemo-
rar neste 22 de maio, e o que 
precisamos plantar para que 
nossa cidade possa oferecer 
as condições mais adequadas 
para nossos filhos e netos. Ao 
contrário da vida humana, os 
55 anos de uma cidade fica 
bem longe da aposentadoria, 
apesar de também representar 
a maturidade e a colheita dos 
frutos plantados.

Nesta edição especial de 
maio precisamos lembrar da 
história de nosso município, 
desde sua origem com a che-
gada dos colonizadores, até 
a sua emancipação oriunda 
de um enorme esforço de um 
grupo de pessoas que ali plan-

tavam a sementinha. Em 1966 
surgia Palmitinho e de lá para 
cá há muito suor e lágrimas 
para chegarmos ao Palmitinho 
de hoje. Por isso, esta edição 
referencia a luta dos desbra-
vadores e todos aqueles que 
de uma forma ou de outra 
deram sua contribuição para 
a construção do Palmitinho 
de hoje. Os administradores 
que por aqui passaram, mas 
também o seu povo, já que 
cada um de sua maneira aju-
dou a fazer de Palmitinho uma 
referência regional.

Nossa edição traz o depoi-
mento de lideranças, as bele-
zas naturais e as lembranças 
de nossas origens que nos 

chamam a responsabilidade 
de construir o Palmitinho 
que queremos para os pró-
ximos 55 anos. Nas páginas 
desta edição você vai ouvir 
falar muito sobre as belezas 
que nos orgulham de sermos 
palmitinhenses, mas também 
sobre os assuntos que marcam 
nossa atualidade.

A edição 35 do Vitrine do 
Povo (VP) te convida a atuali-
zar-se sobre os acontecimen-
tos que repercutem em nosso 
município. Notícias, opiniões, 
serviços de utilidade pública e 
um jornalismo com responsa-
bilidade e dinamismo.

Boa leitura e vida longa a 
Palmitinho!

Dejair de Castro
MTB - 16 952

COLUNISTAS

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

ESPAÇO ABERTO
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.

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

ESPAÇO 
JURÍDICO
Saimon Riboli - Saimon é palmitinhense, 
Bacharel em Direito pela URI-FW, Especialista em 
Direito Penal e Processual Penal Contemporâneo pela 
URI-FW, possui experiência de 8 anos no cargo de 
Substituto de Tabelião, foi aprovado no XXIX Exame 
de Ordem e é Pós-graduando em Direito de Família e 
Sucessões e em Direito Notarial e Registral.

Palmitinho chega aos seus 55 anos de Emancipação Política Administrativa. São mais de meio século de progresso e constantes desafios. 
Esta edição especial do VP traz o depoimento de lideranças falando sobre as conquistas e desafios de nosso município. Confira:

Com o orgulho de ser Palmitinhense nato, nascido aqui quando ainda éramos Distrito de Frederico Westphalen-RS, tive a hon-
ra de exercer os cargos eletivos de Vice-Prefeito, e posteriormente Prefeito Municipal desta terra  no período de 1993 à 2000.  

Hoje, quando completamos 55 anos de emancipação, volto o olhar para a nossa história e percebo edificado um cami-
nho de perseverança, muito trabalho e grandes conquistas da nossa gente. Conseguimos consolidar a nossa identidade 
de município agrícola sem abrir mão de fazer da nossa cidade uma das mais belas do Norte do Rio Grande do Sul. Isto 

tudo é fruto do empreendedorismo da nossa gente, para quem devemos externar o nosso reconhecimento e a nossa efu-
siva homenagem nesta data especial. 

PARABÉNS PALMITINHO! PARABÉNS POVO PALMITINHENSE.    

Antônio José de Cezaro - Empresário e Ex-Prefeito na Gestão 1997/2000

Completamos mais um aniversário do nosso hospitaleiro e próspero município de Palmitinho. Muitas foram as con-
quistas que contribuíram para o crescimento econômico e social do nosso povo que aqui vive e produz, e fazendo par-
te desta história vivemos um momento de mudanças e desafios para enfrentarmos as adversidades econômica e social 

do nosso povo, é preciso nos reinventar diante da realidade, usando a tecnologia, a informação e automação nos 
processos produtivos, para produzirmos mais e melhor num curto espaço de tempo e com um menor custo e outros, 

com estes desafios queremos parabenizar a todos que lutaram e lutam por dias melhores aos nossos palmitinhenses.

Deonir Sarmento – Administrador

O nosso município completa 55 anos de história. História essa, construída com muito trabalho, dedicação e criativi-
dade da nossa gente. Possuímos uma riqueza cultural, econômica e turística. Mas, nossa principal riqueza é o nosso 

povo, constituído por várias etnias e raças. E que, sobretudo, carrega no peito o orgulho de ser palmitinhense e a força 
para construir um município cada vez maior e melhor de se viver.

Palmitinho é, hoje, uma das maiores economias em nível de região e é reconhecida pelas suas potencialidades: da produ-
ção primária a indústria; do comércio a suas tecnologias. Seguimos juntos transformando para melhorar nosso município! 

Luiz Henrique Dalcanton - Graduado em Direito/Secretário de Planejamento

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Palmitinho, “a terra da hospitalidade”, celebra no dia 22 de Maio, seus 55 anos de emancipação política e administrativa. 
O tempo é oportuno de louvar a Deus pelas graças e bênçãos recebidas. O tempo é oportuno de olharmos para a história 
e contemplarmos os frutos colhidos. Sabemos que foram gerados a partir do amor, da fé, do trabalho, da gratuidade e 
dedicação de todos, pois todos nós fazemos parte dessa história. O tempo é oportuno de olharmos para o futuro, ou seja, 
reafirmarmos nossos compromissos, fortalecermos a fé, arremangarmos as mangas e lembrar que ainda temos um cami-
nho longo a percorrer, juntos construindo a história. 
Que Deus abençoe e proteja sempre nosso amado Palmitinho.

Pe. Gerônimo Girardi – Pároco

Palmitinho, uma terra que me viu nascer e crescer. Estamos vivendo um momento conturbado, onde precisamos 
nos reestruturar, nos reinventarmos. Meu sonho é ver a reestruturação das pequenas propriedades, que o produtor 
seja valorizado e visto como um empresário, pois o AGRO é a principal engrenagem que movimenta e fortalece a 
cada dia a economia do nosso País. Valorize o AGRO.
Parabéns Palmitinho pelos 55 anos de história.

Cleber Luis Sponchiado - Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente 

O que dizer de nossa terra?! Primeiramente preciso dizer que sinto muito orgulho e gratidão, pela coragem da 
Comissão Emancipacionista, que acreditou na nossa existência e lançou neste solo uma semente fértil, que se 
enraizou e formou um povo trabalhador, acolhedor e muito solidário. Nestes 55 Anos muitos gestores, prefeitos 
e vereadores passaram e fizeram história, sempre buscando o melhor para Palmitinho e todos que aqui residem, 
com responsabilidade e vontade de crescer. Hoje desejo um feliz aniversário para todos nós e agradeço a todos 
que acreditaram e acreditam em Palmitinho, nosso recanto sagrado!

Lari Tranquilo Piaia(Bordoga) – Vereador

Estamos felizes em poder comemorar mais um aniversário do nosso município. O Povo de Palmitinho ultrapassou 
fronteiras através de seu trabalho e vontade em fazer a diferença. Nós, enquanto líderes, tivemos a felicidade de 
conviver com cada cidadão prezando pelo respeito e pelo comprometimento. Hoje queremos saudar a cada líder 
político e a cada líder comunitário pela contribuição que deram ao nosso município. Com a mesma felicidade 
agradecer a Deus pela saúde de cada cidadão e pelas conquistas que participamos. Feliz Aniversário Palmitinho, 
vida longa a esta terra que tanto amamos!!

João Vianei Bonafé - Ex-prefeito e Empresário

O que você deseja comemorar aos 55 anos?
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Uma reunião realizada 
no início deste mês 
tratou sobre ações 

de incentivo a formação 
educacional de filhos de 
agricultores palmitinhenses.

Na ocasião, o Prefeito 
Municipal Caetano Albarello 
acompanhado de secretários 
e assessores receberam a 
Coordenação da Casa Fa-
miliar Rural e dos cursos 
de Agronomia e Tecnologia 
Agropecuária da Univer-
sidade Regional Integrada 
de Frederico Westphalen 
(URI-FW).

O encontro tratou sobre 
a formação de novas turmas 
que integrarão os cursos 
e ingressarão na Casa Fa-
miliar Rural no próximo 
ano, sendo que um amplo 
trabalho de divulgação será 
realizado a fim de motivar 
jovens do município a bus-
carem a sua formação e 
assim fazer a sucessão das 
propriedades rurais.

De acordo com o Prefeito 
Municipal Caetano Albarello, 
a oferta de oportunidades 
vem ao encontro do desejo 

da Administração de incen-
tivar o ingresso de filhos 
de agricultores nos bancos 
escolares. O prefeito lembra 
que o município vem auxi-
liando um grupo de alunos 
com o custeio de parte das 
mensalidades na universi-
dade, além de buscar outras 
políticas de incentivo para 
que a juventude continue 
no campo.

Conforme o Secretário 
Municipal da Agricultura 
e Meio Ambiente, Cleber 
Sponchiado, a formação dos 
filhos de agricultores vem 
se tornando cada vez mais 
importante para melhorar 
as técnicas de produção e 
implantar novas tecnologias 
que permitem o melhora-
mento da renda das famí-
lias, relata.

Os jovens interessados 
em freqüentar os cursos po-
dem procurar a Universidade 

ou mesmo a Secretaria da 
Agricultura para o encami-
nhamento da matrícula. - 
Além de ofertar os cursos, a 
URI-FW e a Casa Familiar, 
oferecem todo o suporte 
e acompanhamento para 
que os alunos coloquem 
em prática o aprendizado 
teórico através do Projeto 
Profissional e de Vida, des-
taca o Coordenador do Curso 
Tecnologia em Agropecuária 
e do curso de Agronomia da 
URI-FW, Gelson Pelegrini, 
Gelson Pelegrini.

Também par ticiparam 
do encontro o Coordenador 
Pedagógico do Curso de 
Tecnologia em Agropecuário 
Luis Pedro Hillesheim, a Di-
retora da Casa Familiar Rural 
Elisandra Manfio Zonta, e os 
Secretários: Luiz Henrique 
Dalcanton (Planejamento), 
Gervásio Santana (Indústria, 
Comércio e Turismo).

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

A importância da análise de solo para 
melhorar a produtividade

A saga da Vovó Anja
Entre as décadas de 1930 e 40, em busca de um futuro melhor, um casal 

de agricultores, com seis filhos deixa a morada na Sanga Funda, em São João 
do Montenegro, hoje Montenegro-RS, em busca de um novo sonho nas "terras 
novas" da Palmeira. Viagem de mais ou menos 30 dias em lombo de cavalos. 
Os poucos pertences transportados em uma carroça-de-boi, que também levava 
os filhos menores.

O mais novinho, com menos de cinco anos na época, da viagem lembrava 
apenas da imensa estrada de chão, pontes precárias e travessias dos rios em 
balsas. E da vaca "bordada" e seu bezerro, companheiros na mudança, pois 
em muitos dias o leite dela era o único alimento das crianças. A mãe e o pai 
de corações apertados, sem saber que futuro estavam escolhendo para seus 
descendentes.

Ao encontrarem a tal Vila Palmitinho, de acordo com o documento de 
compra, a propriedade demarcada ficava nas proximidades da igreja e dos 
poucos moradores. A vida no início foi muito difícil, na derrubada de mata 
para plantação de alimentos para a subsistência familiar e para os animais. 
Logo já haviam nascido quatro bebês na nova morada, totalizando dez filhos. 
A área de meia colônia estava pequena novamente. Foi preciso vender e des-
bravar uma nova colônia do Lajeado Boa Vista até a cabeceira do Caldeirão, 
por volta de 1945.

Filhos cresceram e casaram-se. Vieram os netos e bisnetos. O pai já estava 
cansado das viagens de carreteiro. Também cumpria sua missão de vida ao 
lombo de seu cavalo ministrando o famoso "terço cantado", tradição de família, 
para fazer homenagem aos falecidos. Sem falar no desgaste das noitadas com 
sua velha gaita de botões nos ternos de reis. A mãe seguia firme, era o esteio 
da casa, na criação dos filhos e netos. A parte mais alta da propriedade era a 
chamada "coxilha", onde ela produzia todos os tipos de alimentos para suprir a 
casa. Mas era conhecida mesmo por todo o município como benzedeira. Suas 
rezas curavam doenças já "desenganadas" dos médicos.

Muito doente, o marido faleceu em 1969. Restou àquela mãe, fadada ao 
sofrimento, mas sempre alegre e cantante, manter a esperança de todos. Nos 
anos 70 alguns adquiriram outras áreas, outros foram embora, inclusive para 
os estados do Pará e do Paraná e os que ficaram adquiriram as heranças. E 
ali naquela mesma colônia ela viveu até o fim de seus dias. Em 2001, com 
quase 100 anos na certidão e com bem mais de um século de nascimento, ela 
cumpriu sua missão nesta dimensão ao fechar seus os olhos.

Essa era a Maria dos Anjos Vieira de Azevedo da Rocha (a nossa Vovó Anja) 
e do Ernestino Quintana da Rocha, pais do Marcírio, Olírio, Maria Francisca 
(Mariquinha), Melícia, Tertulino, Euclides (Quide), Eraldina (Ladinha), Leopol-
dina (Polda) e Egisto (todos já falecidos). Eles tiveram mais cinco gestações, 
entre falecidos pequenos e abortos. A Enilda da Rocha Vicente (Nida) está viva 
e com mais de 80 anos, firme e forte.

Aqui um pouquinho da história da família ROCHA. Eu sou neto do Quide, 
o pequeno que veio na carroça de Montenegro e tive a alegria de conviver 
mais de 20 anos com a Bisavó Anja. Meus pais, Eronides e Pedrinha e demais 
Rochas ainda moram na Linha Rocha. Esta é apenas uma das muitas famílias 
que vieram de diversas partes do Rio Grande do Sul e do Brasil e que ajuda-
ram a construir este lindo município, que nos enche de orgulho. Palmitinho, 
parabéns pelos seus 55 anos.

Dejair de Castro/Divulgação

Palmitinho tem novo decreto 
de situação de emergência

Reunião discute cursos
técnicos para jovens do campo
Coordenação da 
Casa Familiar 
foi recebida 
por prefeito e 
secretários

Com perdas econômicas ocasionadas 
pela estiagem estimadas em R$ 29,5 
milhões, o Município de Palmitinho 

voltou a decretar situação de emergência.
O Decreto Executivo Nº.31/2021 foi 

homologado na manhã da quinta-feira (06) 
após um amplo levantamento realizado pela 
Defesa Civil Municipal, em parceria com a 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e a 
Emater/RS, avaliando as perdas ocasionadas 
pela estiagem no último período.

Conforme o Coordenador da Defesa Civil 
Municipal, Renato Luiz de Oliveira,  as perdas 
econômicas chegam a R$ 29 milhões, inclu-
indo as diversas culturas que estão sendo dire-
tamente afetadas pela estiagem. As principais 
delas são a produção de milho, a bovinocultura 
e a produção leiteira, refletida pela falta de past-
agem e água de qualidade. São R$ 231 mil em 
despesas/investimentos para o abastecimento 
de água potável para o consumo humano e R$ 
310 mil em valores de despesas de serviços de 
prevenção com limpezas e aberturas de açudes, 
redes de água e extensões de redes.

A homologação do Decreto contou com 
a presença do Coordenador da Defesa Civil 
Regional, o Major Alexandre Moreira Pereira; 
e o Prefeito Municipal Caetano Albarello. Na 
semana seguinte o decreto foi reconhecido 

Divulgação/Assessoria de Com
unicação

Neste período que se aproxima o inverno, a maio-
ria das lavouras com culturas anuais de verão já se 
encontram em final de colheita. Este é um momento 
ideal para coleta de amostras para realização de 
análise de solo, mas por que fazer análise de solo? 
Qual sua importância? 

A análise do solo é fundamental para que o agri-
cultor possa diagnosticar as condições do solo tanto 
químicas como físicas, como os teores nutricionais, 
acidez e o tamanho das partículas, permitindo ava-
liar a necessidade de calagem, quanto e qual tipo 
de calcário deve ser utilizado e quais nutrientes 
devem ser fornecidos por meio de adubação. Ou 
seja, a garantia de uma alta produtividade aliada à 
preservação do meio ambiente passa por um solo 
fértil e conservado e a análise do solo é fundamen-
tal para propiciar as melhores condições para as 
culturas desejadas. 

Em algumas análises já realizadas nos últimos 
dias pela Emater de Palmitinho, na maioria delas, 
identificamos solos com PH baixo e com presença 
de alumínio. Isso significa que os solos estão ácidos 
e com alumínio, que é um dos principais respon-
sáveis pela baixa produtividade das lavouras, pois 
ele é toxico para as culturas e inibe o crescimento 
das raízes das plantas. Diante disso, para resolver 
esses problemas, a calagem com calcário se faz 
necessário, sendo que para saber a quantidade a ser 
aplicada o caminho é fundamental a análise de solo. 

Também identificamos alguns nutrientes como 
fósforo com níveis baixos o que é mais um limitante 
de produção. Por isso fica aqui a dica a todos para 
que realizem análise, conheçam melhor o seu solo, 
para assim ter uma melhor produtividade. A Emater 
se coloca a disposição para orientações quanto à 
coleta e também para o encaminhamento semanal 
das amostras para o laboratório de solo.

Até a próxima edição

PERMANEÇAMOS EM

O vírus continua entre nós e sua disseminação depende de nosso 
comportamento e obediência às regras. A equipe de fiscalização  continua 

fazendo um amplo trabalho de orientação e fiscalização.

Faça a sua parte e proteja quem você ama.

Estamos no mês do Aniversário de 55 anos de Palmitinho!
A Administração Municipal deseja que o mês de maio seja feliz e abençoado!

Exposição com venda de peixes nos dias: 
30 e 31 de março e

1º de abril . A partir das 8h 

RST-472, Linha Santo Antônio
Estaremos seguindo rigorosamente os protocolos de prevenção à Covid-19

pela Defesa Civil do Estado e agora aguarda 
o reconhecimento pelo Governo Federal.

Conforme o Prefeito, a Administração Mu-
nicipal vem dando amplo apoio as famílias 
afetadas pela estiagem através de um trabalho 
integrado entre as secretarias de Obras e 
Viação, Agricultura e Meio Ambiente e Saúde 
e Assistência Social.  – Estamos mobilizados 
para atender as famílias e nos precaver para 
futuras estiagens. Para isso estamos realizando 
um grande trabalho no que tange a abertura 
e limpeza de açudes, além de levarmos água 
potável para as famílias em dificuldade, destaca.

Conforme dados apurados pela Emater 
do município, as principais perdas estão na 
cultura do milho com uma redução de 74% 
na produção. As perdas na produção do milho 
silagem chegam a 62% e nas lavouras de 
fumo 42%.

Danos causados pela estiagem ultrapassam R$ 29 milhões

CULTURA ESTIMATIVA DE PERDA VALOR ESTIMADO R$

Milho 74% 17.290.322,00

Milho silagem 62% 5.549.310,00

Fumo 42% 1.774.080,00

Trigo 33,9% 68.786,66

Pecuária leiteira 26% 4.479.072,00

VEJA A TABELA COM A ESTIMATIVA DE PERDAS OCASIONADAS PELA ESTIAGEM

OBS: Dados referentes até o dia 27/04/2021

Jovens poderão ingressar em novas turmas da Casa Familiar
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Município comemora 55 anos neste dia 22 de maio

ESPECIAL ESPECIAL

55 ANOS DE PROGRESSO E HOSPITALIDADE
PALMITINHO

ANOS
Palmitinho - Adm. 21/24

CONSTRUINDO O FUTURO 
DE NOSSA GENTE.

Funerária e Marmoraria

Santa Clara

CAPELAS MORTUÁRIAS CLIMATIZADAS
Benhur  55 9 9976 0450

Palmitinho e Pinheirinho do Vale
Plantão 24 horas:

MÁRMORES E GRANITOS 
DE QUALIDADE

MÁRMORES E GRANITOS 
DE QUALIDADE

Rua Olavo Bilac
Palmitinho-RS

Telefone: 3791-1540

C
riado a partir da orga-
nização de seus colo-
nizadores, o município 
de Palmitinho comple-

ta 55 anos de Emancipação 
Política Administrativa sendo 
uma das principais referên-
cias econômicas e políticas 
do Médio Alto Uruguai.

Emancipado em 22 de 
maio de 1966, o Município 
completa 55 anos neste 
sábado e comemora suas 
conquistas e a bela história 
construída pelo seu povo 
em mais de cinco décadas 
de grandes iniciativas. A 
pujança do município, que 
continua sendo destaque re-
gional na produção primária, 
bem como as suas belezas 
naturais e a hospitalidade 
do seu povo são destacadas 
pelas diversas lideranças 
ouvidas pelo VP nesta edição 
especial do Aniversário.

Em meio à crise econômi-
ca e de saúde gerada pela 
pandemia do Covid-19, o 
município segue investindo, 
principalmente na suino-
cultura, avicultura e na bo-
vinocultura, sendo estes os 
grandes responsáveis pela 
abundância econômica, se 
comparado com outros mu-
nicípios de porte semelhante.

 No ano passado a edição 

de maio do VP destacava os 
desafios que o município teria 
ao longo do ano de 2020, 
não somente pela pandemia, 
mas também em virtude das 
grandes obras que ora eram 
aguardadas para ocorrer neste 
período. Passado um ano 
mais, as lideranças comem-
oram significativos avanços, 
principalmente com o início 
do asfaltamento da ERS-528, 
aguardada a mais de 22 anos. 
O progresso das obras do 
novo Salão Paroquial e o início 
da remodelação do Largo da 
Praça lideram os principais 
projetos para 2021 e serão 
os presentes esperados para 
o próximo aniversário.

Conhecido pela hospital-
idade e empreendedorismo 
do seu povo, Palmitinho é 
lembrado pelas suas belezas 
naturais e pelas potencial-
idades, sendo a principal 
delas, o destaque como o 
segundo maior produtor de 
suínos do Rio Grande do 
Sul. Palmitinho também é 
lembrado por seus destaques 
naturais, sendo uma das 
cidades que mais possuem 
pontos turísticos: o Largo da 
Praça, a Igreja Matriz, a rede 
hoteleira e o Rio Guarita, 
que banha o Município com 
destino ao Rio Uruguai.

Colonizado por migrantes 
italianos e luso-brasileiros no 
ano de 1926, a emancipação 
ocorreu somente no ano de 
1966, quando um grupo de 
pessoas criou a Comissão 
Emancipacionista que cul-
minou com a separação da 
então Vila de Palmitinho de 
Frederico Westphalen.  Com 
a economia baseada na agri-
cultura, comércio e serviços, 
o Município é conhecido re-
gionalmente como a Capital 
da Suinocultura, mas tam-
bém se destaca na produção 
de aves e na bovinocultura 
do leite. O comércio e a 
indústria se destacam pela 
geração de emprego e pela 
expansão da mão de obra 
para diversas outras cidades 
do Rio Grande do Sul.

Conforme o Prefeito Mu-
nicipal Caetano Albarello, o 
progresso de Palmitinho se 
deve a bravura da comissão 
emancipacionista e posterior 
ao empreendedorismo de seu 
povo e ao empenho de cada 
administrador que ao longo 
destes 55 anos deixaram im-
portantes marcas no desen-
volvimento do município.

O prefeito lamenta o fato 
de, pelo segundo ano con-
secutivo, não ser possível 
realizar a tradicional festa 
popular com o bolo comem-
orativo ao aniversário. Ele 
destaca, porém, “que tão 
logo passado a pandemia, 
o município voltará a re-
unir o seu povo e realizar a 
tradicional feira para mostrar 
suas potencialidades”.

Fotos: Yasmin Brinquedos/Divulgação

Belezas naturais são 
marcas da cidade 
conhecida por sua 
hospitalidade

Nestes 55 anos de 
Palmitinho, nós queremos 
agradecer a população e a 
todos aqueles que fizeram 
parte destes 55 anos de pro-
gresso. Cada prefeito, cada 
vereador e cada cidadão 
palmitinhense, contribuíram 
para esse crescimento e 
para que nosso município 
tivesse a pujança que possuí 
hoje. Neste dia que comple-
tamos 55 anos queremos 
agradecer a toda à popula-
ção e levar o nosso abraço a 
cada palmitinhense.

Parabéns Palmitinho! 

“Que esta data seja muito 
comemorada e que Pal-
mitinho permaneça assim 
tão especial e importante 
em nossas vidas”. 

Feliz Aniversário! 

Palmitinho completa 
55 anos de pleno 
desenvolvimento. Uma 
terra de pessoas hos-
pitaleiras e empreendedo-
ras, o que nos dá a certeza 
de que vamos continuar 
progredindo e nos tornando 
um município de referência 
regional e estadual. Somos 
o segundo maior produtor 
de suínos do estado, temos 
uma indústria e um comércio 
fortes e atuantes, além de 
uma agricultura que forma 
a base de nossa economia. 
Temos administradores com 
visão de futuro com um Executivo e um Legislativo comprometidos 
com o bem estar de seu povo. Parabéns a Palmitinho e as pessoas 
que fizeram o município que somos hoje!

CAETANO ALBARELLO – PREFEITO MUNICIPAL

VENILDA DE FÁTIMA DE AZEVEDO – VEREADORA/
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE PALMITINHO/RS

ELISANDRO DA SILVA – AGRICULTOR E VICE-PREFEITO
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INFORMATIVO

Contêiner facilita o recolhimento para posterior 
reciclagem dos materiais

Comunidade é mais uma contemplada com a 
rede d’água

Município descarta mais de sete toneladas de vidro

Com o objetivo de dar o destino correto a 
materiais de vidro não mais utilizáveis, o 
departamento responsável da Secretaria 

Municipal da Agricultura e Meio Ambiente desti-
nou 7,12 toneladas do material para reciclagem 
entre os anos de 2020 e 2021.

Conforme o Coordenador do Departamento 
Municipal do Meio Ambiente, Alex Negrini, a 
iniciativa é de suma importância tendo em vista 
que esses materiais representam grandes danos 
ao meio ambiente, além do risco de causar 
ferimentos nos servidores da prefeitura que re-
colhem estes objetos. – O descarte é de extrema 
importância para dar o destino ambientalmente 
correto a esses materiais, além de evitar aci-
dentes com os colaboradores responsáveis pela 
coleta e com as próprias famílias onde estes lixos 

ficam armazenados, relata.
Para facilitar o descarte, um contêiner está 

colocado próximo a Secretaria de Obras, onde 
a população pode descartar esses materiais 
que posteriormente são enviados ao Consórcio 
Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos 
(Cigres). No local devem ser colocados todos os 
tipos de vidros, exceto lâmpadas e eletrônicos. 
O Departamento pede que sejam descartados 
somente vidros neste local, sendo que todos os 
demais tipos de materiais devem ser descarta-
dos junto ao lixo comum.

Conforme levantamento do departamento 
responsável, em 2020 foi destinado ao Cigres 
um total de 4,9 toneladas e em 2021, no perío-
do que compreende até o dia 28 de abril, foram 
2,22 toneladas de vidro descartados.

Nos próximos dias será concluída a primeira 
etapa da extensão da rede de água que irá 

abastecer moradores da Linha Lajeado Tateto.
A comunidade é mais uma das atendidas 

pela Administração Municipal que está se 
empenhando para levar água potável para 
todos os moradores de Palmitinho. A obra é 
uma parceria com a Corsan e que conta com 
o amplo trabalho da Secretaria de Obras e 
Viação.

Conforme o Secretário Municipal de Obras 
e Viação, Cleber Balestrin, neste primeiro mo-
mento serão atendidas 7 famílias que estão 
emergencialmente sendo abastecidas por um 
caminhão contratado pela prefeitura e em 
um segundo momento mais 14 propriedades 
serão atendidas.

A Administração Municipal vem dando 
o máximo de atenção com a realização 
de trabalho emergencial de extensão de 
redes, levando água potável aos morado-
res que estão sendo seriamente afetados 
pela estiagem que assola as comunidades 
interioranas, causando grandes perdas e a 
falta de água para animais e até mesmo ao 
consumo humano.

Na última semana o município decretou 
situação de emergência devido às perdas 
ocasionadas pela estiagem. Durante o último 
período a administração vem realizando o 
transporte de água para atender os mora-
dores em dificuldade e o objetivo é levar a 
água potável para diversas famílias durante 
os próximos meses.

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 
26/04/2021 a 17/05/2021, estiveram em pauta os seguintes 
Projetos de Lei;

DA PARTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Projeto de Lei Municipal Nº 19/2021 –“Dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Saúde –CMS, revoga a Lei Municipal 
nº 1273/1997 e dá outras providências”. APROVADO 

Projeto de Lei Municipal Nº 20/2021 – “Altera a redação 
do art.21 e 24 da lei municipal 1.796/2005 e o art. 3º da lei 
municipal nº 2.405/2013, revoga a lei municipal 2.526/2015 e 
dá outras providências”. (Foi encaminhado ofício pelo poder 
executivo solicitando a retirada desse projeto).

Projeto de Lei Municipal Nº 21/2021 – “Altera as 
atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas 

constantes no anexo ii da lei municipal nº 1.796/2005, revoga 
a lei municipal nº 2.476/2014 e dá outras providências”. EM 
BAIXA PARA ANÁLISE. 

Projeto de Lei Municipal Nº 22/2021 – “Autoriza o 
município de Palmitinho a aderir ao programa Negocia-RS, 
instituído pelo estado do rio grande do sul, através da lei nº 
15.448/2020, regulamentada pelo decreto nº 55.307/2020, 
e dá outras providências”.  APROVADO.

Projeto de Lei Municipal Nº 23/2021 – “Autoriza 
o poder executivo municipal a abrir crédito especial, no 
orçamento vigente, e dá outras providências”. APROVADO.

Projeto de Lei Municipal nº 24/2021 –“Altera a redação 
do art. 21 e 24 da lei municipal 1.796/2005 e o art.3º da lei 
municipal nº 2.405/2013, revoga a lei municipal 2.526/2025 e 
dá outras providências”. (Foi encaminhado ofício pelo poder 

executivo solicitando a retirada desse projeto).
Projeto de Lei Municipal Nº 25/2021 –“Autoriza o 

poder executivo municipal a contratar servidores por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá outras providências”. 
APROVADO.

Projeto de lei municipal nº 26/2021 –“dispõe sobre o sis-
tema municipal de cultura do município de palmitinho/rs e dá 
outras providências”. (em baixa para análise das comissões).     

As Sessões da Câmara Municipal ocorrem sempre às 
segundas-feiras, às 18hs, no Plenário da Câmara Muni-
cipal de Vereadores. Devido à pandemia do Coronavírus, 
as sessões ocorrem com restrição de presença de público. 
As sessões são transmitidas pela Rádio Cultura FM 87.9, 
sempre às 20hs nas segundas-feiras.

Percentual de vacinados
ultrapassa 30% em Palmitinho

Óbitos por Covid têm 
aumento de 25% em maio

Município está entre os que mais vacinaram na região

Comunidades do interior ganham novas redes de água

ESPAÇO 
JURÍDICO
Saimon Riboli - Especialista em Direito Penal 
e Processual Penal

Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais - LGPD - Lei n°. 13.709

Caro leitor, antes de adentrarmos de forma espe-
cífica a LGPD, gostaria de aproveitar esse espaço e 
mencionar a passagem dos 55 anos de emancipação 
político-administrativa de nosso Município, no próximo 
dia 22 de Maio, uma Cidade com muita história, rara 
beleza e povo acolhedor, as mais sinceras felicitações 
nesse momento especial.

As novas regras sobre a proteção de dados pessoais, 
traz um grande desafio para a era digital em que se 
vive. A LGPD entrou em vigor em nosso ordenamento 
jurídico no ano de 2020 e com ela, trouxe diversas 
regulamentações sobre as atividades com relação ao 
tratamento dos dados pessoais que forem coletados. 
Nessa ótica, a LGPD, objetivou padronizar tais ativida-
des e ainda, altera alguns artigos insculpidos no Marco 
Civil da Internet (Lei 12.965/2014).

Tal legislação foi pensada para promover a proteção 
da liberdade e garantir de forma expressa a privacidade 
dos usuários. Com as novas regras impostas, toda e 
qualquer empresa que, de alguma maneira, coletarem 
dados pessoais de seus clientes, deverão programar 
diversas políticas e severos cuidados com o objetivo de 
proteger os dados pessoais de seus clientes e ainda, 
implementar medidas que visem a segurança de tais 
dados, para que se impeça, por exemplo, vazamentos 
de dados em possíveis ataques cibernéticos.

As principais mudanças que a LGPD trouxe são: 
a) Em relação ao Consentimento: as informações de 
cunho pessoal, somente poderão ser utilizadas pelas 
empresas, com o consentimento prévio do usuário, 
onde, tal consentimento poderá ser revogado a qualquer 
momento, desde que não exista outra base legal; b) 
Em relação aos novos direitos do titular: a LGPD traz 
em suas imposições, que os titulares de informações 
podem, a qualquer momento, requerer a correção de 
eventuais dados que estejam desatualizados, incorre-
tos ou incompletos; c) Em relação ao Compliance: as 
empresas que estão inseridas na modalidade imposta 
pela LGPD, tem a obrigação de criar e averiguar de 
forma contínua as normas de segurança de seus siste-
mas, com o objetivo de prevenir falhas e vazamentos 
de informações.

Para as empresas que não se adequarem os no-
vos requisitos trazidos pela LGPD, existem sanções 
impostas para os casos em que ocorra vazamento de 
dados, tais como, multa simples, de até 2% (dois por 
cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito 
privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu últi-
mo exercício, excluído os tributos, limitada, no total, 
a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 
por infração; multa diária, observado o limite total de 
a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); 
publicização da infração após devidamente apurada 
e confirmada a sua ocorrência; bloqueio dos dados 
pessoais a que se refere a infração até a sua regulari-
zação; eliminação dos dados pessoais a que se refere 
a infração, entre outras.

Aqui temos alguns exemplos das alterações promovi-
das pela nova legislação de Proteção de Dados Pessoais. 
Existem outras alterações extremamente importantes 
que a Lei trouxe, nesse sentido, como sinal de alerta e 
em caso de dúvidas, sugiro que busque um profissional 
de sua confiança para eventuais esclarecimentos. Um 
forte abraço e até a próxima. 

A flexibilização de algumas atividades som-
ada ao descuido da população refletiram 

no novo aumento no número de casos de 
Covid-19 em Palmitinho.

Conforme levantamento da reportagem do 
Vitrine do Povo(VP), após atingir apenas 7 
casos ativos em 27 de abril, o número chegou 
a 31 na última quarta-feira(19), quando foram 
confirmados 7 novos casos em um único dia.

Em abril o município apresentou um 
aumento de 29,1% nos casos, conforme 
divulgou a última edição do VP. Em maio, até 
o último dia 19, o percentual de aumento em 
relação a 30 de abril chegava a 9,5%. Já o 
número de óbitos subiu de 8 para 10, o que 
significa um aumento de 25% em 19 dias. 

Diante o aumento de número de casos, a 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social volta a alertar a população para os 
cuidados necessários a fim evitar a propagação 
do vírus. Apesar do avanço da vacinação com 
a imunização de mais de 30% da população, o 
retorno das aulas presenciais e a flexibilização 
do funcionamento de bares, restaurantes e 

outras atividades contribuem para o aumento 
dos casos, alertam os profissionais.

Na última semana também ocorreu a 
implantação do novo sistema de controle 
do distanciamento social implantado pelo 
governo do estado, substituindo o sistema de 
bandeiras pelo chamado 3As(Aviso, alerta e 
ação). O novo sistema concede mais poder 
aos municípios na gestão da pandemia que 
antes tinha o controle do estado.

O Município de Palmitinho continua en-
tre os municípios da região que mais 
vacinaram a sua população contra a 

Covid-19, conforme aponta boletim divulga-
do pela Secretaria Municipal da Saúde, na 
última terça-feira (18).

Nesta semana Palmitinho atingiu a mar-
ca de 30,8% de vacinados com a primeira 
dose, perfazendo um total de 2.176 vacinas 
aplicadas.  Outras 753 foram destinadas a 
aplicação da segunda dose, o que equiv-
ale a 10,7% da população que integra os 
grupos prioritários.

Conforme a Responsável pela Sala de 
Vacinas da Unidade Básica de Saúde (UBS), 
Berenice Lopes, no momento estão sendo 
vacinadas as pessoas com comorbidades que 
integram a faixa de 18 a 59 anos, obedecendo 
a ordem decrescente. Além disso, continuam 
sendo aplicadas a segunda dose para quem 
estava aguardando a chegada de remessas, 
principalmente da vacina Coronavac.

De acordo com a Secretária Municipal 
de Saúde e Assistência Social, Inês Maria 
Albarello, o município continua realizando 
a campanha de vacinação contra a gripe, 
sendo que todos os profissionais da saúde 
estão empenhados para vacinar a população 
que integra os grupos prioritários, destaca. 

No momento estão sendo vacinados idosos 
com 60 anos ou mais, professores e inte-
grantes da faixa 1 que ainda não receberam 
a vacina: Crianças de 6 meses a 6 anos, 
gestantes e puérperas, povos indígenas e 
profissionais de saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde informa 
que a vacinação contra a Covid-19 está 
ocorrendo pela parte da manhã, entre as 
7h30 e às 11h20. Já a vacinação contra a 
gripe ocorre na parte da tarde, entre as 13 
e às 16h.
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ÁRIES (21/3 A 20/4)
Dois pontos podem ser mais significativos: bens materiais e esfera 

familiar. O Sol favorece a tomada de consciência no que diz respeito à forma como 
Áries utiliza suas posses. Trata-se de uma excelente oportunidade para melhores 
entendimentos sobre como funciona a economia.     

TOURO (21/4 A 20/5)
Neste que é o mês de aniversário da maioria das pessoas que nas-
ceu com o Sol em Touro, Urano entra na jogada e determina abertura 

para o progresso em diversos sentidos. Touro se percebe com mais disposição 
para o novo. É importante estabelecer limites bem precisos.    

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Poderes naturais de comunicação do Signo de Gêmeos estarão 
fortalecidos. Maio se configura, portanto, como um mês excelente 

para escrever, se comunicar pela palavra, fazer contatos, estudar, ler, e qualquer 
outra atividade intelectual.   

CÂNCER (21/6 A 21/7)
O período é marcado pelo trânsito do planeta Marte pelo signo 
de Câncer. Este movimento planetário sugere intensificação da 

vitalidade e da disposição guerreira para as pessoas deste signo, mas também, 
por outro lado, pode significar algumas circunstâncias estressantes. Pessoas de 
Câncer mais amadurecidas se perceberão mais determinadas e ativas.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Circunstâncias favorecem que as pessoas deste signo chamem a 
atenção no trabalho, o que também traz efeitos colaterais inevitá-

veis, como se perceber alvo da inveja alheia. O período também favorece a pro-
jeção social, a expressão de emoções e pensamentos, porém é importante tomar 
cuidado com certa tendência ao egocentrismo ao longo desses dois dias.  

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Este tende a ser um período um pouco estressante para as pessoas 
de Virgem, principalmente no âmbito profissional ou estudantil. Se 

por um lado os trânsitos de Mercúrio e de Vênus sinalizam bons contatos e 
oportunidades interessantes em termos de trabalhos ou estudos, há também 
uma forte tendência a ter de lidar com a discordância contínua.   

LIBRA (23/9 A 22/10)
Esse é um período de tremenda energia profissional para os librianos. 
O trânsito de Marte enfatiza uma energia agressiva que, sendo bem 

canalizada, permitirá que as pessoas de Libra galguem posições importantes e 
atinjam patamares mais elevados. Há, por outro lado, tendência a competições, 
brigas e desentendimentos no trabalho, o que é natural, uma vez que Marte 
impele a pessoa a conquistar espaços.     

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Mercúrio e Vênus sugerem um período propício para a internalização, 
a investigação psicológica, o recolhimento. Alerta para pessoas 

deste signo não viajarem. Portanto, aquele retiro em um lugar exótico será 
melhor substituído por um retiro na própria casa.      

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Em todo o ano de 2021, maio tende a ser o mês mais favorável para 
a vida afetiva das pessoas de Sagitário, graças ao alinhamento de 

Mercúrio e Vênus em Gêmeos, seu signo oposto. Vênus entra na jogada, o que 
acrescenta um toque afetuoso aos diálogos e favorece bastante as relações em 
geral, principalmente as íntimas.    

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
O momento tende a ser delicado para pessoas deste signo, tanto 
no que diz respeito à vida conjugal (se houver), quanto no que 

concerne a eventuais associações. Marte em oposição ao Sol sugere uma 
tendência a se colocar em situações de conflito com os outros. Marte estará se 
opondo ao Sol em Capricórnio, a energia atinge os níveis mais baixos do ano.  

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Este é um período repleto de eventos astrológicos significativos para 
as pessoas de Aquário. Podem ocorrer convites interessantes, pro-

postas significativas de trabalho, oportunidades singulares de lucro. Pode-se 
observar também um processo de amadurecimento bastante significativo, com 
importância dada a tudo o que é sólido. A busca por consolidação, por estabili-
dade, marca a existência das pessoas aquarianas em maio.     

PEIXES (20/2 A 20/3)
O momento é marcado por um evento altamente significativo para as 
pessoas de Peixes: a entrada do planeta Júpiter no signo. Esse movi-

mento é especialmente afortunado, pois representa uma janela de múltiplas opor-
tunidades. A expansão dos horizontes é significativa, e pode se dar pelo início de 
algum curso ou trabalho novo que seja especialmente revigorante e estimulante.

HORÓSCOPO MENSAL Definida data de estreia 
do Palmitinhense Futsal 
Selecionado tem primeiro jogo em 5 de junho na Taça Farroupilha

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

TREINADOR É DAQUI!

Selecionado estreia diante do Soberano de Sarandi

Começo este espaço nesta oportunidade parabeni-
zando Palmitinho pelo seu aniversário. Muitas pessoas 
colaboraram escrevendo esta linda história e outras 
tantas ao de vir. Devemos sempre buscar o perfeccio-
nismo e por isso, a quem compete, sempre há espaço 
para melhorar.

Enquanto você está lendo, o técnico Miguel Angel 
Ramirez pode já estar longe da capital gaúcha. Nin-
guém conseguiu me convencer até hoje que treinadores 
estrangeiros são soluções para clubes brasileiros, em 
especial, aqui no Rio Grande.

Tem um dito que diz: “só quem é da aldeia conhece 
bem a tribo”. O cara até pode chegar com apetrechos 
modernos de “caça e pesca”, mas o “arco e flecha” 
original de ganhar clássico é infalível.

O fechamento da edição foi dia 19 de maio. Aposto 
um “cafezinho” no Vitorino que “Lisca Doido” será o 
treinador colorado antes do início do Brasileirão. É 
daqui, é do campo e da roça, só pode ser ele.

O GRENAL é sempre divisor de águas e a decisão 
do campeonato gaúcho está em aberto, porém é abso-
lutamente surpreendente o início de trabalho de Tiago 
Nunes (gaúcho de Santa Maria) no comando do Grêmio.

Cria inclusive expectativa de que a temporada 2021 
seja promissora. O time foi remodelado e encaixou ra-
pidamente justamente pela sequencia, sem invenção. 

A propósito, confirmando Douglas Costa o Grêmio 
muda de patamar e este passará a ser o responsável 
pelo maior “gremismo” de todos os tempos. Lógico que 
não vai jogar de graça, mas vai rasgar muita grana. Isso 
nestes tempos modernos no mundo do futebol é surreal.

Dia 05 de junho o Palmitinhense inicia sua traje-
tória no futsal profissional. Enquanto não pudermos 
acompanhar presencialmente, vamos no mínimo man-
dar energias positivas. Quem não está no grupo agora 
poderá estar no próximo ano, e nesse caso, o objetivo 
é justamente o futuro.

Parabéns Palmitinho pelo aniversário. Parabéns 
palmitinhenses pelo protagonismo.

Vacina Já. Vacina Logo.

Um forte abraço e até a próxima.

Com a expectativa de 
recolocar Palmitinho 
no cenário estadual 

do esporte, o Palmitinhense 
Futsal estreia em competi-
ções oficiais no próximo dia 
5 de junho.

A estreia na Temporada 
2021 da equipe comanda-
da pelo técnico Marquinhos 
Nascimento será contra o 
Soberano, de Sarandi pela 
Taça Farroupilha – Região 
Alto Uruguai. O confronto 
ocorre no Ginásio  Muni-
cipal de Esportes Eurico 
Piaia, em Palmitinho, a 
partir das 20hs.

A Taça Farroupilha é 
organizada pela Liga Gaú-
cha de Futsal e deve ser 

usada como preparativo 
das equipes para a disputa 
das competições estaduais, 
entre elas o Campeonato 
Gaúcho da Série C, prin-
cipal competição almejada 
pelos palmitinhenses. 

A Taça Farroupilha será 
disputada nas regionais 
Noroeste e Planalto. Além 
do Palmitinhense e do So-
berano, a competição conta 
com a participação do Ja-
qtáqvá, de Chapada e pela 
Associação Novo Barreiro 
de Futsal (ANBF), de Novo 
Barreiro.

Na primeira fase da Taça 
Farroupilha, as quatro equi-
pes jogam dentro do mes-
mo grupo. 

Dejair de Castro/Divulgação

Vital Consultoria é 
referência em projetos 
ambientais na região
Empresa palmitinhense atua em diversos segmentos 

Com mais de 8 anos de 
atuação no mercado, 
a Vital Consultoria e 

Topografia é referência em 
projetos em Palmitinho e 
região. A empresa atua em 
diversos segmentos e conta 
com uma equipe qualificada 
de profissionais, além de 
modernos equipamentos que 
oferecem a máxima precisão 
nos serviços realizados.

Entre os serviços oferecidos 
estão: Projeto e implantação 
de loteamentos, georreferen-
ciamento de imóveis, levanta-
mentos topográficos, locação 
de obras, desmembramento 
e demarcação de terras. A 
empresa também atua com 
os serviços de licenciamento 

ambiental para supressão de 
vegetação, suinocultura, avi-
cultura, bovinocultura e ativi-
dades industriais. Além disso, 
trabalha com projetos para 
financiamento agrícola ou pe-
cuário, avaliação de imóveis, 
laudos técnicos, entre outros.

Conforme um dos res-
ponsáveis pela empresa, o 
Engenheiro Agrônomo Girlei 
Braz de Souza, desde sua fun-
dação, a Vital busca excelência 
nos ramos em que atua e já 
realizou serviços em cerca de 
40 municípios, inclusive nos 
estados de Santa Catarina e 
Paraná. Ele destaca a impor-
tância dos serviços, principal-
mente no acompanhamento 
de atividades e implantação 

de empreendimentos com res-
ponsabilidade socioambiental.

A empresa está situada na 
Rua Santos Dumont, 230. Os 
serviços podem ser contrata-
dos pelos telefones (55) 3791-
1503 ou (55) 9 9602-8513.

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android
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IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

5 DE JUNHO (ÀS 20 HORAS)
- Palmitinhense X Sobera-
no, em Palmitinho
- ANBF X Jaqtáqvá, em 
Novo Barreiro

12 DE JUNHO (ÀS 20 HORAS)
- ANBF X Soberano, em 
Novo Barreiro
- Jaqtáqvá X Palmitinhense, 
em Chapada

19 DE JUNHO (ÀS 20 HORAS)
- Palmitinhense X ANBF, em 
Palmitinho
- Soberano X Jaqtáqvá, em 
Sarandi

CONFIRA A TABELA 
DE JOGOS DA TAÇA 
FARROUPILHA



12 MAIO DE 2021
Ilustração/Coren-RS

CARREATA DA ENFERMAGEM 

Iniciativa reuniu profissionais de quatro municípios 

GERAL

Ação objetivou chamar a atenção sobre a importância da valorização da categoria

pede aprovação de PL do Piso Salarial

Profissionais de Enfer-
magem dos municípios 
de Palmitinho, Pin-

heirinho do Vale, Taqua-
ruçu do Sul e Vista Alegre, 
promoveram uma carreata 
pedindo a aprovação do 
Projeto de Lei nº 2564 de 
2020 (PL 2564/2020), que 
estabelece o piso salarial 
para a categoria.

A ação rea l izada na 
tarde desta quinta-feira 
(20) objetivou chamar a 
atenção de lideranças e 
da comunidade sobre a 
importância da valorização 
da categoria que vem atu-
ando na linha de frente do 
combate a pandemia.

O evento reuniu enfer-
meiros, técnicos de enfer-
magem e demais profis-
sionais da área, além de 
lideranças dos municípios e 
a população adepta ao piso 
salarial. Segundo a técnica 
em Enfermagem do Hospital 
Santa Terezinha de Palmit-
inho, Taila Cauduro, o ato 
mostra a união da categoria 
em prol de uma demanda 

buscada a mais de 20 anos. 
- Estamos unidos em busca 
de nossos direitos como 
profissionais da categoria, 
queremos a valorização dos 
profissionais de enferma-
gem e exigimos a aprovação 
da PL 2564, que trata-se 
do piso salarial nacional 
dos profissionais da enfer-
magem e da carga horária 
de 30 horas semanais, 
estamos lutando por esses 
direitos há mais de 20 anos. 
Queremos menos aplausos 
e mais valorização, destaca 
a profissional.

A carreata iniciou, às 15 
horas, em frente ao Posto 
de Saúde de Palmitinho, 
percorrendo as principais 
ruas da cidade. No trajeto 
os profissionais receberam 
o apoio de populares e do 
comércio local.

O PL DA 
ENFERMAGEM

O PL 2564/2020 propõe 
o piso sa lar ia l  de  R$ 
7.315,00 para enfermeiros, 
R$ 5.120,00 para técnicos, 

e R$ 3.657,00 para auxilia-
res de Enfermagem. Há uma 
consulta pública em aberto, 
no site do senado, que já 
conta com quase 500 mil 

votos favoráveis. 
Atualmente um enfer-

meiro-chefe ganha um piso 
médio de R$ 3.140. Já 
um técnico de enferma-

gem ganha em média R$ 
1.758,22 no mercado de 
trabalho brasileiro para uma 
jornada de trabalho de 38 
horas semanais.

ESPECIAL É TER VOCÊ AQUI!          (55) 3791-1290            RUA SANTOS DUMONT, 385, PALMITINHO-RS


