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Vida ou economia: Em meio às discussões sobre o que é mais preponderante. O VP traz a opinião dos 
leitores sobre o isolamento social adotado durante a pandemia do Coranavírus? Confira:

INTERATIVAEDITORIAL COLUNISTAS

Vivemos um momento delicado, no que 
tange a economia e a temeridade em 

relação à saúde de pessoas que amamos e 
que são consideradas mais expostas ao risco 
de contaminação pelo Coronavírus. 

Vivemos um tempo de valorizarmos mais 
as pequenas coisas, aquilo que muitas vezes 
passava despercebido de nossa atenção e de 
nossos olhares, inclusive a nossa liberdade, já 
que estamos mais presos devido ao risco de 
contágio. O convívio com a família, a ausência 
dos abraços, a forma como pegamos os obje-

tos, o afastamento dos amigos e colegas, uma nova rotina a se habituar.
Em meio à pandemia que já tirou milhares de vidas em todo o 

mundo e vem causando uma imensa recessão econômica, por mais que 
tentamos fugir, o assunto acaba sempre sendo o Covid-19(Coronavírus) 
e seus reflexos, a preocupação com o desemprego, a redução das 
vendas nos estabelecimentos comerciais e afins. Diante disso, a nova 
Edição do VP atualiza as informações que estão na pauta social e traz 
novamente a opinião dos nossos leitores, desta vez sobre a temática 
da saúde e economia. Atualizamos as informações sobre a chegada da 
pandemia a nossa região e a importância de continuarmos tomando os 
cuidados para evitar que o vírus chegue ao nosso município.

Na edição especial do mês de maio, não poderíamos deixar de pre-
star homenagem ao nosso Palmitinho. Afinal, estamos comemorando 54 
anos de Emancipação Política Administrativa, com muito a comemorar, 
mas com grandes desafios para o próximo período. Nossa foto de capa 
mostra a beleza inenarrável de nossa cidade e na matéria da página 
5 destacamos a expectativa de grandes obras, principalmente com a 
renovação da esperança de retorno das obras da ERS-528.

Na página de rural voltamos a abordar as perdas da estiagem e 
os efeitos que a mesma deixa para inúmeros agricultores e na página 
de esportes trazemos um pouco mais da história dos anos de ouro do 
futebol em Palmitinho. Diretamente do túnel do tempo, as marcantes 
decisões dos municipais de futsal nos anos 80.

A Edição 26 do Vitrine do Povo(VP), não poderia deixar de prestar 
homenagem ao Ex-Prefeito e Empresário, Luiz Carlos Panosso(Lisca). 
Sua passagem nos pegou de surpresa e deixou uma comunidade em 
luto. Deixou um grande legado, boas lembranças e os ensinamentos 
a serem seguidos. Rendemos uma homenagem nas páginas centrais 
com os depoimentos de diversas lideranças e com o registro de um 
pouco do legado deixado a nossa comunidade. O VP também está em 
luto, pois perdemos um de nossos incentivadores e grande apoiador, 
quando tivemos a ideia de criarmos um jornal para Palmitinho. Gratidão!

Chegou o VP 26. Em nossas páginas você encontrará grandes 
histórias e poderá desfrutar de um amplo conteúdo com as notícias 
da atualidade. #FiqueEmCasa e boa leitura! 

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 - 42 anos Palmitinhense, jornalista formado pela 
Univates de Lajeado, com especialização em Docência na Uniasselvi e 
atualmente cursa Gestão Hospitalar na Univates. Coordenador Regional 
Adjunto de Saúde do Vale do Taquari. Formado MBA em gestão hospitalar 
pela Uninter. Estudante de licenciatura em História pela Uninter.

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

Há um dilema que consiste entre salvar vidas ou a economia...
Acredito que o mais importante é salvar vidas, com toda certeza, porém a política do confinamento pode ter muitos 

danos, levando o país á uma profunda recessão. O qual ocasionará o aumento do desemprego, da pobreza e da fome.
Em minha opinião o isolamento social deveria ser direcionado aos grupos de riscos desta pandemia, ou seja: 
pessoas com mais de 60 anos de idade e pessoas que sejam portadoras de doenças crônicas. O restante da 

sociedade deveria retornar a normalidade o quanto antes, a fim de reduzir os impactos econômicos.

Eleandro Meireles  
Empresário "

O isolamento social foi de grande importância para que houvesse o achatamento da curva. Porém, algu-
mas pessoas acabaram fazendo do isolamento um sofrimento mental. Muitos sentimentos estão surgindo 
e precisamos manter a harmonia no sistema psicológico, buscando por coisas que fujam da nossa rotina. 

É o momento de aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos! 

Durante essa época de incertezas a qual estamos vivendo, devemos levar em consideração o fato de que, pela 
primeira vez, precisamos estar separados para ajudar-nos uns aos outros. Acredito que o isolamento social é 
imprescindível, mesmo com as eventuais dificuldades para nos mantermos isolados, porém precisamos nos 

conscientizar de que isso é de suma importância para a nossa segurança, e também a segurança dos demais. 
Mantendo assim, um baixo índice de casos em nossa cidade, e poupando o maior número de vidas possível.

Gabriela De Cezaro   
Psicóloga

Rúbia Marta Cadore Albarello    
Professora/Coordenadora EAD  Rede Unifacvest e São Luís – Palmitinho/RS

"

"

Agles Pereira 
Advogada e Analista de Sistemas

A discussão mais acalorada no momento é: salvar vidas ou salvar a economia? Mas realmente temos 
que escolher apenas uma das opções?
Sabemos que a retomada do crescimento econômico e da renda da população de fato não ocorrerá 
tão logo. No entanto a União tem sim como contornar a crise de saúde, econômica e política. Temos 
estrutura e conhecimento em saúde pública e em economia, e o Estado tem recursos financeiros para 
aumentar o alcance e eficácia das ações contra o Coronavírus.
Obvio que a vida sempre será mais importante que um emprego ou uma empresa, mas acredito que 
com trabalho organizado dos governantes, e principalmente encarando com SERIEDADE a situação 
econômica e sanitária podemos sim salvar milhares de vidas e milhões de empregos.

"

Clarice Lorini  
Empresária 

Prof. Márcio Silva  
Examinador de Trânsito do DETRAN/RS 

Temos o cenário da economia e da saúde. De um lado o empresário que precisa honrar seus compro-
missos, manter funcionários e não falir. Mas temos também o lado do medo: de ficarmos doentes ou 
perder familiares e amigos. O momento é de praticar empatia e respeito. Sempre priorizando o mais 
importante: A vida.

Acredito, assim como os especialistas da área de saúde, que a melhor arma contra o vírus é o isolamento 
social. Saídas só o necessário. Para quem pode ficar em casa e rezar para que a economia se restabeleça 
rapidamente, uma vez que, ou você tem isolamento social e diminuição de contaminados ou você terá 
uma economia aquecida sem isolamento, mas com muitos mortos diretos e indiretos pelo vírus. 

"

"
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é esperança de agricultores para 
amenizar perdas da estiagem

54 anos de progresso e desafios

Emater fez levantamento em 114 propriedades
O aniversário 
de 54 anos traz 
perspectiva de 
concretização de 
obras históricas 

Após registrar significativas 
perdas decorrentes da 
estiagem que afetou o 

município de Palmitinho e mais 
de 200 municípios do Estado, 
agricultores buscam amenizar 
os prejuízos através do Pro-
grama de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro).

O Proagro é uma política do 
governo federal que garante o 
pagamento de financiamentos 
rurais de custeio agrícola quan-
do a lavoura amparada tiver 
sua receita reduzida por causa 
de eventos climáticos ou pragas 
e doenças sem controle.

Administrado pelo Banco 
Central do Brasil, o PROAGRO 
visa exonerar o produtor rural 
de obrigações financeiras relati-
vas a operações de crédito, cuja 
liquidação seja dificultada pela 
ocorrência destes fenômenos. 
Assim, o Programa funciona 
como um seguro agrícola de 
custeio, mas suas operações 
não passam por seguradoras, 
não tem apólice e não está sob 
a fiscalização e regulamentação 
da Superintendência.

Conforme o Extensionista 
da Emater de Palmitinho, Luan 
Jaques da Costa, o produtor 
afetado pelas perdas aciona o 
Proagro na agencia bancária 
onde fez o seu custeio agrícola, 
leva notas dos insumos, e de-
fensivos ao banco e a Emater 
realiza as vistorias a campo, 
a fim de avaliar as perdas 
registradas nas lavouras. - 
Avaliamos a porcentagem de 
perdas em 114 propriedades, 
onde foram vistoriadas lavouras 
de milho, soja e feijão, sendo 
registradas perdas significativas 
em nosso município, relata.

A principal vantagem dos 
seguros rurais é a garantia 
de não ter grandes prejuízos 
financeiros em caso de inci-

Emancipado em 22 de 
maio de 1966, o Mu-
nicípio de Palmitinho 

completa 54 anos de Emanci-
pação Política Administrativa 
com grandes desafios em 
meio à crise econômica e 
de saúde gerada pela pan-
demia de Covid-19, mas 
com grandes perspectivas em 
relação a obras históricas que 
podem tornar-se reais ao lon-
go do novo ano de existência.

O período dos 54 anos, 
iniciado em 22 de maio, pode 
ficar na história com a realização 
de obras marcantes: a inaugu-
ração do Novo Salão Paroquial, 
a Remodelação do Largo da 
Praça e principalmente as obras 
da ERS-528, uma demanda 
histórica esperada a mais de 20 
anos. Responsável pelo escoa-

mento de boa parte da produção 
do Município, a obra poderá 
receber seus primeiros metros 
de asfalto nos próximos meses.

Conhecido pela hospitali-
dade e empreendedorismo do 
seu povo, Palmitinho é lemb-
rado pelas suas belezas natu-
rais e pelas potencialidades, 
sendo a principal delas, o de-
staque como a capital regional 
da suinocultura e o posto de 
segundo maior produtor de 
suínos do Rio Grande do Sul.

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 também se 
destaca na produção de aves e 
na bovinocultura do leite.

Palmitinho também é con-

hecido pela hospitalidade de 
seus moradores e lembrado por 
seus destaques turísticos, sendo 
uma das cidades que mais pos-
suem pontos turísticos: o Largo 
da Praça, a Igreja Matriz e o Rio 
Guarita, que banha o Município 
com destino ao Rio Uruguai.

Trad ic iona lmente  se 
comemora o aniversário do Mu-
nicípio com a festa popular e o 
bolo comemorativo, além das 
conhecidas feiras que buscam 
divulgar as potencialidades 
para a região e para visitantes 
de vários outros lugares. Porém, 
conforme o Prefeito Municipal 
Caetano Albarello, neste ano 
não haverá comemorações 
devido a proibição de aglomer-
ações e também a necessidade 
de contenção de despesas em 
meio à crise gerada pela pan-
demia do Covid-19.

O VP presta homenagem 
aos 54 anos de Palmitinho com 
uma foto aérea que mostra a 
beleza de nossa cidade, com 
a linda vista da Igreja Matriz, 
a Praça da Matriz, as obras do 
Salão Paroquial e ao fundo o 
nosso Largo da Praça.

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha

Buscando saídas para amenizar a crise 
gerada pela estiagem e a pandemia

Máscara

Passamos por um período de estiagem que trouxe 
muitas dificuldades aos agricultores, nos culti-

vos de milho, soja, feijão, e milho silagem, também 
a atividade da bovinocultura de leite, uma das 
principais atividades do Município.

A Bovinocultura do leite foi a uma das que mais 
sofreu com os efeitos da falta de chuvas, já não bas-
tasse à estiagem o cenário devido à pandemia preocu-
pa ainda mais os agricultores, pois algumas empresas 
estão reduzindo o preço pago ao litro de leite.

Nesse cenário, temos um agravante em relação 
à quitação dos investimentos e dos custos de 
produção da atividade, por outro lado neste mês 
de maio com melhorias nas precipitações plu-
viométricas, já podemos presenciar em algumas 
propriedades, o inicio do pastejo de cultivares de 
inverno, como aveia, azevem e trigo, e também 
uma recuperação das pastagens perenes de verão, 
as quais vão sendo utilizadas até o completo esta-
belecimento de cultivares de inverno, melhorando 
as condições de alimentação e consequentemente 
a produtividade de leite. 

Diante disso, nos últimos meses nós da Emater/
Ascar-RS, estivemos trabalhando de maneira mais 
intensa na realização de vistorias de Proagro, para 
que agricultores que tiveram perdas significati-
vas em suas lavouras pudessem acessar o seguro 
agrícola. Finalizamos este período com 114 pericias 
realizadas, 104 na cultura do milho, 8 na cultura 
da soja e 2 na cultura do feijão. 

O seguro agrícola, neste momento de dificuldade, 
vem como um ótimo auxílio aos agricultores, para 
que os mesmos possam estar quitando seus custei-
os e seguindo mantendo suas atividades em dia. 
Todos nós esperamos sair logo deste período difícil 
e retornar nossas atividades a sua normalidade.

Até a próxima edição!

A pandemia do Coronavírus obrigou a população 
a instituir um novo acessório: a máscara. Com 

objetivo de proteger contra a contaminação, as 
pessoas que precisam sair de casa devem usá-la 
para cobrir as vias aéreas. 

Na maioria das cidades a máscara é obrigatória 
ao sair à rua e em ambientes de trabalhos consid-
erados essenciais, aqueles que não podem parar. 
Algumas pessoas optam em adquirir máscaras 
profissionais descartáveis, como as máscaras cirúr-
gicas, outras preferem as N95 com alto poder de 
proteção. Porém a população em geral tem a opção 
das máscaras de pano que pode ser produzida em 
casa mesmo, com algumas especificações mínimas, 
recomendadas pelo Ministério da Saúde: ter pelo 
menos duas camadas de pano, ser individual, de 
tecido de algodão, tricoline ou TNT, preferencial-
mente. Devem ser bem higienizadas, lavadas com 
água e sabão ou água sanitária. 

Além disso, as medidas devem ser de acordo, 
cobrindo totalmente a boca e nariz, sem deixar 
espaços nas laterais. Deve ser lavada sempre após 
o uso. Cada pessoa deve ter no mínimo duas más-
caras e cada vez que tirar a que está usando, deve 
trocá-la por outra limpa. A máscara, como tudo no 
Brasil, virou moda. Tem com estampas variadas, 
com frases e palavras, com símbolo dos times de 
futebol, ou de empresas. Não importa o que ela 
mostra, mas sim o que ela protege. 

Use máscara e se não tiver necessidade fique 
em casa até essa pandemia ser controlada. Por mais 
leitos hospitalares, UTIs e respiradores que sejam 
disponibilizados, em caso de uma contaminação 
em massa, ainda poderá ser pouco. 

Isso logo vai passar. Fiquem com Deus e obrigado 
pela leitura.

Fotos: Em
ater/Palm

itinho

Yasm
in Brinquedos/Colaboração

Segundo o levantamento atu-
alizado pela Emater e a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Palmitinho, as perdas 
chegam a 80% nas lavouras de 

feijão, 62% no milho safrinha e 
45% na soja. Além disso, os danos 
ocasionados no milho e nas pasta-
gens ocasionaram perdas de 46% 
na produção de leite no Município.

PERDAS DECORRENTES DA ESTIAGEM

Emater realizou 114 vistorias 
em propriedades afetadas

PROAGROPROAGRO

dentes na lavoura. Já que essa 
atividade é incerta e depende 
das condições climáticas para 
funcionar corretamente.  - Em 
geral, os pequenos produtores 

rurais investem parte do seu 
patrimônio na próxima safra 
— muitos vivem da agricul-
tura de subsistência. Quando 
há um comprometimento no 
cultivo, eles enfrentam prob-
lemas financeiros que dificul-
tam a sua permanência na 
profissão. Por isso, o seguro 
é fundamental para manter a 
comercialização dos produtos 
agrícolas, relata o Técnico.

De acordo com os dados da 
Emater foram realizadas 114 vis-
torias em duas propriedades de 
feijão, 8 com produção de soja 
e 104 produtores de milho que 
acionaram o seguro. Baseado na 
análise dos relatórios de perdas o 
banco responsável pelo Proagro 
define o percentual de auxílio.

PALMITINHO:PALMITINHO:

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
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Panosso deixa legado de grandes 
contribuições para Palmitinho e Região
Morte repentina do Empresário e Ex-Prefeito deixou comunidade regional em luto

Na tarde do Domingo 
de Páscoa, dia 12 
de abril, a popu-

lação de Palmitinho e 
Região foi pega de sur-
presa com a notícia de 
que um dos empresários 
mais bem sucedidos de 
nossa região havia sof-
rido um grave acidente, 
enquanto confraternizava 
com a família.

O Empresário e Ex-Pre-
feito de Palmitinho, Luiz 
Carlos Panosso, 62 anos, 
andava de quadriciclo em 
sua chácara, na Linha 
Boa Vista, quando sofreu 
o acidente acabando por 
falecer no início da noite 
do mesmo dia, no Hospital 
São Vicente de Paulo, em 
Passo Fundo.

Panosso deixa um le-
gado de grandes con-
tribuições a Palmitinho e 
Região, com uma biogra-
fia repleta de superação e 
de conquistas, passando 
de uma infância de di-
ficuldade e pobreza até 
tornar-se um empresário 
conceituado, e mais tar-
de, Prefeito de Palmitin-
ho, entre os anos de 2013 
a 2018.

BIOGRAFIA

DE UMA INFÂNCIA DE DIFICULDADE PARA 
EMPRESÁRIO BEM SUCEDIDO E PREFEITO

LIDERANÇAS DESTACAM LEGADO DEIXADO POR EX-PREFEITO 

Luiz Carlos Panosso (Lisca) 
nasceu em 7 de março de 1958, em 
Frederico Westphalen, filho de Luiggi 
Panosso e Olívia Balestrin Panosso.  
Perdeu o pai aos 9 anos de idade 
e como filho mais velho, enfrentou 
dificuldades para ajudar a sua mãe 
no sustento dos outros 4 irmãos mais 
novos.  Na sua infância foi engraxate, 
vendedor de bergamotas, entregador 
de jornais e vendedor de picolés. Ini-
ciou sua vida profissional trabalhando 
como colaborador em um Escritório 
de Advocacia em Frederico West-
phalen, o que lhe deu a experiência 
para idealizar a implantação do seu 
próprio negócio.  

No final da década de 1970 iniciou 
sua atividade autônoma no distrito 
de Pinheirinho (hoje município de 
Pinheirinho do Vale), e em seguida 
transferiu seu empreendimento para 
Palmitinho, onde consolidou toda a 
sua vida profissional e familiar. Com 
os anos tornou-se um dos empresári-
os mais bem sucedidos do município, 
com empreendimentos nos ramos 
de: Comércio, Indústria, Serviços, 
Agricultura, Confecções, Imobiliário 
e Construção Civil, entre outros, em 
diversos municípios do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina.

Além das conquistas profissionais, 
Lisca deixa grande legado no que tange 
a trabalhos sociais, sendo Patrão do 
CTG Estância dos Carreteiros, Presi-
dente do Hospital Santa Terezinha e do 
Conselho Paroquial da Igreja Matriz 
Santa Teresinha, além de integrar 
e colaborar com inúmeras outras 
Instituições, Associações e Entidades 
organizadas existentes no município. 
Como político, Panosso concorreu a 
Prefeito por quatro oportunidades, 
sendo que nas duas últimas foi eleito 
ao cargo que exerceu entre os anos de 
2013 a 2018. Faltando dois anos para 
o término do segundo mandato, ele 
renunciou, honrando um compromisso 
assumido nas últimas eleições mu-
nicipais, deixando o cargo para o seu 
então Vice-Prefeito, Caetano Albarello.

Conhecido como um dos maiores 
empresários da Região, Panosso 
tinha grande trânsito entre lider-
anças políticas no Governo Estadual 
e Federal, sendo a vinda de recursos 
através de emendas um dos grandes 
feitos enquanto Prefeito. Luiz Carlos 
era irmão do prefeito de Frederico 
Westphalen, José Alberto Panosso, 
também do (MDB). Lisca deixa a 
esposa Cleusa e três filhos: Tobias, 
Isabel e Laura.

"O LISCA era um irmão camarada, de uma 
inquietude ímpar e muito solícito para com os 
seus amigos.  Em tudo ele via uma possibilidade 
de consolidar um novo empreendimento.  Era co-
mum ouvir dele:  “Preciso falar contigo”. Sempre 
tinha um plano novo para te apresentar e no qual 
ele pudesse te incluir. Um visionário para além 
dos nossos tempos que deixou gravado para a 
eternidade a sua marca indelével no desenvolvi-
mento do município de Palmitinho". 

“Conheci o Panosso bem antes da sua vocação políti-
ca e nele percebi um jovem idealista, entusiasta, positivo, 
disposto a enfrentar de peito aberto qualquer dificuldade. 
Engajado na comunidade nunca se absteve de participar 
em qualquer missão a que fosse chamado, cito como 
exemplo nas obras da Igreja Matriz e sua patronagem no 
CTG Estância dos Carreteiros. Na vida política também 
não lhe faltou à dedicação e o empenho para a realização 
de obras que enaltecesse ao município e servisse ao seu 
povo. Ele, por certo, será lembrado pelo tanto que fez a co-
munidade palmitinhense. O Empresário Panosso, também 
obteve sucesso pelo homem visionário e empreendedor 
que foi. Seu legado ai está e fala por ele.”

Da vida só levamos o bem que praticamos e é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.

Nunca estamos preparados para perder as pessoas que amamos: Luiz Carlos Panosso. 
Fomos pegos de surpresa com a sua partida tão prematura e trágica. 
Nossa família e nossa vida nunca mais será a mesma, pois perdemos o elo paternal. Sofremos, choramos 

e sentimos o chão desabar. Deixou em nossos corações um enorme vazio. 
A cada dia que passa temos mais certeza que você foi o melhor esposo, pai e avô e que assim construí-

mos uma linda família. 
Agradecemos a todas as mensagens de amor, conforto e carinho. A nossa gratidão a todos os familiares.
O tempo não pode voltar, mas com as pessoas certas do nosso lado é possível olhar o futuro com brilho e 

esperança. 
Para nós, fica o seu legado: Homem do bem, trabalhador, honesto e verdadeiro, inteiramente dedicado à 

família e à sociedade.

ANTÔNIO JOSÉ DE CEZARO (AMIGO)
EX-VICE-PREFEITO (1993/1996) E 
EX-PREFEITO (1997/2000) 

VERCEDINO ALBARRELLO (AMIGO)
EX-PREFEITO DE PALMITINHO

DA FAMÍLIA
ESPOSA CLEUSA E FILHOS: TOBIAS, ISABEL E LAURA

“Uma pessoa que convivemos por um longo período, 
fizemos investimentos juntos. Uma pessoa que semeou o 
bem por todos os locais por onde passou. Tudo o que fez 
foi sempre no intuito de acertar, de somar, e de ajudar as 
pessoas. O Lisca muito contribui para toda a nossa região 
e por que não dizer ao nosso estado e até nosso país. Uma 
pessoa de uma palavra só. Ele sempre dizia que para ele 
a palavra era suficiente, não precisava de nenhum papel, 
nenhum documento assinado. Trabalhou muito e tudo o 
que fez foi tentando fazer pelo máximo, pelo melhor. O que 
eles nos deixa é essa lealdade, essa sinceridade, essa 
vida correta, e com certeza todas as suas obras ficarão 
nas nossas lembranças.” 

BENHUR DAILLOR BARTH (SÓCIO E AMIGO)
EMPRESÁRIO

"O nosso saudoso Lisca (Luis Carlos Panosso), 
em tão pouco tempo, tem deixado muita falta. Eu o 
conhecia e vivemos grandes momentos; batalhas, 
derrotas e vitórias. Mas mesmo nas derrotas ele 
saia fortalecido e dizia que "esse não era o meu 
momento." Homem forjado às dificuldades, mas 
com base familiar. E os princípios que norteavam 
sua caminhada terrena, eram de ser honrado, 
sincero, preocupado e como ele dizia: "verdadeiro". 

Nas nossas conversas, discussões e encontros, 
que foram muitos, sempre foi de lembrar e valorizar 
os que com ele caminhavam. Não tinha preocu-
pações com os que estavam tendo sucesso e sim 
com os necessitados e desassistidos; preocupa-
va-se com a sociedade regional como um todo, ou 
com uma família, ou com uma pessoa que estava 
indo mal e precisava de apoio, esse era o seu alvo. E 
o fazia muitas vezes em silêncio. Ele sempre citava 
e lembrava os homens de bem e as famílias que o 
ajudaram no início da sua jornada em Palmitinho.

O Panosso soube aproveitar as oportunidades 
que apareceram, tinha o "faro" para empreender, 
um homem aguerrido, de muito sucesso e uma 
base familiar que o apoiava. Deixa um legado a ser 
seguido por muitos jovens e adultos, deixa uma 
lacuna na sociedade, um exemplo de família, de 
companheiro, sincero, honesto e "verdadeiro" como 
afirmava sempre. 

E o Lisca deixa um amigo órfão, mas com o 
dever de seguir com essa caminhada do "fazer o 
bem". Saudades e um até breve. Da família Casali.

DR. MOACIR CASALI (AMIGO)
MÉDICO

"Falar de Luiz Carlos Panosso é muito fá-
cil, mas hoje as lágrimas caem, pois não está 
mais entre nós. Sei e sou muito grato a ele, 
que me apoiou e me ensinou a evoluir como 
pessoa e profissionalmente. Compartilhei 
muitos momentos em família, amizade e tra-
balho com um mestre, sábio e muito generoso. 
Nestes anos de parceria nossas mãos se uni-
ram em torno do crescimento e produtividade 
empresarial. Todos os medos e anseios foram 
apagados com sua inspiração e ações rápidas, 
pois tinha um instinto de liderança e respeito 
por parte de todos os colaboradores. Obrigado 
meu amigo por todo o amor dedicado à nossa 
família, ao próximo e a nossa comunidade. 
Levarei comigo o grande exemplo e legado que 
nos deixou: Empreendedor, verdadeiro, ético e 
se não bastasse um olhar brilhante diante de 
todas as batalhas e conquistas. E aí de cima 
continue nos guiando e abençoando!"

CELUNÉSIO BONAFÉ – LAGE 
(CUNHADO E SÓCIO)
EMPRESÁRIO

Panosso ocupou 
o cargo de 
Prefeito Municipal 
entre os anos de 
2013 a 2018

Arquivo pessoal
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Coronavírus chega a municípios 
próximos a Palmitinho
Município continua sem nenhum registro confirmado da doença

SAÚDE

Dejair de Castro

Mutirão de limpeza elimina focos de transmissão da dengue

INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO/RS

A Administração Municipal 
vem realizando desde o mês 
de fevereiro, um mutirão de 

limpeza em ruas da cidade, bairros 
e vilas do Município.

No início do mês de maio o 
mutirão de limpeza ocorreu na lo-
calidade da Linha KM 19, buscando 
melhorar o aspecto da localidade, 
proporcionando uma melhor quali-
dade de vida aos moradores assim 
como combater a proliferação de 
insetos e mosquitos.

De acordo com o Secretário Cle-
ber Balestrin o serviço ficou muito 
bem feito pela equipe e deu outra 
imagem a localidade. “Em torno de 
15 cargas de lixo, terra e galhos 
foram retirados durante a operação 
de limpeza, dando um novo aspecto 
nas encostas das ruas da comuni-
dade", frisou Balestrin. 

O Prefeito Caetano Albarello 

Na última semana a Administração Mu-
nicipal recebeu o comunicado oficial 

do reconhecimento federal do Decreto de 
Situação de Emergência no município de 
Palmitinho por conta da estiagem.

O trabalho desenvolvido pelo Secretário 
da Agricultura e Meio Ambiente, Renato 
Luiz de Oliveira, foi bastante elogiado pela 
Coordenadoria Regional da Defesa Civil, 

devido à condução dos trâmites e exigências 
do Decreto.

A Administração Municipal agora passa 
a trabalhar na elaboração de projetos para 
a consequente vinda de recursos para obras 
de infraestrutura que possam prevenir novas 
catástrofes. Durante o período de estiagem, 
desde o final do ano de 2019, as Secretarias 
da Agricultura e Obras estão auxiliando as 

famílias afetadas pela seca. Além disso, um 
amplo projeto de limpeza de açudes e na-
scentes vem sendo realizado a fim de garantir 
uma maior armazenagem de água para o caso 
de novas estiagens no futuro.

Conforme o Secretário Renato, este tra-
balho já ocorreu em cerca de 400 locais, 
incluindo limpeza de açudes e bebedouros, 
além da abertura de novos açudes.

Palmitinho é segundo lugar 
em casos de dengue na região

União reconhece Situação de Emergência devido à estiagem

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITINHO/RS

Da parte do Executivo Municipal: 
Projeto Lei Municipal Nº 23/2020 – 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a con-
tratar Servidores por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá outras 
providências. (Projeto retirado a pedido do 
Poder Executivo Municipal).

Projeto Lei Municipal Nº 24/2020 – Al-
tera o artigo 2° da Lei Municipal 2.781/2020 
e dá outras providências. APROVADO por 
unanimidade dos presentes.

Projeto Lei Municipal Nº 25/2020 – 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
crédito especial no orçamento vigente e da 
outras providências. APROVADO por unani-
midade dos presentes.

Projeto Lei Municipal Nº 26/2020 – 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
crédito especial, no orçamento vigente, e da 
outras providências. APROVADO por unani-
midade dos presentes.

Projeto Lei Municipal Nº 29/2020 – 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a re-
gularizar desmembramento com extinção 
total de condomínio, receber em doação 
via de circulação e dá outras providências. 
APROVADO.

Projeto Lei Municipal Nº 30/2020 – 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a ad-
quirir área de terra e dá outras providências. 
APROVADO.

Projeto Lei Municipal Nº 31/2020 – 
Autoriza o Município de Palmitinho a firmar 
Convênio com o Consórcio Intermunicipal – 
CONSIN - com o intuito de unir esforços para 

o enfrentamento da Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional de-
corrente do Coronavírus – Covid-19. Projeto 
ficou em BAIXA para análise das Comissões.

Da parte do Legislativo Municipal: 
Projeto Resolução – Art. 1° - Fica 

determinado que nas Sessões Ordinárias 
sejam deliberadas apenas as matérias da 
Ordem do Dia, não havendo Grande Expe-
diente. Parágrafo Único: As sessões serão 
realizadas no Plenarinho, com portas e ja-
nelas abertas, sem a presença do público. 
AROVADO por unanimidade.

INDICAÇÃO N° 08/2020 - Que o Poder 
Executivo Municipal faça a extensão do 
asfalto da Rua Hermenegildo Triches até o 
Complexo Esportivo Victor Zancan. 

INDICAÇÃO N° 09/2020 - Que o Poder 

Executivo Municipal determine que os fun-
cionários Municipais pertencentes ao grupo 
de risco, cumpram sua jornada através de 
trabalho remoto. 

INDICAÇÃO N° 10/2020 - Que o Poder 
Executivo Municipal conclua o acesso se-
cundário do cemitério da comunidade Laje-
ado Leão.

As Sessões da Câmara Municipal ocor-
rem sempre às segundas-feiras, às 18hs, 
no Plenário da Câmara Municipal de Verea-
dores. Devido ao Covid-19(Coronavírus), os 
Edis decidiram pela retomada das sessões 
parlamentares, com tempo reduzido, sendo 
preservadas apenas as votações de proje-
tos. Seguindo todas as normas de prevenção 
do Ministério da Saúde contra coronavírus.

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 24/04/2020 a 18/05/2020, estiveram em pauta os seguintes Projetos de Lei;

ressalta que o trabalho também 
vem sendo realizado no perímetro 
urbano da cidade e de acordo com 
o cronograma chegará às demais 
localidades interioranas na medi-
da do possível. “Este serviço de 
mutirão de limpeza começou em 
fevereiro de 2020 pelos bairros 
Santo Inácio e bairro Campeira 
e vem sendo realizado de acordo 
com a demanda de serviços e deve 
ter continuidade,” ressaltou.

Com a situação da Dengue que 
se alastra momentaneamente, 
a Administração pede mais par-
ticipação da população, sendo 
necessário que cada um dê a sua 
contribuição para ajudar a conter 
o surgimento de novos casos de 
dengue. Também é importante 
que os moradores que puderem 
se somem as equipes de trabalho 
ajudando na realização da limpeza. Mutirão visa dar novo aspecto aos locais e combater focos do mosquito da sengue

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

Os casos confirmados de 
Covid-19 avançaram 
durante as últimas se-

manas e chegaram a vários 
municípios da Região próxi-
ma a Palmitinho. Entre eles 
estão: Frederico Westphalen, 
Seberi, Tenente Portela e 
Três Passos.

Desde a noite da sex-
ta-feira, dia 24 de abril, 
quando foram confirmados 
os primeiros registros do 
Covid-19(Coranavírus), em 
Palmeira das Missões, os 
registros de casos foram 
surgindo em outros mu-
nicípios. As cidades com 
situações mais preocupantes 
são Três Passos, com 48 
casos confirmados até a 
última terça-feira (19), Espe-
rança do Sul (14), Frederico 
Westphalen (13), Palmeira 
das Missões (14) e Alpestre 
(10). Em Tenente Portela são 
dois casos confirmados em 
Seberi, um.

Os primeiros óbitos em 
decorrência do Covid-19 tam-
bém foram confirmados nos 
últimos dias. A Administração 
Municipal de Nonoai confir-
mou no domingo (10), a morte 
de um paciente de 93 anos.  O 

Os casos de Dengue 
confirmados em mu-

nicípios de abrangência 
da 19ª Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRS) 
chegaram a 688, con-
forme levantamento real-
izado na última semana.

Apesar das diversas 
ações visando à prevenção 
e a conscientização da 
população a fim de evitar 
a proliferação de larvas do 
mosquito aedes aegypti, 
transmissor da dengue, os 
números têm aumentado 
significativamente nas úl-
timas semanas, deixando 
em alerta as Secretarias 
de Saúde dos municípios.

Do total de registros do 
último boletim, o município 
que mais confirmou casos 
da doença é Três Passos 
(411), seguido de Palmitin-
ho (128), Taquaruçu do Sul 

(58) e Bom Progresso (34). 
Além dos 128 confirmados 
em Palmitinho, outros 5 
casos aguardam resultados 
de laboratório, o que pode 
elevar ainda mais o número 
de casos.

Conforme a Secretaria 
de Saúde do Município, 
entre as ações de pre-
venção e conscientização 
realizadas no município, 
está o mutirão de limpeza 
em ruas e pátios, cam-
panhas publicitárias em 
emissoras de rádio, redes 
sociais, som de rua, entre 
outras.  A Secretaria alerta, 
que para evitar a prolifer-
ação do mosquito, o prin-
cipal cuidado é eliminar 
todo e qualquer recipiente 
com água parada, pois é 
em local com umidade que 
ocorre a desenvolvimento 
das larvas do mosquito.

Agora com cobertura no ambiente externo

Mesmo com aumento de casos na região, Palmitinho continua sem nenhum registro de Covid-19

idoso faleceu no sábado (09), 
em casa, por insuficiência 
respiratória. No Hospital de 
Caridade, em Três Passos, 
uma moradora de Esperança 
do Sul também morreu em 
decorrência do Covid-19, na 
segunda-feira (11).

Em Frederico Westpha-
len, a primeira morte por 
Covid-19 foi registrada na 
manhã da quarta-feira (13). 
A paciente fazia parte do 
grupo de risco e estava in-
ternada em isolamento no 
Hospital Divina Providência 
(HDP). A mulher de 63 anos 
era moradora de Frederico 
Westphalen. Já no sábado 
(16), uma moradora de 
Trindade do Sul, que estava 
internada no HDP, também 
veio a óbito. Ela tinha 70 
anos de idade e possuía 
outras comorbidades.

Em Palmitinho, conforme 
o boletim epidemiológico, di-
vulgado nesta segunda-feira 
(18), foram atendidos 21 
pacientes com síndrome 
gripal, sendo realizada 6 
internações e testados 8 
pacientes, porém nenhum 
caso foi caso deu positivo 
para Coronavírus.

Divulgação/Secretaria de Saúde

Lucan Fotos/Divulgação

Conforme a Secretaria 
de Saúde de Palmitinho, 
as ações de prevenção ad-
otadas no município e a 
compreensão da população 
em relação aos riscos de 
contágios são fundamentais 
para manter o município 
imune ao vírus. Os casos 
suspeitos são avaliados na 
Unidade Básica de Saúde 
do Município.
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Em pé: Jaime Albarello, Lari Piaia(Bordoga), Cleunésio Bonafé(Lage), Jair Albarello, Kiko de Cezaro, 
Nilton Abarello e Kiko de Candaten. Agachados: Preto Albarello, Luiz Carlos Albarello, Tato Zinhani, 

Gordo, Edison Albarello(Pelé), Cleo Candaten e Cleomar Cadaten.
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MARÇO DE 2020
ÁRIES (21/3 A 20/4)
Grana, saúde, trabalho e paixão estarão estimulados. Porém, desafios 
vão rondar a sua rotina, inclusive na vida amorosa e sexual. Nas ami-

zades, período de altos e baixos. Alguém que é duas caras pode trair sua confiança. 
A energia ariana estará elevada. Com conversas, leituras e conselhos, aprenderá a 
se cuidar melhor. Porém, sua saúde vai pedir mais atenção na segunda quinzena.

TOURO (21/4 A 20/5)
O Sol visita seu signo, ilumina seus caminhos e favorece as suas 
conquistas. Ótimas energias com a turma de casa. No trabalho, 

você tem tudo para se destacar. Paixão animada e sexo carinhoso. O Sol traz 
generosas energias para a sua vida e para o relacionamento familiar. Na saú-
de, sua vitalidade ficará no topo e você vai contar com muita disposição.  

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Desafios e obstáculos podem marcar presença em maio.  É hora de 
agir com cautela, cuidar bem da saúde e conter gastos. No amor, seu 

charme vai arrasar, mas não descarte imprevistos. Fase de altos e baixos em suas 
relações. Cuidado para não se envolver em intrigas e situações complicadas. Tudo 
deve melhorar na segunda quinzena. 

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Objetivos importantes podem ser alcançados; amigos vão te 
abrir portas. Na paquera e no romance, astral estará mais 

positivo na primeira quinzena, trazendo momentos de forte excitação e 
prazer no sexo. Nos contatos sociais, astral animado e feliz; amizades 
terão papel destacado em sua vida. 

LEÃO (22/7 A 22/8)
Mostre o que sabe no serviço; os chefes irão avaliar seu desempe-
nho. Bom mês com relação ao dinheiro. Fofocas podem atrapalhar 

a paquera ou o romance na segunda quinzena, mas o sexo vai pegar fogo! Mês 
movimentado e harmonioso com os parentes. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Mudanças positivas no emprego e boas novas com dinheiro. 
Atração por alguém influente pode virar conquista; altos e baixos 

na união. Gratas surpresas com os familiares. Visitas de parentes, passeios e 
acontecimentos que vão tirar você da rotina prometem um período movimenta-
do e animado. Popularidade em alta com os amigos.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Contratempos previstos no serviço, mas você tem tudo para dar a volta 
por cima. Interesses e contatos pessoais fluirão melhor nas primeiras 

semanas. Na paixão, intimidade vibrante! Astral feliz e prazeroso no lar. Altos e 
baixos com a turma; nem todos os amigos serão leais. Na sáude, evite excessos e 
procure ter um pouco mais de disciplina ao se cuidar. 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Boas novas no emprego. Período movimentado em família, mas controle 
suas reações. Saúde firme e forte na segunda quinzena. Astral intenso na 

paquera e no sexo. Fase estável na união. Clima agitado no lar, mas convém pegar leve 
com os parentes. As amizades estarão mais positivas na última semana do mês. 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Mês de vitalidade plena na saúde e grande disposição no trabalho. 
Sua dedicação deve abrir portas, mas maneire nos gastos. Nos 

assuntos do coração, pode ouvir juras e declarações inesperadas. O Sol e Mer-
cúrio enviam vibrações positivas e garantem que sua energia física e mental se 
fortaleça. Fase benéfica para mudar hábitos, manias e investir em um estilo de 
vida mais saudável.  

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Os astros favorecem seu lado atraente, sedutor e sortudo. Seus 
interesses devem caminhar como espera, mas poderá ter desafios 

na segunda quinzena, inclusive nos assuntos do coração. Os astros reforçam 
sua alegria, seu bem-estar e prometem um mês de grande vitalidade. Porém, 
Vênus retrograda em sua Casa da Saúde a partir do dia 14 e traz altos e 
baixos: cuide-se melhor!

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
A vida doméstica e familiar ganhará importância neste mês. Paren-
te pode dar força para arrumar emprego. Na paquera, seu carisma 

brilhará, mas há sinal de contratempos a partir do dia 14. Acontecimentos 
do lar vão concentrar suas atenções, como momentos especiais com irmãos, 
primos e tios. Amizades podem ter altos e baixos a partir do dia 14.

PEIXES (20/2 A 20/3)
Chance de se destacar no trabalho ou ampliar sua clientela. 
Paixão mais favorecida na primeira quinzena. Já o sexo ficará mais 

vibrante a partir do dia 14. Clima acolhedor em seu lar e diálogo aberto com 
os parentes - tende a resolver assuntos importantes. Dobre a cautela nas 
amizades; alguém que estima pode trair sua confiança.

HORÓSCOPO MENSAL Um pouco mais de história 
do futebol em Palmitinho

VIDA FARMÁCIAS: 

Do túnel do tempo o VP conta histórias dos anos 80

Empresa traz a 
Palmitinho um 
novo conceito 
com foco no 
atendimento 
ao cliente 

Em meio à pandemia que 
paralisou o calendário 
esportivo do Município 

e todas as competições que 
estariam em pleno anda-
mento, o VP foi buscar novos 
momentos que remontam a 
história do futebol em Palmit-
inho durante os anos 80.

Na última edição recor-
damos os tempos marcantes 
da grande rivalidade entre 
o Industrial e o Missioneiro, 
quando os mesmo duelavam 
em uma espécie de “grenal de 
Palmitinho”, reunindo grupos 
rivais na política e no futebol.

Nesta edição buscamos 
momentos memoráveis do 
futsal, registrando equipes e 
personagens históricos que 
participaram de acirradas dis-
putas durante a década de 80. 
A pesquisa conta com a colab-
oração de um dos desportistas 
da época, Edelar de Cezaro 
(Kiko), que resgatou de seu 
baú de recordações as fotos das 
equipes do Escritório Panosso e 
do Cereais Albarello, campeões 
Municipais nos anos de 1982 e 
1988, respectivamente.

Na época, conforme os rela-
tos já trazidos na última edição 
do VP, os torneios eram muito 
acirrados e reuniam dezenas 
de equipes em troca de visitas 
entre comunidades do mu-
nicípio e até de cidades vizinhas, 
mas as competições municipais 
também eram disputadas por 

representações de empresas, 
com nomes conhecidos até hoje.

No primeiro registro a equipe 
do Escritório Panosso conquis-
tara o título do Municipal de 
1982, após uma campanha 
de alto nível. Na equipe, es-
tava o Ex-Prefeito Luiz Carlos 
Panosso, o Kiko de Cezaro, Uca, 
Pedronildo Garcia, entre outros. 
O destaque do campeonato foi o 
Uca que anotou 36 gols, sendo 
o artilheiro do torneio.

No registro seguinte a 
equipe do Cereais Albarello, 
Campeã Municipal de 1988, 
com a presença de atletas 
renomados na época, como 
o Edison Albarello(Pelé), Bor-
doga, Uca, Kiko Candaten e o 
saudoso Cleo Candaten, então 
treinador da equipe. Entre os 
dirigentes estavam os saudosos 
Luiz Carlos Albarello e Jaime 
Albarello, então Diretores da 
empresa que até os dias atuais 
está em atividade no município.

Conforme relatos, este foi 
um dos maiores campeonatos 
de futsal já realizado no mu-
nicípio. “Foi meu último titulo 
enquanto jogador. Essa decisão 
foi uma das melhores vistas até 
hoje, no Ginásio de Esportes 
Eurico Piaia. Quatro emissoras 
de rádio da região transmitiram 
a decisão. Lembro dos detal-
hes do jogo que foi realizado 
em uma sexta-feira, dia 4 de 
março.,” descreve o então at-
leta e hoje empresário, Kiko de 

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

AO LISCA E AOS MESTRES COM CARINHO!

Sinceramente eu gostaria de escrever sobre o 
futebol, para o qual de fato, eu fora convidado 

para usar este espaço. Porém, os episódios recentes 
me instigam a fugir da regra, pois comprovadamente 
podemos sim, sobreviver sem o esporte mais fasci-
nante do mundo; agora, sem alguns profissionais e 
entes queridos torna inevitavelmente a tarefa muito 
mais dolorida.

No último mês, a nossa comunidade sofreu mais 
um duro golpe, talvez um dos mais fortes da minha 
geração. Até então, quando falecia alguém de mais 
idade, de praxe comentávamos que era o amigo ou 
do conhecido do meu pai, algo deste feitio, pois 
agora, na realidade divina, estão partindo pessoas 
que tiveram convívio conosco.

Dois dias antes do fatídico dia, última vez que 
falei com o pai do Tobias (foi assim que o conheci) 
me mostrava orgulhoso na tela do telefone celular 
o vídeo da neta recém-nascida. O brilho marcante 
no olhar deste pai de família, marido, pai, sogro e 
avó, é que levarei como melhor lembrança; acima 
inclusive das reconhecidas virtudes de visionário, 
empresário bem sucedido e político articulado. Fica 
com Deus Lisca.

Tempos difíceis; mas continuaremos. Mesmo que 
famílias já tenham sido dilaceradas socialmente/
emocionalmente e soldados já tenham tombados 
a guerra continua e exige prontidão, pois quando 
acabar sobrará o rescaldo para avaliação.  E com 
certeza vai acabar. 

Muito eu deveria escrever sobre os profissionais 
de saúde, talvez na próxima eu faça, mas quero hoje 
sucintamente me ater ao período que tenho vivido 
como alfabetizador. Com as aulas suspensas, tenho 
tido a missão de repassar algumas atividades para 
minha prole. Quanto "perrengue"; mas no contrapon-
to, quanto orgulho dos professores; quanta valori-
zação é lhes devida; quantas inversões de valores 
foram cravadas nesta sociedade injusta.

Já temos uma lição da crise: sem jogadores de fu-
tebol e seus vistosos salários vivemos, mas sem estes 
outros humildes profissionais não sobreviveríamos.

Aos mestres com carinho!

Um forte abraço e até a próxima...

Seis meses em Palmitinho e 
30 anos de história na região

A Vida Farmácias Sgan-
derla já está com-
pletando 6 meses na 

cidade de Palmitinho, mas 
a empresa possui histórico 
de mais de 30 anos de 
atendimentos farmacêuticos 
na Região de Palmitinho, 
Tenente Portela e em toda a 
Região Celeiro.

Conforme o Gerente da 
Empresa, Tiago Rodrigo 
Sganderla, a Vida Farmácias 

é uma empresa com raízes 
familiares, que possui em sua 
essência o cuidado especial 
aos seus clientes, para que 
se sintam em casa e tenham 
as melhores soluções em 
atendimento Farmacêutico e 
produtos de qualidade. “Em 
Palmitinho e em todas as 
nossas lojas a Vida Farmá-
cias possui uma equipe com 
treinamento e qualificação 
apta a proporcionar um aten-
dimento personalizado, con-
struindo um perfil do cliente 
e seus dados de consumo,” 
salienta Tiago.

De acordo com o Gerente, 
através de seu Cartão de 
Fidelidade e Aplicativo de 
celular, a empresa proporcio-
na um desconto diferenciado 
e único para os clientes 
terem economia em suas 

compras diárias e mensais.
Caso você ainda não 

conheça a Vida Farmácias 
ou não tenha cartão fidel-
idade, solicite baixando o 
APP ou diretamente na loja 
localizada na Rua Duque de 
Caxias, n°309 ao lado do 
Mercado Silvatti, em frente 
a Praça do Lago.

Atendimento de segunda 
a sábado, das 08:00 às 
12:00 - 13:00 às 20:30
Domingos e feriados das 
08:30 às 12:00 - 17:30 
às 20:30.

Aponte sua 
câmera de 

celular para 
este QRCODE 

e fale 
diretamente 

conosco.

Fotos: Arquivo/Kiko de Cezaro

Em pé: Pedronildo Garcia, 
Antonio Carlos Piton (Uca), 
Deloi Pedon e Luis Carlos 

Panosso. Agachados: Carijó 
(Conceição), Edson Balestrin 

(Trincão) e Kiko de Cezaro

Cezaro. - Um detalhe do Uca. 
Sempre com uma "conga" nova 
e uma velha nos pés,” recorda. 
Segundo as histórias está era 
uma característica do jogador 
que era conhecido regional-
mente por sua habilidade.

A emocionante partida entre 
Cereais Albarello e a equipe da 
Brahma, acabou empatada em 
6 a 6 no tempo normal e na 
prorrogação em 1 a 1. A vitória 
do Cereais Albarello ocorreu 
na disputa por pênaltis, com o 
placar de 3 a 1. Conforme Kiko, 
os gols de Cereais Albarello 
foram anotados por Kiko de 
Cezaro (2), Tato Zinhani (2), 
Gordo (2) e Bordoga (1).

Abaixo de cada foto está 
disponível as legendas que 
irão permitir que você recon-
heça os rostos de cada um 
dos atletas e dirigentes que 
se destacam na época. 

ESCRITÓRIO PANOSSO, CAMPEÃO 
MUNICIPAL DE FUTSAL EM 1982

CEREAIS ALBARELLO, 
CAMPEÃO MUNICIPAL 
DE FUTSAL EM 1988 
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OBRAS DA ERS-528
Vistoria com presença de comitiva de lideranças e Diretor-Geral do DAER ocorreu na última semana

A prometida retomada 
das obras da ERS-528, 
que liga Palmitinho a 

Pinheirinho do Vale, é aguar-
dada com ansiedade pelos 
moradores e lideranças das 
duas comunidades. 

A liberação de recursos 
para a retomada foi anunciada 
pelo Secretário de Logística e 
Transportes do Rio Grande do 
Sul, Juvir Costella, no dia 14 
de janeiro, sendo liberados 
R$ 3,5 Milhões para a con-
strução de ao menos 4 dos 18 
quilômetros da estrada. 

Na ocasião, o Secretário 
garantiu que a obra estava 
nas prioridades do Gover-
no, juntamente com ERS 
324, entre Iraí e Planalto. 
O montante de recursos é 
de R$ 6 milhões, sendo R$ 
3,5 Mi para a 528 e R$ 2,5 
Mi para a 324. 

A ERS-528 é uma obra 
reivindicada há mais de 20 
anos, sendo iniciada e paral-
isada por inúmeras vezes ao 
longo dos últimos governos. 
Por diversas vezes lideranças 

GERAL

Comunidade aguarda retomada das 

dos dois municípios forma-
ram comitiva para reivindicar 
a retomada da obra que com-
preende um trecho de 18km.

No f ina l  do  ano de 
2019, com a intervenção do 
Ministério Público, o Governo 
do Estado havia assumido o 
compromisso de retomar os 
trabalhos até o mês de março, 
porém as obras continuam 

paralisadas. Com o anúncio 
o trecho deve ser asfaltado no 
perímetro que compreende a 
cidade de Palmitinho até a 
Linha Vencedora.

COMITIVA DE LIDERANÇAS 
ACOMPANHOU DIRETOR-GERAL 
DO DAER DURANTE VISTORIA 

Uma Comitiva compos-
ta por representantes do 

Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem 
(Daer), da empresa Dalfovo 
e de lideranças e represen-
tantes de partidos políticos 
de Palmitinho, realizaram na 
quinta-feira (14), vistoria em 
trecho da ERS-528. 

Entre os presentes es-
tava o Secretário-adjunto de 
Logística e Transportes do Rio 

Grande do Sul, Luiz Gustavo 
de Souza, o Diretor-Geral do 
Daer, Luciano Faustino e o en-
genheiro do Daer de Palmeira 
das Missões, Carlos André 
Fagundes Guarche.

Conforme informaram as 
lideranças, o Diretor-Geral 
do Daer, Luciano Faustino, 
afirmou a vistoria antecede 
a assinatura da ordem de 
serviço e garante as condições 
necessárias para o reinício 
das obras na rodovia. Após a 
assinatura, a empresa Dalfo-
vo, vencedora da licitação e 
responsável pela execução da 
pavimentação deverá iniciar 
os trabalhos na rodovia.

Conforme o Prefeito Mu-
nicipal, Caetano Albarello, 
a Administração Municipal 
e diversas lideranças estão 
mantendo constante conta-
to com representantes do 
Governo Estadual e tam-
bém com a empresa re-
sponsável pela realização 
da obra, sendo aguardada 
com grande expectativa a 
retomada da mesma. 

Lideranças do Município 
acompanharam Diretor-Geral 
do DAER durante vistoria


