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Câmara Municipal tem 58 candidatos para 9 vagas

ELEIÇÕES 
2020 

DEBATES
31 de outubro - Debate com os 

candidatos a vice-prefeito

12 de novembro - Debate com 
os candidatos a prefeito

VALOR DA INSERÇÃO: R$ 400,00

VALOR DA INSERÇÃO: R$ 400,00



2 3SETEMBRO DE 2020 SETEMBRO DE 2020

Setembro foi o mês do gaúcho. Um momento de refletir sobre a história e os costumes de nosso estado. Apesar de a pandemia 
impedir a realização dos festejos farroupilhas, o nosso orgulho de ser gaúcho continua presente. Por isso, o VP convidou alguns 
leitores a deixar um depoimento sobre o mês do gaúcho e assim referendar as tradições do nosso Rio Grande do Sul. Confira: 
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A pandemia mudou os hábitos, os 
costumes, a rotina, afetando a 
quase totalidade da população 

mundial. Logo o Brasil, a terra do 
samba, do carnaval e do futebol, 
vem sofrendo com as mutações pro-
vocadas pela maior das pandemias 
já registradas na história. 

Para o povo gaúcho, a mudança foi ainda mais além e 
impediu a realização de um dos maiores festejos culturais 
do nosso país e por que não dizer, do mundo. Apesar disso, 
a nossa nova edição do Vitrine do Povo(VP), não deixa de 
cultuar as tradições gaúchas e mesmo que o Acampamento 
Farrapo não tenha ocorrido, nossos leitores foram convi-
dados a reverenciar a nossa tradição, relembrando nosso 
passado de lutas e nossos costumes. A importância do 
mês do gaúcho é destaque da nossa interativa e também 
de nossa coluna especial com o ex-patrão e ex-prefeito 
de Palmitinho, Vercedino Albarello. Nosso convidado nos 
empresta um pouco de seus conhecimentos para falarmos 
sobre a história do nosso estado, na página 8.

O momento é atípico, é histórico, também para os pal-
mitinhenses. Além da pandemia que mexeu com nós, um 
novo capítulo da história política de Palmitinho começou 
a ser escrito com a realização das Eleições Municipais. O 
pleito ocorre no dia 15 de novembro e na primeira cober-
tura eleitoral desde a sua fundação, o VP já dá show de 
cobertura e traz, em primeira mão, toda a nominata de 
candidatos para os três cargos em disputa: Prefeito, Vice-
-prefeito e Vereador. Com essa iniciativa, oportunizamos 
que a comunidade possa saber quais são os pretendentes 
aos cargos que nortearão o futuro político de Palmitinho. 
A responsabilidade é grande e temos um período de cerca 
de 45 dias para decidir em quais mãos iremos colocar as 
rédeas de nosso Palmitinho.

A Edição 29 do VP está repleta de conteúdos atrativos, 
atualizando as informações aos nossos leitores. Na pauta 
estão as boas novas com o anúncio de mais recursos para 
as obras da ERS-528, que deve receber os primeiros me-
tros de asfalto até o final do ano. Também a retomada do 
projeto de remodelação do asfalto das ruas da cidade e do 
asfaltamento de vilas do interior, reiniciados nesta semana.

As boas notícias com a redução do número de casos de 
Covid-19 e a retomada de algumas das atividades esporti-
vas nos deixam com a esperança de que logo poderemos se 
reaproximar do nosso “antigo normal”, mas os abraços, os 
apertos de mão, aquele mate de mão em mão (que deixou 
o mês do gaúcho menos guapo), terão que esperar mais 
um pouco. Quem sabe em 2021.

Boa leitura. Ao folear cada página do VP, não deixe de 
prestigiar os nossos colunistas, sempre com abordagens 
pertinentes. Enquanto isso, já vamos pensando na pauta 
do próximo VP, quando chegaremos a nossa 30ª Edição do 
jornal da comunidade. 

Dejair de Castro
MTB - 16 952

AGRONEGÓCIO EM DESTAQUE

ESPAÇO ABERTO

DESTAQUE ESPORTIVO

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

Ederson da Rocha - 43 anos, palmitinhense, jornalista formado 
pela Univates de Lajeado, com especialização em Docência na 
Uniasselvi. Formado MBA em Gestão Hospitalar pela Uninter. Estudante 
de licenciatura em História pela Uninter. Coordenador Regional Adjunto 
de Saúde do Vale do Taquari.

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

Esse 20 de setembro de 2020 será diferente, pois devido a pandemia estamos vivendo uma semana Far-
roupilha atípica, sem as comemorações tradicionais: fandangos, acampamento Farrapo e o nosso tradi-

cional desfile Farroupilha, que a grande maioria das cidades sulistas fazem. O dia 20 de setembro é um 
marco importantíssimo na nossa história, mas não podemos lembrar do Dia do Gaúcho somente no mês de 

setembro, pois devemos sempre manter acesa a chama do nosso orgulho por esse chão, passando nossa 
tradição de geração a geração. É importante também destacar que aqui vive um povo hospitaleiro, acolhe-

dor, trabalhador e são viventes que não fogem à luta.

Magda Úana Coelho – Professora

Todos os anos em setembro na Semana Farroupilha, as pessoas se reúnem nos ranchos dos 
acampamentos, as invernadas apresentam suas danças, recebemos e trocamos visitas com 
CTGs vizinhos, sinto muita saudade disso tudo. Mesmo com essa Pandemia, não deixo de 
cultivar nossa Tradição e participar das atividades culturais, como nos concursos online de 
declamação de poesia. Hoje, se fossem todos presenciais, não teria oportunidade e nem 
condições de me deslocar até as entidades distantes para participar.

Sofia Argenta Mariani - Estudante.

Falar sobre as tradições gaúchas é sempre um grande desafio, pois, nós tradicionalistas nos dias atuais defendemos 
e lutamos por ideais que foram conquistados há muitos anos atrás pelos nossos ancestrais. Ser gaúcho e tradiciona-
lista hoje em dia exige muito de nós, pelo motivo de que devemos honrar o legado deixado, pois com certeza apren-
demos diariamente com a história do nosso Rio Grande. Além disso, devemos seguir sempre na busca de novos 
horizontes e também na preservação das nossas origens. Devemos ainda ser gaúchos todos os dias de nossas vidas 
e não somente no dia 20 de setembro. Por fim, deixo como reflexão um trecho da música Devoção "...Eu prometo 
que a ti serei fiel, defenderei tua bandeira com a força de centauros, exaltarei a tua história, contarei as tuas glórias, 
como se tivesse vivido em teu passado. Eu juro, por toda força que trago, eu juro, por tudo o que é mais sagrado..."  
Feliz 20 de setembro a todos!

Andressa de Souza Rosa – Estudante do curso de Enfermagem – UFSM

Para mim ser Gaúcha não é apenas ter nascido no Rio Grande do Sul, tomar chimarrão, comer churrasco ou 
pilchar-se no dia 20 de Setembro. Ser Gaúcho é ter orgulho da nossa história, valorizar a cultura e a coragem 
que nossos antepassados tiveram ao defender nossa terra com bravura. Ser Gaúcho é ser trabalhador e exer-
cer tudo que nos foi ensinado como: bons costumes, ética, respeito e principalmente empatia com o próximo. 
E apesar de neste ano não poder comemorar a semana farroupilha da forma que gostamos, tem algo que 
ninguém pode nos tirar que é o orgulho da nossa terra do nosso povo. “ORGULHO DE SER GAUCHO”.

Marta Cristina Albarello – Enfermeira HST

Agradeço de coração o convite para falar sobre uma tradição tão linda quanto a nossa aqui do Rio Grande do Sul. 
Sempre digo que somos um povo diferenciado, com uma cultura que além de linda, transmite respeito, onde 

vivemos esta tradição com amor, tanto na culinária, nas danças, nos trajes típicos, no nosso chimarrão, nos CTGs, 
nos nossos acampamentos ...sou uma pessoa apaixonada pela nossa cultura, tenho orgulho de levar a nossa tra-

dição por onde vou... mesmo em meio a pandemia , em nossas lojas fizemos um espaço temático, fomos vestidos 
a caráter...entendemos que não podemos deixar morrer esta cultura tão linda, somos um povo guerreiro e forte, e 

certamente nos próximos anos nossos acampamentos terão um novo sentido...será ainda mais lindo!

Fabiane da Silva Meireles - Comerciante – Sócia proprietária da Meireles Auto Peças

Setembro, mês mais esperado e aclamado pelos Gaúchos por relembrar nossas origens, cultura 
e tradição. Mês no qual sentimos o tradicionalismo na veia, o qual vem sempre acompanhado 
de um ritual sagrado cheio de símbolos tradicionais, como: música, dança, folclore, vestimen-

ta, cavalo, fogo crioulo, entre outros. Mês que faz acender nosso orgulho em ser Gaúchos e 
deixa em brasa a nossa alma tradicionalista mostrando sempre nossa força regional.

Bruna Piaia Cheffer – Engenheira de Segurança do Trabalho

O ANO DE 2020 IRÁ MESMO
PARA HISTÓRIA DA HUMANIDADE!
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Projeto de melhorias de açudes 
chega a mais 10 propriedades 

Uma história de 30 anos
na extensão rural

Programa estadual tem o acompanhamento da Emater 
e o incentivo do Poder Público de Palmitinho

Neli Negrini, anunciou aposentadoria após 30 anos de Emater

Visando melhorar a 
infraestrutura das 
propriedades atin-

gidas pela estiagem que 
assolou o Rio Grande do 
Sul no último verão, o Pro-
grama Estadual de Apoio a 
Ampliação da Infraestru-
tura Rural – 5948, está 
beneficiando ao menos 
10 famílias de Palmitinho 
afetadas pela seca.

O Programa do Governo 
do Estado tem como obje-
tivo a Redução do Impacto 
da Estiagem e Qualificação 
da Infraestrutura no Cam-
po, apoiar a construção de 
estruturas de reservação 
de água para usos múlti-
plos, para a expansão da 
prática da irrigação entre 
os agricultores e pecuaris-
tas almejando estabilidade 
nas suas produções frente 
aos recorrentes quadros de 
estiagens que ocorrem no 
Estado. 

No Programa idealizado 
pela Secretaria de Desen-

volvimento Rural do RS, 
estão sendo oferecidos a 
prestação de serviços me-
canizados para as obras, 
acesso a projeto técnico, 
licenciamento ambiental 
e outorga de uso de água. 
O Programa está sendo 
Desenvolvido pelo Depar-
tamento de Infraestrutura 
Rural, Irrigação e Usos 
Múltiplos da Água – DIN-
FRA, sendo monitorado 
pela Sala de Gestão e 
integrante do Acordo de 
Resultados.

De acordo com o Técni-
co da Emater/Palmitinho, 
Luan Jaques da Costa, a 
Emater fica responsável 
pelos projetos técnicos, 
levantamento topográfico e 
a documentação, além de 
fazer o acompanhamento 
do trabalho nas proprieda-
des. Conforme o Secretário 
Municipal da Agricultura 
e Meio Ambiente, Rena-
to Luiz de Oliveira, em 
Palmitinho estão sendo 

atendidas 10 famílias com 
o acompanhamento da 
Emater e o incentivo do 
Poder Público Municipal, 
sendo que a seleção das 
famílias foi aprovada pelo 
Conselho Municipal da 
Agricultura. 

O trabalho está sendo 
desenvolvido em etapas, 
sendo atendidas as famí-
lias que tiveram maiores 
perdas durante o período 
da estiagem e que ainda 
não haviam sido atendidas 
pela força-tarefa promo-
vida pelas secretarias de 
Obras e Viação e Agri-
cultura e Meio Ambiente. 
De acordo com dados da 
Secretaria Municipal da 
Agricultura, o trabalho 
desenvolvido pelas secre-
tarias chegaram a 500 
propriedades, somadas 
as ações de prevenção, 
limpeza, aberturas de be-
bedouros, de micro açudes 
e exploração de novas 
fontes d’água.

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Safra Agrícola 2020/2021 traz boas 
expectativas com preços em alta

Programa mundial de vacinas

Iniciamos mais uma safra agrícola 2020/2021, com 
boas expectativas, principalmente no que se refere a 
preço dos produtos agrícolas. A soja alcançou a marca 

dos R$ 132,00 a saca de 60kg, já o milho R$ 54,50 a 
saca de 60kg, também a cultura do trigo ph 78 está R$ 
58,00 a saca, o litro do leite vem sendo comercializado 
acima dos R$ 2,00 em algumas propriedades, preços 
históricos, que vem fazendo com que os produtores 
invistam cada vez mais em insumos e tecnologia para 
aumentar a sua produção.

A cultura do milho já está plantada, em sua maioria. 
Estima-se que em torno de 2000 hectares no município 
de Palmitinho destinadas para grão, encontram-se im-
plantadas, maioria das lavouras na fase de 4 a 6 folhas, 
e com as chuvas dos últimos dias vem favorecendo os 
agricultores nos serviços de tratos culturais com herbi-
cidas e na utilização de adubação de cobertura (uréia). 

Na cultura do trigo é possível perceber os prejuí-
zos causados pela geada dos dias 21 e 22 de agosto, 
principalmente aquelas lavouras onde estavam na fase 
de floração no período de ocorrência do evento, alguns 
agricultores estão acionando seguro agrícola para a cul-
tura, em algumas lavouras podemos visualizar a campo 
perdas acima dos 50%, em alguns pontos, em outros 
tiveram menos perdas, isso varia muito devido à fase 
de desenvolvimento da cultura e localização da área.

Já o leite in natura continua com seu preço em as-
censão, e para os próximos meses mantém a tendência 
de alta, o que motiva ainda mais o produtor a investir 
na atividade, mas nesse momento tem que se ter muita 
cautela e realizar investimentos pontuais, pois não sa-
bemos por quanto tempo essa alta irá continuar, e vale 
lembrar que os custos de produção, principalmente 
com alimentação, vêm aumentando junto com o preço 
do produto. 

Mesmo em meio a uma pandemia, o setor agrícola 
se mostra cada vez mais forte e esperamos que logo 
possamos estar voltando à normalidade.

Até a próxima edição!

O governo brasileiro confirmou no dia 18 de setembro a 
intenção de participar do programa mundial para de-
senvolvimento de vacinas contra a Covid-19, aderindo à 

Covax Facility da Aliança Global de Vacinação (Gavi, na sigla 
em inglês). 

Sob a liderança da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
o programa busca centralizar pesquisas e potencializar a pro-
dução de vacinas contra o coronavírus, criando um portifólio 
mundial de insumos. Até o momento, são mais de 170 países 
que aderiram a iniciativa.

Encontrar a vacina eficaz é tarefa diária de cientistas do 
mundo inteiro. A OMS informa que cerca de 176 pesquisas 
estão em desenvolvimento e ao menos 34 delas já foram re-
gistradas em fase clínica, que é a etapa de teste em humanos. 
E nove delas já estão na última fase de testes.

Antes de ser liberada para a população, uma vacina tem 
que passar por três fases de ensaios clínicos que comprovam 
sua segurança e eficácia. 

A primeira é feita com um número reduzido de voluntários 
adultos saudáveis que são monitorados de perto. É neste mo-
mento que se entende qual é o tipo de resposta que o imuni-
zante produz no corpo.

Na fase dois aumenta o número de participantes que pode 
chegar a centenas. Acontece então uma avaliação da segurança 
da vacina, imunogenicidade (ou a capacidade da proteção). 
Também estuda-se a dosagem e como deve ser administrada.

E na terceira etapa acontece o ensaio em larga escala, 
sendo aplicada em milhares de pessoas. É o teste final que 
fornece uma avaliação definitiva da sua eficácia e segurança e 
os efeitos em diferentes indivíduos. Apenas depois desta fase 
é que se pode fazer um registro sanitário.

Atualmente quatro tipos de vacinas estão sendo estudadas: 
a genética, a viral, a de proteína e a de vírus inativado. Cada 
uma delas tem uma forma diferente de induzir o sistema imu-
nológico a se proteger da infecção pelo Sars-Cov-2.

A boa notícia é que algumas dessas vacinas já estão em 
meio à fase três, podendo estar disponíveis a população até o 
final do ano. No Brasil os cientistas e estudiosos mais otimistas 
estimam a imunização em massa no início de 2021. Vamos 
manter a fé.

Divulgação

Projeto estadual soma-se as ações desenvolvidas pelas Secretarias de Agricultura e Obras

Após uma história de 
30 anos de serviços 
prestados a extensão 

rural, a palmitinhense Neli da 
Conceição Negrini, anunciou 
aposentadoria da Emater/
Ascar-RS.

A servidora iniciou seu 
histórico na extensão rural 
no município de Planalto, em 
1989, mas foi na Emater de 
Palmitinho que passou boa 
parte da sua carreira, como 
extencionista de bem estar 
social.

Em recente entrevista para 
a Cultura FM, Neli destacou 

que a decisão pela aposen-
tadoria foi muito difícil. – A 
Emater me satisfazia, cada 
atividade que eu fazia e via 
a realização dos agricultores 
me deixava muito realizada. 
A decisão foi muito difícil, 
mas precisava ser tomada, 
destacou.

Durante o período em 
que atuou na Emater de 
Palmitinho, Neli coordenou 
inúmeros cursos auxiliando 
mulheres, em iniciativas 
voltadas, principalmente, 
a confecção de artesanato 
como uma alternativa de 

renda na agricultura fami-
liar. A participação em feiras 
para a comercialização dos 
produtos confeccionados e 
diversos outros programas 
foram incentivados por Neli 
enquanto servidora.

O ciclo foi encerrado com 
um encontro surpresa reali-
zado no Auditório da Câmara 
Municipal de Vereadores. 
Na ocasião Neli recebeu 
homenagem de colegas e 
lideranças do município que 
agradeceram a servidora 
pelos serviços prestados a 
comunidade.
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IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

(55) 9 9988-6593 (Alex)

Servidora iniciou atividades na Emater em 1989

Dejair de Castro
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ESPECIAL ELEIÇÕES 2020 ESPECIAL ELEIÇÕES 2020

Palmitinho tem três candidatos
a prefeito e 57 a vereador
Partidos iniciaram campanha eleitoral no domingo, dia 27 de setembro

Novas ideias para um Palmitinho mellhorA força da mulher e da terceira idade

O Município de Palmitinho tem três 
chapas disputando a Prefeitura 
Municipal e 57 candidatos a 

vereador, para as eleições do dia 15 
de novembro.

Após o encerramento do prazo para 
a apresentação de pedidos de registro 
de candidaturas na Justiça Eleitoral, 
no último sábado, dia 26 de setembro, 
foram confirmadas as nominatas de ve-
readores e as coligações para a disputa 
das eleições majoritárias. 

As candidaturas ainda dependem 
de homologação da justiça eleitoral, 
podendo haver algumas alterações na 
lista. O partido com mais candidatos é 
o PTB com 12 nomes, MDB apresentou 

10 candidatos, Progressistas, PDT e PT 
apresentaram 9 cada. Já o PSB tem 8 
nomes na disputa.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) até a segunda-feira (28), foram re-
gistrados 545.036 solicitações de can-
didaturas. O recorde anterior havia sido 
em 2016, com 496.887 candidatos. 

Em Palmitinho, além dos 57 candi-
datos a vereadores, foram confirmadas 
as três chapas que disputam a eleição 
majoritária: Caetano Albarello e Eli-
sandro da Silva(PDT/PT/PTB/PSDB 
e PSD), Deonir Sarmento e Salate 
Margarida Espanhol Meirelles(PSB) e 
Valmir da Rosa e Silva e João Vianei 
Bonafé(PP/MDB).

Valmir da Rosa e Silva e João Vianei Bonafé
Coligação PP/MDB

Deonir Sarmento e Salete Espanhol Meirelles
Coligação PSB/PL

Caetano Albarello e Elisandro da Silva
Coligação PDT/PT/PTB/PSD e PSDB

Éverton Hirt
Bonafé - MDB

Vinícius Zancan 
Bonafé - MDB

Edegar Luza
 - MDB

Silvana Maria dos 
Santos- MDB

Rose Cleri de
Souza - MDB

Geisiele Macha-
do Pronafe - MDB

Gedson Gilvan 
Albarello - MDB

Cledeci Antunes 
Muhl - MDB

Cleci Zanatta - 
MDB

Adair de
Oliveira - MDB

Vilmar
Gazzana - PDT

Venilda de Fátima 
Azevedo - PDT

Profª Andréa Carla 
Senger Piaia - PDT

Olivio da
Costa - PDT

Luiz Carlos da
Silva - PDT

Luciana Bonafé de 
Jesus(Tiana) - PDT

José Luís
Queiroz - PDT

Daril Negri
(Dário) PDT

Alceu
Albarello - PDT

Valdério dos
Santos - PP

Tadeu Peroza
Albarello - PP

Odelar de
Abreu - PP

Lari Tranquilo Piaia 
(Bordoga) - PP

Keila Daiana
da Rosa -  PP

João Vianei
dos Santos - PP

Idílio Antônio
Gazzana - PP

Eduarda Daurte
de Souza - PP

Cledenir L.
Negrini - PP

Naldir
Vicente - PT

Luiz Henrique
Dalcanton - PT

Jaqueline
Lazarotto - PT

Jair de
Oliveira - PT

Evonir da Rocha 
(Rocha) - PT

Claudia Eliane dos 
Reis Queiroz - PT

Cildeine Antônia
de Castro - PT

Ananias
Bastos - PT

Ademir
Bonafe - PT

Vanderlei José 
Silveira de 
Lima - PTB

Pedro Onofre 
Vasco
PTB

Neiva de Fátima 
Azevedo De 
Cezaro - PTB

Margarete Tere-
zinha Balestrin 
Ferreira - PTB

Laísa
Eduarda

Negrini - PTB

João Dealmo 
Borba
PTB

José Vilson
da Silva

PTB

Genedir Luiz 
Negrini

(Ninho) - PTB

Diego Luiz
da Silva

PTB

Clodoaldo 
Hass
PTB

Adão
José da

Silva - PTB

Adriana 
Graciela de 

Oliveira - PTB
Pedrinho de
Souza - PSB

Odimar Rodrigues 
PSB

Miguel de Souza 
PSB

Marta Emilio
PSB

Lourdes de
Vargas - PSB

Joelma Terezinha 
Queiroz - PSB

João Édson
Sarmento - PSB

Jardel Azevedo 
Pereira - PSB

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

Ouça a cobertura 
completa pela Rádio 

Cultura FM 87,9

ELEIÇÕES 2020
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GERAL GERAL

O retorno das aulas presenciais 
em escolas de nossa região foi 
tema de reunião entre prefeitos 

e secretários da Educação dos 43 
municípios que integram a Associação 
dos Municípios da Zona da Produ-
ção(AMZOP).

O encontro ocorreu de forma virtual, 
na manhã da última quarta-feira(30), 
sendo que a maioria dos participantes 
do encontro, decidiram por não retomar 
as aulas de forma presencial no mês 
de outubro. 

Conforme a Secretária Municipal de 
Educação e Cultura de Palmitinho(S-
MEC), Mariléia da Silva, as aulas de-
vem continuar de forma remota até que 
haja uma nova definição. - No mês de 
outubro não haverá retorno das aulas. 

No final do mês acontecerá uma nova 
reunião onde será decidido se retornará 
as aulas ou manteremos aulas remotas 
até o final do ano, relatou a Secretária.

Entre os motivos apontados pelos 
gestores para o não retorno está o fato 
de os mesmos considerarem o alto 
risco de um novo surto de covid-19. 
A falta de pessoal e as dificuldades 
para contratação em meio ao período 
eleitoral e o transporte escolar, foram 
citados como os principais empecilhos 
para o retorno. 

Os gestores também destacaram 
que os municípios realizaram pesqui-
sas com os pais de alunos, sendo que 
a grande maioria opinou que não irão 
permitir a volta dos seus filhos às salas 
de aula neste momento.

A nova t i tu la r  da  Se-
cretar ia da Saúde e 

Assistência Social de Pal-
mitinho, Derci Bottan, des-
tacou ações que a Secre-
taria vem adotando para 
o controle da propagação 
do Coronavírus(Covid-19) 
no município.

Conforme a Secretária 
as ações, juntamente com 
a colaboração da comuni-
dade, são responsáveis por 
estabilizar o número de ca-
sos de Covid-19 no municí-
pio, sendo que apenas três 
novos casos foram regis-
trados ao longo do mês de 
setembro, o que representa 
uma importante estagnação 
na propagação. Até a última 
quarta-feira(30), eram 58 
casos confirmados. O mu-
nicípio registra dois óbitos 
ocasionados pela doença, 
mas atualmente não há 
nenhuma internação por 
covid-19.

Aulas presenciais continuam 
paralisadas em Palmitinho

Secretária da Saúde destaca 
ações de prevenção à Covid-19

Reunião entre prefeitos e secretários de Educação debateu o assunto na última quarta-feira(30)

Derci Bottan assumiu as funções da Secretaria durante o mês de agosto

Instituto 22 de Maio é uma das escolas que segue sem aulas desde o mês de março

Arquivo/VP

ESPECIAL 
FARROUPILHA
Vercedino Albarello

Como surgiu. O que comemoramos?
Neste ano de pandemia, sem os festejos com grandes 

manifestações em praças e salões, parece que o gaúcho 
encontrou tempo para mais informações a respeito do 
que foi a Revolução dos Farrapos, suas causas e suas 
consequências.

As causas: já abordei mais detalhadamente isto por 
ocasião dos festejos do ano passado quando tive a honra 
de ser o Patrono da Semana Farroupilha 2019 em Pal-
mitinho, as causas foram, resumidamente, o descaso do 
Império, a carga tributária, as barreiras para entrada e 
saída do gado no Uruguai, que se tornara independente, 
a sobretaxa do charque que saía daqui para alimentar 
escravos em São Paulo e Minas e, tudo isso, bafejado 
pelos ares liberais que sopravam desde a Europa, ani-
mando nossos líderes.

As consequências: a guerra, as lutas fraticidas, o der-
ramamento de sangue sem resultados, o desgaste físico, 
emocional e material, levou o movimento à exaustão 
obrigando a assinatura do Tratado de Ponche Verde, sem, 
praticamente, nenhuma vantagem.

O que ficou? A marca de bravura de um povo que foi 
às últimas consequências para exigir o respeito das Auto-
ridades no cumprimento de seus deveres para com seus 
súditos. A dedicação extrema em busca de seus ideais de 
amor à Liberdade e grandeza de convicções representada 
no sentimento de Igualdade e Humanidade, lutado até à 
morte para alcançá-los.

E os Festejos Farroupilhas buscam preservar, justa-
mente, estes valores e feitos, muito mais que os resulta-
dos de uma guerra perdida.

Como foi o início dessa Comemorações?
Tudo tem início em agosto de 1947, no Colégio Júlio 

de Castilhos, em Porto Alegre. Um punhado de jovens 
estudantes, liderados por Paixão Côrtes, fundam, dentro 
do Grêmio Estudantil, um Departamento de Tradições 
Gaúchas com a finalidade de encontrar uma trilha, 
através de ações culturais, reuniões sociais e recreações 
campeiras, para regauchar o Rio Grande, pois que estava 
perdendo sua “fisionomia”. E um desses eventos sociais 
marcantes foi o acendimento da CHAMA CRIOULA, já no 
dia 7 de Setembro do mesmo ano, colhendo a centelha 
para o candeeiro histórico, alí, na Pira da Pátria. Enquanto 
uma era extinta, outra se acendia para ser reverenciada 
no rancho gaudério imortalizada através da história, por 
todos aqueles que sentem orgulho de ser gaúcho. Eu, 
particularmente, tive a alegria e privilégio de desfrutar de 
agradáveis momentos em companhia de 3 grandes vultos 
dessa bela história. Paixão Côrtes, Barbosa Lessa e Glauco 
Saraiva têm seu lugar de destaque na Cultura Gaúcha 
pelas suas contribuições em pesquisas e escritos. Suas 
Obras serão sempre lembradas por quem, efetivamente, 
buscar o saber na fonte. Claro, para quem quiser saber 
quem formava esse primeiro piquete no Júlio de Castilhos, 
deixo aqui seus nomes: Paixão Côrtes, João Antônio de 
Sá Siqueira, Cilço Campos, Ciro Dias da Costa, Fernando 
Machado Vieira, Orlando Degrazzia, Cyro Ferreira e An-
tônio Machado Ferreira.

E o CTG Estância dos Carreteiros?
É assunto pra outro momento.
   

Vercedino Albarello
Ex-prefeito e ex-patrão do CTG Estância dos Carreteiros de Palmitinho

E ERS-528, entre Pal-
mitinho e Pinheirinho 
do Vale, está entre as 

contempladas com recursos 
anunciados pelo Governo 
do Estado para o asfal-
tamento e melhorias de 
rodovias gaúchas.

O anúncio da liberação 
de mais R$ 2 milhões ocor-
reu durante transmissão 
ao vivo pelas redes sociais 
na segunda-feira, dia 21 
de setembro. Participaram 
deputados estaduais, o 
governador Eduardo Leite, 
o secretário de Logística e 
Transportes, Juvir Costella, 
e prefeitos de diversas re-
giões do Estado.

Ao todo foram anuncia-
dos R$ 23,1 milhões para 
pavimentação de estradas, 
R$ 28,25 milhões para 
recuperação de trechos, R$ 
7 milhões para convênios 
com municípios e R$ 2,3 
milhões para projetos.

Em nossa região foram 
contempladas a ERS-324 
(Iraí – Planalto), com ex-
tensão de 10 quilômetros 
e investimento de R$ 2 
milhões. A obra já está em 
andamento com recursos 
da Cide no valor de R$ 

Recursos são liberados 
para obras da ERS-528
Valor anunciado prevê execução de 5 quilômetros 
da rodovia que liga Palmitinho a Pinheirinho do Vale

2,5 milhões (totalizando 
R$ 4,5 milhões).  O valor 
prevê a construção de 3 
quilômetros.

Já a ERS-528 (Palmi-
t inho – Pinhei r inho do 
Vale), conta com extensão 
de 18 quilômetros e deve 
receber mais R$ 2 milhões 
em investimentos.  A Obra 
também já está em anda-
mento com recursos da 
Cide no valor de R$ 3,7 
milhões – totalizando R$ 
5,7 milhões. O montante 

permite a execução de 5 
quilômetros.

Conforme os represen-
tantes da empresa Dalfovo, 
responsável pela obra, os 
trabalhos continuam com 
a colocação da sub-base. 
Os próximos passos, antes 
da colocação da malha as-
fáltica, é a construção da 
base e posterior a camada 
asfáltica. A previsão inicial 
é de conclusão do primeiro 
trecho para o final deste 
ano.

Em andamento, obra ganhou aporte de mais R$ 2 milhões

Dejair de Castro

搀漀 栀漀洀攀洀 搀漀 挀愀洀瀀漀
䄀 昀攀爀爀愀洀攀渀琀愀 搀攀 氀甀琀愀 

Conforme a Secretária, 
entre as ações adotadas 
está o trabalho de pre-
venção e de conscienti-
zação da comunidade. Os 

protocolos de segurança 
sanitária e compreensão 
da população e dos comer-
ciantes que estão seguindo 
os protocolos também são 

destacados.
Derci também relatou 

que o trabalho da secreta-
ria continua com o aten-
dimento a população, o 

agendamento de consultas 
e o transporte de pacien-
tes que necess i tam de 
atendimento em outros 
municípios.
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VARIEDADES

OUTUBRO DE 2020

ÁRIES (21/3 A 20/4)
A entrada de Lilith em Touro no dia 21 pode favorecer uma relação conflituosa 
com seus recursos financeiros e expor problemas de autoestima. Não 

tenha medo de solicitar acompanhamento médico, para avançar rumo à recuperação. 
No amor, a maior parte do mês temos Vênus em Virgem. Com isso, o ritmo das paqueras 
vai ser mais lento e você vai preferir qualidade à quantidade. 

TOURO (21/4 A 20/5)
A entrada de Lilith em Touro no dia 21 pode favorecer uma relação confli-
tuosa com seus recursos financeiros; apontar a presença de transtornos 

alimentares; e expor problemas de autoestima. Não tenha medo de solicitar acom-
panhamento médico. No amor, Vênus tá de rolê no seu paraíso e promete um período 
maravigold.Vai chover contatinhos e o lance com o crush tem tudo para decolar. 

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Com Mercúrio retrógrado na Casa VI de Gêmeos, de 13 a 27 de outubro, 
será necessário evitar fofocas no ambiente de trabalho; e aprender a 

canalizar o estresse e a ansiedade de forma construtiva. Outubro de 2020 se projeta 
como uma excelente época para praticar meditação/relaxamento; organizar o trabalho 
e a rotina doméstica; e estudar ferramentas de produtividade. 

CÂNCER (21/6 A 21/7)
A Lua Azul em Touro no dia 31 tocará a Casa XI de Câncer, portanto, 
estamos falando sobre finalizar projetos coletivos; reconectar-se 

com um velho amigo ou colega; e questionar a viabilidade de seus sonhos. Se 
no trabalho o astral não tá dos melhores, pelo menos você poderá reclamar do 
chefe pra família e pros amigos, com quem o convívio tá cheio das boas vibes!

LEÃO (22/7 A 22/8)
Oportunidade de fazer uma declaração de amor, apresentar um projeto 
profissional, ou participar de cursos e workshops de seu interesse. Sua 

inteligência, energia mental e versatilidade vão fazer a diferença no trabalho.

VIRGEM (23/8 A 22/9)
O trânsito de Vênus em Virgem, de 2 a 27 de outubro, fala de ino-
cência, ingenuidade e modéstia. Para os filhos e filhas do signo, essa 

posição astrológica alude à sedução velada e ao encanto da natureza. É impor-
tante evitar críticas severas ao seu parceiro, descartar os ideais da perfeição e 
não analisar demais os sentimentos, por medo de sua própria vulnerabilidade. 
Vênus brilha no seu signo e dá aquele up no seu charme e na sua seducência. 

LIBRA (23/9 A 22/10)
Mercúrio retrógrado em Libra, de 27 de outubro a 3 de novembro, 
refere-se ao balanço da experiência de vida e dos objetivos pessoais 

de curto e médio prazo. É essencial vivenciar esse período com seriedade e tomar 
nota dos eventos relevantes; já que o planeta da comunicação irá retroceder no 
signo da balança em 2021, entre 27 de setembro e 18 e outubro. Com grana, o 
começo do mês vai tá top. Mas depois do dia 14, você que lute. 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
O retrocesso de Mercúrio em Escorpião de 13 a 27 de outubro refere-se 
ao trabalho de consciência para reforçar a individualidade e a confiança 

nas próprias ideias, opiniões e crenças. Seja paciente e não tente apressar o processo. 
Com dinheiro, a recomendação é não gastar à toa. Também vale ficar ligeiro com 
gente espertalhona. Com família e amigos, é bom não confiar em todo mundo! 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Vênus estará passando pela Casa X de Sagitário, de modo que você 
poderá se indagar sobre quais opções de carreira despertam sua 

paixão e estão verdadeiramente conectadas com seu propósito de vida. Mercúrio 
inferniza seu signo e sinaliza contratempos. Você que lute.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Plutão iniciará seu movimento direto em Capricórnio, reduzindo 
a força da pressão psicológica exercida sobre os filhos e filhas. 

Agora, o nativo se concentrará em traçar estratégias mais flexíveis, que lhe 
permitam atingir seus objetivos e se distanciar dos antigos padrões. Sua vida 
sentimental será forrada de estímulos e devem rolar novidades que vão fazer 
seu coração disparar.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Ceres em movimento direto em Aquário, servirá como fio condutor 
para guiar o nativo em uma nova forma de interação, com amigos 

e colegas, em que o respeito pela individualidade do ser não constitua um obs-
táculo à confiança e intimidade. No amor, muitas energias chegam de Vênus e 
Mercúrio e a paquera deve estar mais movimentada que a praia quando libera-
rem a vacina do coronga pra geral.

PEIXES (20/2 A 20/3)
A oposição entre Netuno retrógrado em Peixes e Vênus na Casa VII 
sugere que, para desenvolver um relacionamento saudável. Não se 

trata de desistir da inspiração. Com família e amigos, a primeira quinzena tá 
de boas, mas a segunda tá meio zicadinha. Planos podem furar e decepções 
podem rolar. 

HORÓSCOPO MENSAL Decreto autoriza retomada
de atividades esportivas
Medida permite volta de jogos em ginásios e locais 
públicos de Palmitinho

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

SEGUE O LÍDER ! 2ª EDIÇÃO

Paralisados desde que 
iniciou a pandemia do 
Coronavírus, em mea-

dos do mês de março, as 
atividades de esportes ama-
dores estão sendo retomadas 
no Rio Grande do Sul.

Apesar  da pro ib ição 
de competições e eventos 
esportivos de futebol não 
profissional, os jogos em 
ginásios e locais públicos 
em campos de clubes e en-
tidades, eram aguardados 
pelos atletas amadores de 
Palmitinho.

Conforme o Diretor do 
Complexo Esportivo do Mu-
nicípio, Leonel da Rosa, 
os jogos chegaram a ser 
retomados, mas o retorno 
do município para a ban-

deira vermelha, no início 
de setembro, ocasionou no 
cancelamento dos horários, 
por indicação do Ministério 
Público.  As atividades só 
foram retomadas na última 
semana, já que o município 
está novamente em ban-
deira laranja, o que indica 
uma maior flexibilização 
das regras para as práticas 
esportivas. Além disso, um 
Decreto publicado pelo Go-
verno do Estado facilitou o 
retorno dos jogos.

Conforme o Governo, 
para retomar os horários o 
município precisa estar em 
bandeira laranja ou amarela 
a pelo menos duas semanas. 
Em Palmitinho os jogos já 
ocorrem em locais como: Gi-

násio Municipal de Esportes, 
Complexo Esportivo e nos 
ginásios das comunidades 
do interior. Além disso, os 
treinamentos das escolinhas 
de futebol também voltam a 
ser realizados. 

Para o retorno os res-
ponsáveis por cada local 
devem cumprir uma série 
de exigências em relação 
aos cuidados de higiene, 
entre eles o intervalo entre 
um horário e outro para que 
seja feita a higienização dos 
locais e a não presença de 
torcida nos locais, a fim de 
evitar aglomerações. O texto 
do governo também veda o 
uso de espaços de entreteni-
mento, como churrasqueiras 
e praça infantil.

Cultura FM promove 
roteiro de entrevistas com 

candidatos a Prefeito e Vice
Emissora deve realizar dois debates com candidatos a 

Prefeitura de Palmitinho

O Departamento de Jornalismo da 
Cultura FM concluiu na última 
quarta-feira(30), o primeiro roteiro 

de entrevista com os candidatos a Prefeito 
do Município de Palmitinho.

A iniciativa é a primeira das ações de 
um cronograma proposto pelo Departa-
mento de Jornalismo da emissora em 
parceria com o Jornal Vitrine do Povo. As 
entrevistas ocorreram entre a segunda(28) 
e a quarta-feira(30), quando foram entre-
vistados os candidatos a Prefeito, Deonir 
Sarmento, Valmir da Rosa e Silva e Caetano 
Albarello. Na próxima semana, entre a se-
gunda-feira(05) e a quarta-feira(07), será 
a vez das entrevistas com os candidatos 
a vice-prefeito, Elisandro da Silva, João 

Vianei Bonafé e Salete Espanhol Meirelles. 
A ordem das entrevistas foi definida por 
sorteio ao vivo.

Conforme o Jornalista e Diretor de 
Operações da emissora, Dejair de Castro, 
as entrevistas ocorrem sempre às 9hs, 
durante o programa Resumo Geral, sendo 
transmitidas pelo canal 87.9 FM e pela 
página da emissora no facebook, www.
facebook.com/radioculturapalmitinho.

O Jornalista ressalta que a emissora é 
referência em cobertura eleitoral e a ativi-
dade faz parte do cronograma que também 
prevê a realização de dois debates, no dia 
31 de outubro com os candidatos a vice-
-prefeito e no dia 12 de novembro com os 
candidatos à Prefeito.

Na próxima semana emissora realiza rodada de entrevista com candidatos a vice-prefeito

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

(55)3791-1379

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

 Telefone: 3791 1540
Rua Olavo Bilac, em Palmitinho

 Telefone: 3791 1540
Rua Olavo Bilac, em Palmitinho

Seja no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores da 
América ! "Segue o Líder"! 

Mesmo que a primeira colocação sofra alterações cons-
tantemente, inclusive, coincidentemente, nesta semana em 
um determinado grupo na principal competição da América 
do Sul; "Segue o Líder"!

Aliás, no futebol ou em qualquer outra atividade, essa 
expressão "Segue o Líder", poderia ser um propósito de vida; 
simples assim. ATENÇÃO: por motivo de período constitucio-
nalmente instituído para a democracia, esta expressão não se 
aplica na política. Nesta seara que não é uma ciência exata, 
generalizando-se, porém sabendo-se que toda regra possui 
exceção, alguns líderes não são bons exemplos. Então, vamos 
combinar, aqui não cabe, não é disso que pretendo abordar, 
antes que comecem especulações, ou diretas ou indiretas.

Segue o líder é para o futebol. Ponto final.
O Internacional era líder no Brasileirão e na Libertadores. 

Lógico que poderá retornar e é aí que me refiro. Não deve-
mos perder o foco, o líder deve ser almejado, o líder deve ser 
invejado, o líder deve ser espelhado. O primeiro colocado é 
o cara. Tenho raiva na "caxeta" quando fico "pifado", coringão 
pulando e o outro bate. É a mesma coisa que não ficar em 
primeiro no futebol. Não adiantou nada.

Mesmo que a atuação contra o América não tenha sido 
exuberante eu gostei da escalação do Inter. Porque não com-
parar com o arqui-rival no que tange a revelação de talentos. 
O presente e o futuro do clube são jogadores como Praxedes, 
Peglow e outros garotos, não Musto, Marcos Guilherme, Bos-
chilia e aqueles "gringos" pindaíbas que jogam no ataque. 

O que não pode acontecer é colocar os "guris" quando 
o time vai mal e cobrar responsabilidades. Gostem ou não, 
Renato é especialista nesse assunto.

Fechamos o mês farroupilha com a dupla Grenal bem, 
respeitadas é lógico, todas as dificuldades desta temporada 
peculiar. Está tudo muito imprevisível. Única certeza é a total 
afinidade da dupla Geromel e Kanemann. Veja bem - até o 
Covid pegaram juntos.

Vida segue e os Grenais também. Tô me coçando para 
palpitar, mas juro que não vou apostar que teremos mais 
clássicos ainda nesse ano na Libertadores e também na Copa 
do Brasil. Certo que alguém vai se lascar.

Haja coração! e provavelmente teremos mais edições de 
"Segue o Líder" !

Um forte abraço e até a próxima.

Complexo Esportivo volta
a disponibilizar horários
para práticas esportivas

Divulgação
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PROJETO DE ASFALTAMENTO 
Asfalto de ruas da cidade e bairros também deve receber melhorias 

O projeto de asfalta-
mento de vilas e de 
melhoria da malha 

asfáltica em ruas da ci-
dade de Palmitinho foram 
retomados nesta semana. 

O trabalho de iniciativa 
da Administração Munici-
pal foi interrompido após 
o Ministério Público(MP), 
solicitar a interrupção do 
contrato com a empresa 
contratada. Devido a isso 
foi necessária à realização 
de um novo processo de 
licitação para a retomada 
das atividades.

Nesta nova e tapa, 
duas frentes de trabalho 
atuarão nas obras, sen-
do contempladas inicial-
mente as vilas da Linha 
Caldeirão, da Linha Boa 
Vista e algumas ruas do 
Bairro Santo Inácio, onde 
o trabalho já havida sido 
iniciado. Já o trabalho de 
melhorias com o recapea-
mento irá ocorrer em uma 
parte da Rua Hermenegil-

do Triches e as ruas: José 
do Patrocínio, Olavo Bilac, 
José de Cezaro e Santos 
Dumont.

O projeto consiste no 
asfaltamento de ruas da 
cidade, bairros e vilas do 
interior do Município de 
Palmitinho. O trabalho 
foi iniciado nas vilas das 
linhas Vencedora, KM 19 
e KM 16, além de atender 
algumas ruas da cidade 
e do Bairro Santo Inácio, 
antes da paralisação.

Conforme o Secretário 
Municipal de Obras e 
Viação, Cleber Balestrin, 
o projeto prevê obras 
para mais 33,6 Mil m² 
no decorrer dos próximos 
meses. Ao todo a pre-
visão de investimento é 
de cerca de R$ 1 Milhão 
com recursos próprios do 
município, oriundos de 
verbas do Pré-Sal.

GERAL

de vilas e ruas é retomando

Agora com cobertura no ambiente externo

Divulgação

Linha caldeirão recebeu, 
na quarta-feira(30), primeiros 
materiais para início das obras


