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Em meio a mui-
ta  ap r eensão  e 
após um intermi-
nável período de 
espera, “sua hora 
vai chegar”. Aliás, 
a hora já chegou 
para alguns...

Apesar de soar como ameaça, 
neste caso, a hora a que se referimos 
é um momento muito esperado por 
milhões de pessoas em todo o mun-
do e chega com grande expectativa 
após milhões de pessoas perderem 
a vida em decorrência da Covid-19.  
É hora da VACINA!

O imunizante chega após cerca 
de 15 meses de pandemia e atinge 
uma boa parcela da população. O 
momento da “picadinha” significa o 
alento para muitos dias de apreen-
são e medo, onde periodicamente 

algum ente querido era anunciado 
com a Covid-19, alguns assistemá-
ticos, mas outros que infelizmente 
não resistiram a ofensividade da 
doença e se somaram ao grande 
número de vitimas que morreram 
ou ficaram com sequelas decor-
rentes da doença. A expectativa 
aumenta após um início vagaroso 
da vacinação que agora ganha 
maior agilidade com a chegada de 
remessas mais frequentes e novos 
tipos de imunizantes.

Nesta edição do Vitrine do Povo(-
VP), temos a alegria de noticiar que 
mais da metade da população de 
Palmitinho já está contemplada com 
a primeira dose da vacina, apesar de 
que a hora ainda não chegou para 
quase 80% que ainda aguardam 
a segunda dose ou que ainda não 
receberam a primeira dose do imu-

nizante. Aliás, o grande momento 
da vacinação é compartilhado por 
alguns de nossos leitores que trazem 
o depoimento sobre como foi esse 
momento em termos de importância 
e significado, em nossa interativa.

Além de registrar esse momento 
histórico descrito na nossa imagem 
de capa, na interativa e na página 
8 de nossa edição, o VP 36 está 
recheado de informações sobre os 
acontecimentos que repercutem 
em nossa comunidade nas últi-
mas semanas. As páginas centrais 
apresentam mais um orgulho para 
o município com a equipe feminina 
de futsal que se prepara para a dis-
puta do estadual, levando o nome de 
Palmitinho para outras regiões. Na 
contracapa a grande notícia com a 
liberação de mais recursos que deve 
ser necessário para a sequência e 

conclusão da ligação asfáltica entre 
Palmitinho e Pinheirinho do Vale, 
um grande sonho da comunidade.

Você é convidado a conferir os 
atrativos da nossa edição, transfor-
mado fatos do dia a dia em notícias, 
valorizando as ações de nossa co-
munidade e divulgando o trabalho e 
esforço dos muitos palmitinhenses 
que se dedicam diariamente para a 
construção de uma vida melhor e de 
um Palmitinho melhor.

Confira os destaques de cada 
página, às abordagens de cada um 
de nossos colunistas e os produtos e 
serviços oferecidos pelas nossas em-
presas parceiras. Tenha certeza de 
que “sua hora também vai chegar” 
e em breve a maioria da população 
estará imunizada contra esse vírus 
que já causou danos irreversíveis a 
muitas famílias.

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.

Sua hora vai chegar...
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INTERATIVA

Após um longo período de espera, a vacina contra a Covid-19 chegou para boa parte da população, trazendo alento e 
esperança de que a pandemia logo passará. O VP foi ouvir alguns dos palmitinhenses já vacinados e traz o depoimento 
sobre a sensação de ter recebido a vacina. Confira:

Fui a primeira da família a fazer a vacina por trabalhar na área da saúde, esse momento veio com o sentimento de 
esperança, gratidão e uma certa tranquilidade, pois o medo de levar o vírus pra casa era constante. Nesse tempo 
perdi uma tia muito querida que havia feito só a primeira dose, infelizmente ela não teve tempo de fazer as duas 
doses e estar mais protegida, por isso vale ressaltar a importância de continuar nos cuidando, mas com certeza a 
vacina é um grande avanço para volta de uma vida normal.

Fernanda Garcia Albarello - Recepcionista no Hospital Santa Terezinha

Para mim, ter a oportunidade de receber a vacina, em meio aos dias difíceis que vivemos, de muita preocupação e 
cuidados com a nossa saúde, foi um momento de expectativa, alegria e emoção.
Sou uma pessoa de muita fé e esperança, confio em Deus, acredito na ciência e tenho gratidão a todos os profis-
sionais da saúde, que estão na linha de frente para o bem de todos. 
Sabemos que quanto mais pessoas se vacinarem, logo estaremos voltando a conviver mais próximos a família e 
amigos, por outro lado, sentimento de dor e tristeza por tantas famílias brasileiras que perderam pessoas queridas.
Continuo com os cuidados de sempre e esperando pela segunda dose.  

Nadir dos Reis Zanatta - Professora Estadual Aposentada

Depois de tanto tempo de espera, de incerteza, fiquei com sentimento de realização, não somente por mim, mas 
também pelas pessoas que me rodeiam. A gente vai a vários lugares e sempre correndo este risco de estar sendo 
um veículo de transporte deste vírus, então estávamos sempre apreensivos, sempre preocupados e a vacina nos 
traz uma tranquilidade maior. Após receber a vacina temos a certeza de que quando voltamos para casa estamos 
protegendo mais as pessoas que amamos. 

Elias dos Reis Machado - Caminhoneiro

Fui contemplada com a vacina juntamente com os demais colegas da área da Segurança Pública e foi uma sen-
sação de alívio, um sentimento de alegria e euforia por ter a chance de combater um dos vírus mais agressivos e 
letais da atualidade. Uma expectativa de sobrevivência em meio à perda de tantas vidas. Me senti segura e grata 

por ter tido essa oportunidade. Espero que a vacina possa chegar a todos os brasileiros o mais rápido possível.    

Carla Naíne Martins – Policial Civil

Quero compartilhar o que penso sobre a vacina. Em minha opinião acho que foi um grande passo para acalmar a 
preocupação de toda a humanidade, acredito que não são cem por cento eficientes, mas já dá pra se ver que está 
diminuindo os casos. Ainda precisamos manter os cuidados, acredito que cada vez mais os pesquisadores descu-

bram como erradicar esse vírus, pois foi muito triste ver a quantidade de pessoas que foram ceifadas por um vírus 
tão pequeno. Deus esta conosco e podemos ter certeza que ele quer o melhor para todos nós.

Madalena Ferreira de Queiroz – Aposentada

Como diz o cantor Lulu Santos “Existirá e toda raça, então, experimentará para todo mal, a cura”. É assim que me 
sinto, esperançosa, feliz e emocionada ao receber a primeira dose da vacina. Muito agradecida a Deus, aos profissio-

nais de saúde e a Administração de Palmitinho pelo brilhante trabalho neste setor. Ressaltando que todos devemos 
continuar nos cuidando e obedecendo os protocolos de saúde.

Ivani Luiz Bonifácio de Ávila – Professora/Pedagoga
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RURAL AGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE
Luan Jaques da Costa

AGRONEGÓCIO EM DESTAQUE

Deputado anuncia emenda para 
compra de retroescavadeira

Emenda de R$ 100 mil para a saúde

O município de Palmit-
inho será contempla-
do com uma emenda 

parlamentar para a compra 
de uma retroescavadeira. O 
recurso foi confirmado no final 
do mês de junho, em encontro 
da Assessoria do Deputado 
Dionílson Marcom (PT) com 
o Prefeito Municipal Caetano 
Albarello e o Vice-Prefeito 
Elisandro da Silva.

A emenda foi articulada 
pela bancada do Partido 
dos Trabalhadores (PT), 
sendo uma reivindicação 
do Vereador Ananias Bastos 
e de lideranças do partido 

no município. Conforme o 
vereador, o recurso era um 
antigo pleito que foi tratado 
durante recente encontro 
com o Deputado, e irá aux-
iliar nos serviços prestados 
aos agricultores.

A emenda parlamentar 
no valor de R$ 350 Mil será 
destinada para a compra de 
um restroescavadeira que 
irá auxiliar nos trabalhos 
prestados pela Secretaria de 
Obras e Viação e pela Sec-
retaria da Agricultura e Meio 
Ambiente nas propriedades 
rurais do município.

De acordo com o Prefeito 

Municipal Caetano Albarello, 
a Administração Municipal 
vem mantendo constante 
contato com parlamentares 
que possuem base eleitoral 
no município e a liberação 
da emenda demostra a união 
das mais diversas siglas em 
prol da busca de recursos 
para o Município. O pre-
feito relata que há outras 
demandas que estão sendo 
pleiteadas com o intuito 
de buscar cada vez mais 
recursos para a compra de 
máquinas e equipamentos a 
fim de atender as demandas 
dos munícipes.

No último dia 22 de junho foi lançado o Plano Safra 2021/2022. 
Esse é um marco para um novo ano agrícola que se inicia.

Nesta edição o Plano Safra traz algumas mudanças e hoje 
vou escrever um pouco mais sobre o anúncio e também algumas 
orientações aos agricultores que pretendem realizar custeio de 
suas lavouras e investimentos em suas propriedades. 

A boa notícia é que o novo Plano Safra contará com R$ 
251,22 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, 
um aumento de 6,3% ou R$ 14,9 bilhões a mais em relação ao 
plano anterior. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º 
de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. O limite de renda bruta 
anual para obtenção de DAP aumentou de 415 mil, para 500 mil 
reais. Os juros para custeio passou de 2,75% para 3% ao ano, 
para custeio de milho acima de 20 mil reais o juro é de 4,5%.a.a 
e Pronaf mais alimentos varia de 3% a 4,5% a.a.

Conforme a finalidade do investimento, os limites de custeio 
por ano, por CPF, é de 250 mil reais e investimento de 400 mil. 
Outra mudança é no valor referente a construção ou reforma de 
moradias rurais que passou de 50 para 60 mil reais com prazo 
de 10 anos e com juros de 4,5% a.a. Para os produtores que irão 
acessar o crédito para custeio de suas lavouras de grãos e demais 
culturas, o primeiro é trazer a documentação necessária para rea-
lização do custeio: CPF, RG, Escritura, CAR- Cadastro Ambiental 
Rural. Importante o produtor já possuir os orçamentos dos insumos 
que irá adquirir para a lavoura como: semente, adubo, defensivos, 
para que o custeio seja feita da forma mais precisa possível, pois 
caso haja necessidade de acionar o seguro, o valor a ser pago será 
conforme descrito no projeto conforme cada item. 

Analisando a nova proposta, destacamos que houve outra im-
portante mudança relativa ao financiamento da mesma cultura em 
períodos diferentes e em áreas diferentes, por exemplo: produtor fi-
nancia a safra de milho em uma área, e em outra possui fumo, feijão 
ou outra cultura e planta esta outra área com milho em dezembro, 
neste ano permite-se a realização de dois contratos de custeio para 
a mesma cultura e mesmo produtor, algo que não era permitido 
em anos anteriores. Vale ressaltar aos produtores a importância 
de realizar o custeio de suas lavouras, pois nos últimos dois anos 
enfrentamos duas graves estiagens e forte ataque de cigarrinhas, 
o que prejudicou muito as culturas, expondo a importância do 
seguro para precaver estas situações. Destacamos que com alta 
no custo de implantação das lavouras, principalmente de grãos, 
se faz ainda mais necessário assegurar a sua lavoura. 

A Emater realizou no último ano mais de 350 projetos de custeio 
e investimento no município, e neste ano já iniciamos o encami-
nhamento das propostas. Para mais informações sobre o novo Plano 
Safra se coloco a disposição para estar tirando as dúvidas! 

Até a próxima edição...

Equipamento deve auxiliar trabalho em propriedades rurais

xxxxxxx

Divulgação

DivulgaçãoAlém da boa notícia com a 
liberação de recursos para a 

compra de uma retroescavadeira, 
o município de Palmitinho também 
foi contemplado com uma emenda 
de R$ 100 Mil para investimentos 
no setor da saúde.

O anúncio foi feito durante visita 
realizada pelo Diretor da Secretaria 
da Indústria, Comércio e Turismo, 
Gervásio Santana; e o Vereador 
Genedir Luiz Negrini (Ninho), a 
secretarias estaduais e gabinetes 
parlamentares, em Porto Alegre.

A agenda ocorreu na quin-
ta-feira (1º), quando às lideranças 
visitaram diversos departamentos, 
secretarias e gabinetes parlamen-
tares, com a finalidade de apresen-

tar projetos e solicitar a agilização 
de liberações de recursos.

Conforme Santana, entre as 
agendas realizadas em Porto 
Alegre está uma visita ao Depar-
tamento Autônomo de Estradas e 
Rodagens (DAER), onde foi pro-
tocolado o pedido de liberação de 
equipamentos para o município. 
Já no Gabinete do Deputado, 
Dirceu Franciscon (PTB), foram 
protocolados pedidos como a lib-
eração de recursos e confirmada 
a liberação da emenda.

De acordo com o Vereador Nin-
ho, o recurso será muito útil para 
atender as muitas dificuldades do 
setor da saúde que se agravaram 
com a pandemia.
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Aprovada recentemente 
na Câmara Municipal 
de Vereadores, o Pro-

grama de Recuperação Fiscal 
(Refis), está em vigor desde o 
último dia 23 de junho.

O programa foi instituído 
através da Lei Municipal 
N.º 2853/2021 oferecendo 
parcelamento de até 6 vezes 
e descontos de até 100% 
para os contribuintes que 
estão em dívida ativa.

Conforme o Secretário 
Munic ipal  da Fazenda, 
Cristiano Dalla Valle, o ob-
jetivo é aumentar a arreca-
dação, bem como efetivar 
a regularização de créditos 
tributários e não tributários 
do município, decorrentes 
de débitos de contribuintes. 
– O Refis possibilita que 
os contribuintes possam 
acertar seus débitos com 
o município garantindo 
descontos de até 100% 
nos juros, além de obter 
condições especiais de par-
celamento, destaca.

Os contribuintes interes-
sados em aderir ao progra-
ma tem até o próximo dia 
15 de agosto para forma-

GERAL ESPAÇO 
ABERTO
Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

A importância da segunda dose
O portal G1 publicou no dia 29 de junho que 

até aquela data, conforme levantamento das 
secretarias estaduais de Saúde, 72.534.656 
pessoas tomaram a primeira dose e 25.556.540 
a segunda, 431.106 a dose única, num total de 
mais de 98,5 milhões de doses aplicadas. Com 
isso mais de 12% dos brasileiros tomaram as 
duas doses ou a dose única de vacinas contra 
a Covid, confirmando a imunização completa.

Com exceção da Janssen, que completa a 
imunização com apenas uma dose, tomar a se-
gunda vacina é fundamental. Além de aumentar 
a proteção da pessoa vacinada, a picada de 
reforço ajuda a ampliar o prazo de imunidade 
contra a Covid-19. Quem não completa o es-
quema vacinal está mais sujeito à infecção do 
coronavírus e acaba prejudicando o controle da 
disseminação do vírus, a chamada "imunidade 
de rebanho".

Outro agravante da não aplicação da segunda 
dose é que este indivíduo poderá estar vulnerá-
vel ao desenvolvimento de variantes mais agres-
sivas da Covid-19, que estão surgindo em todas 
as partes do mundo. Por exemplo, em um corpo 
que completou o ciclo vacinal, qualquer variante 
por mais agressiva que seja, teoricamente, teria 
mais dificuldade de sobreviver e desenvolver a 
doença. Nas pessoas que tomaram apenas uma 
dose, qualquer mutação do vírus pode causar 
uma doença bem mais agressiva e letal.

Portanto, por mais que a primeira dose tenha 
provocado reações no seu corpo, não deixe de 
tomar à segunda. Isso não é só por você, mas 
por toda a população, pois como já dito acima, o 
vírus continuará agindo cada vez mais resistente 
em quem não está completamente imunizado.

Um grande abraço a todos e obrigado pela 
leitura.

Divulgação

Refis Municipal oferece opções 
de descontos e parcelamentos
Contribuintes em 
débito podem 
aderir programa 
até 15 de agosto

Jovens poderão ingressar em novas turmas da Casa Familiar

lizar o pedido mediante do 
“Termo de Opção do REFIS 
MUNICIPAL”. Os descontos 
são válidos para contri-
buintes, pessoas físicas ou 
jurídicas, relativos à Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza(ISSQN), Taxas de 
Licença e Fiscalização, Taxa 
de Lixo, Imposto Sobre Pro-
priedade Predial e Territorial 
Urbano(IPTU), Contribuição 
de Melhoria, Programa Tro-
ca-Troca, Serviços de Má-
quinas, Multas Sanitárias, 
entre outros.

De acordo com o Setor 
de Tributos da Secretaria 

Municipal da Fazenda, os 
contribuintes que aderirem 
ao programa poderão optar 
pela quitação do débito 
ou parcelamento em até 3 
vezes com abatimento de 
100% de multa, juros e 
correção de mora, ou pelo 
abat imento de 75% de 
multa, juros e correção de 
mora com parcelamento em 
até 6 vezes.

Mais informações sobre 
o REFIS MUNICIPAL e a 
solicitação do Termo de 
Adesão podem ser sanadas 
junto a Secretaria Municipal 
da Fazenda.

Rua Olavo Bilac
Palmitinho-RS

Telefone: 3791-1540
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Equipe feminina de futsal se prepara 
para a competição que inicia dia 17

APRESENTA ELENCO PARA 
DISPUTA DO ESTADUAL 

INDUSTRIAL/
PALMITINHO 

ANOS
Palmitinho - Adm. 21/24

CONSTRUINDO O FUTURO 
DE NOSSA GENTE.

O Município de Palmitinho 
estará representando na 
Liga Sul Riograndense de 

Futsal Feminino que inicia no 
próximo dia 25 de julho reunin-
do as melhores equipes do Rio 
Grande do Sul.

A apresentação do elenco do 
Industrial/Palmitinho ocorre na 
sexta-feira (09), durante live no 
Auditório da Câmara Municipal 
de Vereadores de Palmitinho, 
com a presença das atletas, 
comissão técnica e autoridades.

Conforme o Coordenador e 
Treinador da equipe, o desportista 
Luiz Cupsinski, a equipe já está 
se preparando para a disputa ao 
longo das últimas semanas e o 
trabalho de condicionamento físico 
está sendo intensificado nos últi-
mos dias. Ele destaca que o elenco 
contará com jogadoras com larga 
experiência no futebol regional em 
um esporte que vem apresentando 
constante crescimento.

Entre os destaques da equipe 
do experiente treinado Luiz estão 
às atletas: Lídia de Freitas, Car-
la Dalla Cort, Diandra Ledur e 

Laiane Vaz, todas com passagem 
pelo Guarani Futsal de Frederico 
Westphalen. A equipe conta com 
atletas de diversos municípios da 
região em uma mescla com jov-
ens atletas do município. A com-
petição deve contar com mais de 
40 equipes e o sorteio das chaves 
ocorre durante Congresso Técnico 
nos próximos dias 21 e 22 de 
julho, destaca o Diretor Geral da 
Federação e Presidente da Liga 
Sul Riograndense, Fábio Costa.

O evento de lançamento é 
organizado pela Administração 
Municipal que está dando am-
plo apoio à equipe que levará o 
nome de Palmitinho para todo 
o estado. A apresentação do 
elenco conta com a presença 
do prefeito Municipal Caeta-
no Albarello, do Vice-Prefeito 
Elisandro da Silva e secretários 
municipais.

Restrito ao público devido à 
pandemia, a live de apresentação 
do elenco palmitinhense tem trans-
missão nas páginas da Prefeitura 
Municipal e do Jornal Vitrine do 
Povo (VP).

O VP APRE-
SENTA COM 
EXCLUSIVIDADE 
O ELENCO DO 
INDUSTRIAL/
PALMITINHO:

 Técnico - Luiz Cupsinski 

 Auxiliar Técnico - Kia Mensh 

 Goleira - Ana Cardoso 

 Auxiliar - Ana Célia de Souza 

 Goleira - Lídia de Freitas 
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AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

 Ala - Ana Paula Turchetto

 Fixa - Laine Vaz

 Ala - Daniela de Abreu 

 Ala - Talissa Eduarda Corso

 Ala - Flávia de Oliveira da Silva

 Ala-Pivô - Diandra Ledur

 Ala - kerli de Lima Schneider

 Fixa - Greici Queli Cardoso Albarello

 Ala - Stefany Mariana de Souza

 Fixa - Joyce Martins

 Ala - Bianca Martins 

 Pivô - Rafaela de Cezaro

 Ala - Carla Dalla Cort 

 Pivô - Sabrina Schneider
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GERAL

 Divulgação

Palmitinho tem mais da metade 
da população vacinada
Vacinação chega para população abaixo dos 40 anos

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

Pandemia e o gerenciamento 
de risco patrimonial 

Caro leitor, incialmente, se faz necessária uma breve 
introdução, uma vez que, com o aumento de mortes 

no Brasil, em 2021, provocado pela segunda onda da 
Covid-19, ocorreu um aumento na procura por planeja-
mento sucessório ou gerenciamento de risco patrimonial. 
Em 2020, houve um crescimento da demanda por conta 
da pandemia, mas em menos de quatro meses deste 
ano, o país já bateu o recorde do número de mortes de 
2020 causadas pelo novo Coronavírus.

No segundo semestre do ano passado, por exemplo, 
o número de testamentos feitos aumentou 14% se com-
parado ao mesmo período de 2019, segundo dados do 
Colégio Notarial do Brasil. Esse aumento indica como a 
pandemia vem conscientizando as pessoas em relação 
à organização e à transferência de bens, e é relevante 
pelo fato de que o testamento não é obrigatório por lei.

O Planejamento sucessório nada mais é do que um 
conjunto de decisões e providências pensadas na par-
tilha de bens entre os herdeiros no futuro. Embora a 
cultura do nosso país seja viver o presente, fato é que 
todos, um dia, virão a falecer e não deve ser desejo de 
ninguém deixar os que ficam, em conflito e despesas, 
ainda mais em um momento tão sensível quanto ao da 
perda de um ente querido.

Existem alguns métodos para dar entrada no pro-
cesso de gestão de bens ou planejamento sucessório. 
O que vai ditar qual método é mais vantajoso e em 
qual situação são as particularidades do patrimônio 
em questão. Alguns deles são: Testamento, Doação dos 
bens em vida, Holding familiar e Previdência privada. 
Sobretudo, é necessário deixar claro que perante a 
lei há herdeiros necessários e estes não podem ser 
excluídos da partilha de bens.

No corrente ano, as famílias em que os patriarcas/
matriarcas já são mais idosos e acumularam certo 
patrimônio ao longo da vida, e pretendem organizar 
seus bens para facilitar a sucessão aos seus filhos, 
tem buscado o auxílio profissional para tal finalidade.

Outra vantagem do planejamento são as economias 
tributárias, por exemplo, o testamento pode determinar 
como ficará a divisão do patrimônio após a morte do 
testador, mas não tem a capacidade de gerar econo-
mia tributária, blindagem de patrimônio, otimização 
de recursos.

A blindagem patrimonial, a economia tributária, a 
preservação do patrimônio dentro do núcleo familiar e 
evitar desentendimentos entre membros da família são 
os principais motivos pela busca do planejamento, uma 
vez que, se a família tiver realizado um planejamento 
sucessório, tudo será decidido ainda em vida, o que 
evita desentendimentos futuros entre os familiares 
e, a depender dos instrumentos que foram utilizados 
para tanto, é possível, inclusive, não ser necessária a 
abertura de um inventário.

Aqui temos alguns exemplos que podem ser utiliza-
dos pelas famílias, que se preocupam com a relação 
patrimonial que possuem e uma possível divisão. Exis-
tem diversas maneiras de se aplicar o planejamento 
sucessório na prática, nesse sentido, como sinal de 
alerta e em caso de dúvidas, sugiro que busque um 
profissional de sua confiança para eventuais esclare-
cimentos. Um forte abraço e até a próxima. 

Mais da metade da pop-
ulação palmitinhense 
foi imunizada contra 

a Covid-19, de acordo com o 
último boletim da vacinação 
divulgado na terça-feira (05).

O esforço e dedicação dos 
profissionais da Secretaria 
Municipal da Saúde e As-
sistência Social faz com que 
o município se mantenha 
como um dos destaques no 
percentual de vacinados na 
região. A marca de 50% da 
população vacinada foi alca-
nçada durante o plantão de 
vacinação realizado na man-
hã do último sábado (03).

Conforme o boletim, 3.679 
pessoas já havia recebido a 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19, ou seja, 52,14% 
da população. Outras 1.333 
pessoas receberam as duas 
doses, um total de 18,89%. 
Além destas, 60 pessoas rece-
beram a dose única da vacina 
da janssen, 0.85%. 

Nesta semana a imuni-
zação continuou para as pes-
soas que aguardavam pela 
chegada da segunda dose e 
a população em geral a partir 
dos 40 anos de idade. Con-
forme a Secretaria Municipal 
da Saúde e Assistência Social, 
a chegada de nova remessa de 
vacinas na última quinta-feira 
(07) irá permitir o início da 
imunização para a população 
abaixo dos 40 anos, seguindo 
a ordem decrescente.

A Secretária Municipal de 
Saúde, Inês Maria Albarel-
lo, destaca que o elevado 
percentual de vacinados so-
mados a conscientização da 
população com a obediência 
aos protocolos sanitários já 
está refletindo na diminuição 
do número de casos no mu-
nicípio. A secretária pede 
que a população não deixe 
de tomar a vacina e continue 
tomando todos os cuidados 
para evitar que a doença faça 
mais vítimas no município.

A vacinação contra a 
Covid-19 segue ocorrendo no 
Centro Cultural entre as 8h 
e 11h20. Durante a tarde, 
das13h às 16h ocorre a vaci-

nação contra a gripe(influen-
za), para os grupos prioritários.

CASOS SE 
ESTABILIZAM

Após um forte avanço nos 
primeiros meses do ano, os 
casos de Covid-19 apresen-
taram significativa redução 
nas últimas semanas, em 
Palmitinho.  

Conforme os levantamen-
tos realizados mensalmente 
pelo VP, com base em dados 
dos boletins da Secretar-
ia Municipal da Saúde, a 
doença alcançou o pico de 
contaminações no mês de 
janeiro quando foi registrado 
um aumento de 67,4% nos 
casos. Em fevereiro o ritmo 
de contágio reduziu subindo 
11,9%, mas com a chegada 
de nova onda do vírus, houve 
um crescimento de 58,5% 
em março. Nos meses se-
guintes o avanço da doença 

diminuindo gradativamente, 
com aumento de 29,1% 
em abril, 15,8% em maio e 
9,9% em junho.

Os primeiros boletins de 
julho mostram um aumento 
de menos de 1% de casos. 
De acordo com o boletim 
divulgado nesta quarta-fei-
ra(07), na primeira semana 
do mês foram apenas 4 reg-
istros com nenhuma pessoas 
internada devido a doença.

Conforme os profissionais 
da saúde, a evolução da vaci-
nação reduz a circulação do 
vírus e consequentemente a 
transmissão do mesmo. Além 
disso, as medidas sanitárias 
e a conscientização da pop-
ulação também contribuem 
para a estabilidade dos casos. 
Por outro lado, os profission-
ais alertam que as variantes 
do vírus preocupam pelo risco 
de trazer uma nova onda de 
disseminação do mesmo.
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Gestantes recebem quites de produtos do Programa Gera Vida

Mais uma etapa do Programa 
Gera Vida Palmitinho foi 
realizada na tarde da sexta-

-feira (25). Na ocasião o programa 
distribuiu quites de produtos para 
mulheres que estão na fase final 
de gestação.

O encontro ocorreu no auditório 
da Secretaria Municipal de Saúde e 
reuniu gestantes e profissionais de 
saúde. Durante o encontro as ges-
tantes tiraram dúvidas pertinentes 
sobre a gestação, compartilharam 
experiências sobre o período ges-
tacional e receberam um quite de 
produtos maternidade entregues 
pela secretaria.

Conforme a Enfermeira Coorde-
nadora do Projeto, Graziela Piove-

san, a inciativa é uma forma de au-
xiliar as futuras mamães no cuidado 
com os recém-nascidos. – Ao final 
do encontro cada gestante recebeu 
o quite com, sacola personalizada 
com a logo do Gera Vida, banhei-
ra, fraldas, termômetro, álcool 70, 
cotonete, lenço umedecido, meia, 
bore, pano de boca, cueiro, sabo-
nete e uma manta de lã, destacou 
a profissional.

De acordo com a Secretária 
Municipal de Saúde, Inês Maria 
Albarello, o Gera Vida é muito im-
portante para orientar as gestantes. 
Ela parabenizou as futuras mamães 
e destacou o importante trabalho 
que os profissionais de saúde estão 
realizando ao longo do desenvolvi-

Ocorreu na quinta-feira (24), mais uma etapa 
de entrega de cestas básicas do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa 
contempla 110 famílias em situação de vulne-
rabilidade social com alimentos vindos direta-
mente da agricultura familiar.

O PAA foi implantado no município no 
ano de 2013, sendo o Palmitinho um dos 
primeiros municípios da região a aderir à 
iniciativa. Conforme o Secretário Municipal 
da Agricultura e Meio Ambiente, Cleber 
Luís Sponchiado, o programa tem dois im-
portantes objetivos: Auxiliar os agricultores 
familiares a produzirem para o seu consumo 
familiar e comercializar o excedente e atender 
famílias em situação de vulnerabilidade que 

recebem as cestas gratuitamente.
O Programa é desenvolvido em uma parceria 

entre a Administração Municipal através da 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e 
o Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS) e Emater do município.

De acordo com a Coordenadora do Programa, 
Elaine Zimmer Rech, os produtos são adqui-
ridos diretamente de agricultores familiares e 
distribuídos mensalmente para as famílias ca-
rentes. Ela destaca a importância da iniciativa 
para as famílias beneficiadas e os agricultores. 
– Estamos sempre buscando incentivar mais 
agricultores, pois o programa tem uma função 
muito importante a fim de melhorar a qualidade 
de vida de nossos munícipes, destaca.

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 
24/05/2021 a 28/06/2021, estiveram em pauta os seguintes 
Projetos de Lei;

DA PARTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: 
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”. (Foi encaminhado ofício 
pelo poder executivo solicitando a retirada desse projeto).

Projeto de lei municipal nº 26/2021 –“Dispõe sobre o 
sistema municipal de cultura do município de Palmitinho/RS e dá 
outras providências”. (Aprovado por unanimidade).     

Projeto de Lei Municipal nº 27/2021 –“Institui o serviço de 
inspeção municipal-sim no município de Palmitinho/RS, revoga a 
lei municipal nº 1.686/2003 e dá outras providências”. (Aprovado 
Por Maioria Absoluta).

Projeto de Lei Municipal nº 28/2021- “Criam-se os Distri-
tos Industriais no município de Palmitinho/RS, estabelecem-se 
incentivos a instalação de indústrias, empresas atacadistas, 

disciplina a venda e concessão de uso de imóveis nas áreas dos 
distritos industriais, revogam-se as leis nº 2.159 de 06/10/2020 
e 1.731de 02/08/2004 e dá outras providências”. (Aprovado por 
unanimidade).

Projeto de Lei Municipal nº 29/2021 - “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 nº 2.526/2015 e dá outras 
providências”. (Aprovado por maioria absoluta) 

Projeto de Lei Municipal nº 30/2021- “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”. (Aprovado por una-
nimidade).

Projeto de Lei Municipal nº 31/2021 - “Institui Programa 
de Recuperação Fiscal e dá outras providências”. (Aprovado por 
unanimidade).

Projeto de Lei Municipal nº 32/2021 – “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a contratar servidores por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público para atendimento ao Programa Primeira Infância Melhor 
(PIM) e dá outras providências”. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal nº 33/2021 – “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a abrir crédito especial, no orçamento vigente, 
e dá outras providências”. (Aprovado por unanimidade).

Projeto De Lei Municipal Nº 34/2021 – “Autoriza Suplemen-
tar Dotações No Orçamento Vigente E Dá Outras Providências”.  
(Aprovado por unanimidade).

Projeto De Lei Municipal Nº 35/2021 –“Autoriza O Poder 
Executivo Municipal A Abrir Crédito Especial, No Orçamento Vi-
gente, E Dá Outras Providências”. (Aprovado por unanimidade).

Projeto De Lei Municipal Nº 36/2021-“Institui O Conselho 
Municipal De Saneamento Básico Do Municipio De Palmitinho E Dá 
Outras Providências”. (Aprovado por unanimidade).

As Sessões da Câmara Municipal ocorrem sempre às segun-
das-feiras, às 18hs, no Plenário da Câmara Municipal de Vereado-
res. 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.

Famílias recebem cestas de alimentos do PAA

mento do projeto.
O programa é uma forma alter-

nativa de orientar as gestantes e 
puérperas do município em meio 
à pandemia. As atividades ocorrem 
diariamente com a troca de expe-

riências entre as integrantes através 
de um grupo de whatsApp, mas a 
cada 15 dias ocorre a vídeo-pales-
tra com os profissionais de saúde 
abordando temas diversos e de 
interesse das integrantes.
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VARIEDADES

JULHO DE 2021

ÁRIES (21/3 A 20/4)
É uma época perfeita para Áries aproximar-se de seus conhecidos, 

principalmente graças a Vênus em posição de Leão, o que lhes dará enorme 
confiança. Não tenha medo de entrar em contato com alguém que você tenha 
acabado de conhecer. 

TOURO (21/4 A 20/5)
Touro será o mais afetado por Júpiter na posição de Peixes em julho, 
graças ao qual você se sentirá encantado consigo mesmo e deixará 

de se preocupar com coisas sobre as quais não tem controle. Você estará mara-
vilhado com a harmonia e outros deverão sentir isso também.     

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Júpiter terá a influência mais significativa sobre os geminianos. Além 
da criatividade, trará felicidade e eventos fatídicos. Portanto, toda a 

atenção no mês de Julho, pois você poderá se deparar com o amor da sua vida 
ou um acontecimento que virará sua vida de cabeça para baixo.   

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Você terá energia de sobra e poderá ingerir muita adrenalina. Os 
cancerianos estarão inquietos e o desejo por informações também 

estará excepcionalmente forte. Mercúrio o empurrará para frente e você não irá 
parar até que satisfaça seus desejos. Mas tome cuidado para não ser oprimido 
por muita ansiedade.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Este mês será em harmonia e calor, que a influência de Vênus vai dar 
a você. Faça uso justo de sua capacidade de estabelecer novos rela-

cionamentos para que possa conhecer pessoas interessantes. Além disso, você 
também terá paciência suficiente para ouvir aqueles que não são tão atraentes.  
Durante este período, cuidado com os gastos excessivos.  

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Não será fácil para os virginianos conhecerem novas pessoas em 
julho. Por causa de Vénus, você tenderá a subestimar os que estão à 

sua volta e a condená-los sem razão e, provavelmente será arrogante. Por outro 
lado, você demonstrará um afeto inabalável pelos seus entes queridos. O seu 
apetite sexual aumentará e, o seu parceiro ficará feliz por fazer uso dele consigo.   

LIBRA (23/9 A 22/10)
Tudo irá ficar calmo e sem problemas, e você sentir-se-á como 
se compreendesse tudo bem. A influência da Lua multiplicará as 

suas emoções. Não obstante, você será capaz de controlar totalmente todas 
as situações e encontrar o equilíbrio absoluto em todas elas. Julho vai torná-lo 
propenso a estados mentais ruins, talvez até mesmo depressão, que poderia vir 
de repente sem uma causa evidente.      

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Haverá muitas mudanças para os escorpianos em julho. Graças a Urano, 
tenderá a explorar o inexplorado e a experimentar. Como isto ajudar-lhe-á 

em muitos aspetos da vida, irá manter esta mentalidade mesmo no futuro. Julho irá 
forçá-lo a dar uma pausa no trabalho e sair para umas férias interessantes.     

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Devido à influência de Saturno, os sagitarianos podem ser teimosos em 
julho e, provavelmente, tentarão manter os valores tradicionais a todo o 

custo. Você tentará aplicá-los aos seus filhos, e isto pode significar problemas. Eles 
podem sentir que você está a interferir na vida deles e poder-se-á facilmente virar-se 
contra si. Será muito sistemática, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal.     

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Em julho, os capricornianos sentirão muito mais o dever para com 
a família devido à influência de Júpiter. Você será excessivamente 

protetor com os seus entes queridos, o que muitas vezes pode ser um fardo 
para eles. Tente reduzir estas tendências, especialmente se os seus filhos 
forem adolescentes.   

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Os aquarianos estarão em grande forma, mesmo que eles pensem 
que não. Marte dar-lhe-á a sua energia e não haverá nada que 

não possa fazer, portanto, não se subestime. Infelizmente, devido à influência 
deste planeta, você também será mais impulsivo e agitado do que o normal, 
e isto levará a muitos confrontos com outras pessoas que não serão capaz de 
acompanhá-la.     

PEIXES (20/2 A 20/3)
Em julho, Peixes estará sob a maior influência das emoções. Mesmo 
um pequeno problema pode ser suficiente para deixá-la louco durante 

dias. Pode ajudar-te a fortalecer o seu relacionamento com a natureza, dado que 
não tem prestado muita atenção à mesma ultimamente. Cuidar de animais ou 
passear na floresta ajudá-la-á a restaurar o seu equilíbrio interior.

HORÓSCOPO MENSALEquipes de TVs gravam 
reportagens em Palmitinho
Gravações repercutem efeitos da grave estiagem que atinge o município

Reportagem de quase 5 minutos foi veiculada no Jornal da Record

O Município de Palmi-
tinho foi manchete 
em canais de TVs 

nacionais durante o mês 
de junho. O assunto retra-
tado foi os efeitos da grave 
estiagem que vem afetando 
a zona rural do município 
com perdas estimadas em 
R$ 30 Milhões.

Durante a terça-feira, 
dia 22 de junho, uma equi-
pe da Record TV realizou 
filmagens no interior no 
município. Os profissionais 
vieram de Porto Alegre a 
fim de captar imagens para 
uma reportagem de quase 
5 minutos que foi reprodu-
zida em rede nacional pelo 
Jornal da Record, na noite 

do dia 30 de junho.
O material retrata os 

efeitos da estiagem nas 
propriedades do interior 
do município, t razendo 
depoimentos de lideranças 
e de agricultores familiares 
e produtores de suínos e 
gado leiteiro. A reportagem 
faz parte de uma série que 
retrata os diferentes tipos 
de estiagem nas diversas 
regiões brasileiras.

A equipe foi liderada pelo 
jornalista e repórter da TV 
Record Porto Alegre, Jair 
Bastos, acompanhado do 
auxiliar Mário Lima e do ci-
negrafista Hugo Ramires. O 
roteiro contou com o apoio 
da Assessoria de Comunica-

ção da Prefeitura Municipal 
de Palmitinho e da Secreta-
ria Municipal da Agricultura 
e Meio Ambiente.

No início do mês de 
junho uma equipe da RBS 
TV, capitaneada pelo Jor-
nalista e Repórter Everson 
Dornelles, também esteve 
no município onde captou 
imagens que foram veicu-
ladas em horários nobre 
da emissora, como: Globo 
Rural, Jornal do Almoço e 
RBS Notícias. 

Os conteúdos veiculados 
pelas emissoras com o de-
poimento de palmitinhen-
ses podem ser conferidos 
nas plataformas digitais das 
emissoras.

Dejair de Castro
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Palmitinhense Futsal se prepara 
para estreia no Estadual
Equipe encerrou participação na Taça Farroupilha com derrota

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

NADA É TÃO RUIM QUE NÃO 
POSSA PIORAR

Palmitinhense estreia contra o selecionado de São Luiz Gonzaga

Olhando a tabela do Brasileirão 2021 o Internacional 
está com 37 % e o Grêmio com menos de 10% de apro-
veitamento. Que barbaridade. Bragantino, Athlético PR, 
Fortaleza e até o Juventude fazem campanhas ótimas. 
Sei não hein – isso não cheira bem. 

Aguardaremos os próximos capítulos!
Se jeito regula, pelo que estão jogando, a Dupla Gre-

nal só está na Libertadores e na Sulamericana porque 
as disputas da fase mata-mata cessaram. Fatalmente 
estariam eliminados.

Está impregnado na cultura do futebol brasileiro que 
o treinador é o primeiro culpado pelos resultados nega-
tivos. Sinceramente não tenho convicção disso. Tenho 
visto sim, que muitos jogadores nas suas tradicionais 
“panelinhas” derrubam técnicos a bel prazer e não são 
responsabilizados pela direção ou pelo próprio torcedor.

No final das contas o clube é sempre o prejudicado 
pelos interesses de diversas naturezas e de variadas 
partes.

Li que o Internacionalpossui uma dívida histórica; vejo 
que o Grêmio no papel possui um dos melhores times dos 
últimos tempos e não engrena. Isso assusta um pouco. 
Dizem que gaúcho não tem medo – “tem receio” – mas 
o que aconteceu com o Cruzeiro de Minas Gerais é 
profundamente lamentável e oxalá passe longe daqui.

Tiago Nunes já não é mais o treinador gremista. O 
problema não foi demiti-lo, mas quem contratar. Não 
existe convicção nisso. O torcedor é passional e na 
maioria dos casos age por impulso. Até dias atrás esse 
mesmo treinador era o cara. As cobras estão tão cria-
das no vestiário gremista que inicialmente rechaçaram 
Felipão e bancaram o interino. 

Diego Aguirre também “está firme igual prego na 
polenta”. Não necessariamente é o caso, mas às vezes é 
difícil tirar leite de pedra. No caso do colorado o contexto 
é mais estrutural pelo passado recente.

Não tá morto quem peleia. "Vamo mete o facão no 
toco" e torcer para que o título desta coluna não se 
confirme.

Um forte abraço e até a próxima.

O Palmitinhense Futsal 
entra na fase final 
de preparação para 

a estreia no Estadual Série 
C, previsto para iniciar no 
próximo dia 17 de julho.

A equipe deve receber 
reforços após ser desclassi-
ficada na fase semifinal da 
Taça Farroupilha – Região 
Alto Uruguai, torneio pre-
paratório disputado pela 
equipe ao longo do mês de 
junho.

No sábado, 26 de ju-
nho, a equipe do técnico 
Marquinhos Nascimento foi 
derrotada pelo Sport Club 
Jaqtaqvá, de Chapada por 
5 a 3, encerrando a sua 
participação no torneio com 
3 derrotas em 4 partidas 
disputadas.

Na Série C do Gauchão, o 
selecionado estreia em casa 
no dia 17 de julho, diante 

da Associação Grande São 
Luiz de Clubes (AGSL) de 
São Luiz Gonzaga. 

GRUPO É DEFINIDO 
EM SORTEIO

O sor teio que definiu 
os adversários do selecio-
nando palmitinhenses foi 
realizado pela Liga Gaúcha 
de Futsal, definindo os 
confrontos da rodada inau-
gural do Gauchão de Futsal 
Sicoob – Série C 2021. O 
Palmitinhense Futsal, parti-
cipará pela primeira vez do 
campeonato e representará 
o município de Palmitinho 
e a região do Médio Alto 
Uruguai.

O Palmitinhense está 
alocado na Chave A da 
Conferência Oeste do cam-
peonato, junto com o Villa 
Romana (Santa Rosa), o SI 
Cruz Alta (Cruz Alta), o CFM 

(Miraguaí), o Giruá Futsal 
(Giruá) e o AGSL (São Luiz 
Gonzaga). De acordo com 
o regulamento, na primeira 
fase todos os times de cada 
chave se enfrentam em tur-
no e returno dentro de seus 
grupos. Os quatro melhores 
colocados avançam para 
os playoffs, que segue no 
formato mata-mata até o 
campeão da Conferência 
Oeste ser conhecido. Após, 
no mês de dezembro, os 
campeões das conferências 
Oeste e Leste se enfrentam 
para conhecer o grande 
campeão da Série C. 

Ao todo, o Gauchão de 
Futsal - Série C conta com 
22 equipes de todo o Es-
tado, divididas em quatro 
grupos, dois que integram a 
Conferência Oeste (Chaves 
A e B) e dois da Conferên-
cia Leste (Chaves C e D). 

Dejair de Castro/Arquivo VP

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!
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CONCLUSÃO DE OBRAS DA ERS-528
Rodovia está contemplada em Plano de Ações anunciado em junho

GERAL

Novos recursos devem permitir 

A ERS-591, entre Frederico Westphalen e Ametista do 
Sul, está entre as contempladas no Plano de Investimentos 
e Ações, confirmando a destinação de recursos para obras 
de pavimentação em todo o Rio Grande do Sul.

Dividido em nove regiões funcionais, o Estado deverá 
investir entre 2021 e 2022, R$ 1,2 bilhão para obras de 

infraestrutura em estradas. Com isso a região de Frederico 
Westphalen, que também contempla Erechim e Palmeira 
das Missões, vai ter R$ 220 milhões em investimentos.

Um antigo sonho regional, o asfaltamento da ERS-591, 
deve representar um grande avanço no turismo regional, 
já que representa a ligação as minas de Ametista do Sul, 

conhecidas mundialmente pela beleza das pedras preciosas 
que de lá são extraídas. 

Conforme as informações, deve ser liberado R$ 1,5 
milhão ainda este ano e no próximo ano serão mais R$ 12 
milhões, com a conclusão prevista para até o final de 2022 
com um total aplicado de R$ 13,5 milhões.

ERS-591

O Governo do Estado 
anunciou a liberação 
de novos recursos 

para dar prosseguimento ao 
asfaltamento da ERS-528, 
entre Palmitinho e Pinheirin-
ho do Vale.

A obra está contemplada 
no Plano de Ações anuncia-
do no dia 09 de junho, com 
promessa de investimentos 
de R$ 1,3 Bilhão em in-
fraestrutura viária no Rio 
Grande do Sul.

A Rodovia Luiz Carlos 
Panosso (ERS-528), que já 
tem obras em andamento, 
iniciadas em 2020, com 
investimento de R$ 5,2 mil-
hões, deve receber R$ 7,8 
milhões em 2021 e mais R$ 

14 milhões em 2022.
Os novos recursos devem 

permitir a continuidade da 
obra, já que o valor inicial era 
suficiente somente para pou-
co mais de 30% do trecho de 
18 quilômetros da rodovia, 
contemplando o trecho entre 
a cidade de Palmitinho e 
as proximidades da Linha 
Vencedora. Até o momento 
a rodovia recebeu a camada 
asfáltica até a altura da Linha 
Boa Vista, sendo que a estra-
da está sendo preparada para 
receber os próximos metros 
da malha asfáltica.

Além da ERS-528, outras 
rodovias da região também 
estão contempladas no Plano 
de Ações.
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IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

Até o momento a rodovia 
recebeu a camada asfáltica 

até a Linha Boa Vista


