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A necessidade de isolamento devido à pandemia do Covid-19 vem mudando hábitos e costumes, sendo um 
destes a alimentação. Diante disso, o VP convidou alguns leitores a compartilhar suas experiências sobre 
como tem sido os seus hábitos alimentares durante a quarentena. Confira: 

INTERATIVAEDITORIAL COLUNISTAS

O pensamento remete ao momento em que 
estamos vivenciando e a capacidade de 

se reinventar do ser humano. Em um ano em 
que se esperava o apogeu de muitos sonhos 
pessoais e profissionais, temos de dar um 
passo atrás e usar de nossa criatividade para 
superar os efeitos pandêmicos.

A pandemia vem unindo famílias em 
quarentena, mas ao mesmo tempo se-

parando os abraços dos amigos, dos conhecidos, dos parentes 
mais distantes. Em uma época em que a internet e suas redes 
sociais distanciavam as pessoas do nosso convívio, o contraditório 
acontece e de repente a tecnologia se torna fundamental para 
evitarmos o contato. Assim temos as aulas e reuniões virtuais, as 
chamadas de vídeo, as teleconferências, fazendo com que nos 
readaptamos a realidade atual.

Os últimos meses tem sido desafiadores em uma rotina um 
pouco diferente e com novos hábitos. Em plena época de ciência 
avançada em um mundo de tecnologias, nos vem à lembrança 
as histórias da primeira Guerra Mundial, quando surgia a última 
pandemia mundial, a Gripe Espanhola, em 1918. Ao passo em que 
a vida não pode parar, precisamos buscar saídas e não podemos 
deixar de registrar os reflexos que estão sendo sentidos a cada 
dia, sendo que aqui em Palmitinho não é diferente.

Diante deste contexto pensamos a Edição 27 do VITRINE DO 
POVO (VP), relatando através de notícias e opiniões este momento 
de desafios constantes. Nesta edição iremos atualizar as informa-
ções referentes ao Covid-19 após sua chegada em nosso meio, já 
que tivemos nas últimas semanas os primeiros casos e os números 
vem em uma crescente. Em meio à rotina mudada, propomos uma 
interativa sobre os hábitos alimentares em meio a quarenta e fomos 
ouvir a opinião de nossos leitores sobre o que mudou neste período. Os 
reflexos da pandemia na economia são cada vez mais visíveis e diante 
disso os governos estão buscando formas de fomentar a economia 
e evitar um colapso sem precedentes. O VP traz matéria especial 
sobre a principal medida adotada e foi buscar informações sobre 
como o Auxílio Emergencial vem impactando na economia local, ao 
mesmo tempo em que está protegendo as famílias de baixa renda.

O VP 27 também atualiza as informações sobre as obras em 
andamento no nosso município. Tem matéria sobre o asfaltamento 
na continuidade de um ousado projeto de recuperação do asfalto da 
cidade, bairros e vilas e na capa trazemos o anseio da população 
em relação aos preparativos para a colocação dos primeiros metros 
de asfalto na ERS-528. Como estão as obras? 

E a série de histórias do futebol de Palmitinho continua. Nesta 
edição recordamos uma final épica que remete ao ano de 1992 
e traz um dos mais tracionais duelos do futebol de Campo de 
Palmitinho. O ano em que Canarinho e Flor da Serra decidiram 
o Municipal de Campo no então estádio do Clube Palmitinhense, 
com a presença de personagens conhecidos de nossa atualidade.

Chegou o VP 27. Tem a participação de nossos colunistas, a im-
portante iniciativa que possibilita a instalação das primeiras Agroin-
dústrias no Município e tem matéria sobre as Eleições Municipais, 
cujo debates e possíveis alianças já circulam nos porões da política 
palmitinhense e nas conversas de nosso dia a dia.

Você está lendo o Jornal da Comunidade. Porque Palmitinho 
merece um jornal só seu. 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 - 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

Diante da situação que estamos enfrentando, é fundamental manter uma zalimentação saudável, mas con-
fesso que para mim e minha filha de apenas 4 anos está sendo muito difícil, pois estando o dia todo em casa 
é convidativo quebrar algumas regras e acabar procurando algumas coisas como doces e outros alimentos não 
tão saudáveis. A mesma vem se alimentando fora do horário normal de cada alimentação. Mas mesmo assim 

procuramos de alguma forma fazer com que pelo menos ela permaneça se alimentando corretamente.

Marcia da Silva  
Professora/Pedagoga "

A quarentena fez com que todos mudassem suas rotinas e consequentemente seus hábitos alimentares, 
surgindo então à preocupação de como se manter saudável fisicamente e mentalmente em pleno isola-

mento social. As escolhas pelos alimentos devem ser ricas em fibras e vitaminas, sendo que sempre deve-
mos desembalar menos e descascar mais. A água também é essencial para nos mantermos hidratados.

Os alimentos são muito mais importantes do que simplesmente nos manterem saciados. Sabemos que o funcio-
namento adequado do nosso corpo depende de nossa nutrição, pois ela influencia diretamente na nossa saúde.

Sempre procurei adotar uma alimentação saudável e a atual situação em que vivemos nos faz avaliar ainda 
mais nossos hábitos, pois uma alimentação diversificada que contenha fibras, vitaminas e minerais são essen-

ciais para manter a saúde, prevenir doenças e fortalecer nosso sistema imunológico dando-nos condições de 
enfrentar situações como o coronavírus e outras patologias próprias da nossa estação.

Gessica da Silva    
Nutricionista/Especialista em nutrição clínica estética e esportiva

Alessandra Piovesan Candaten    
Professora /Gerente Pró Saúde Palmitinho

"

"

Lisiane Faciochi  
Professora

Sabemos que nossos hábitos alimentares estão ligados ao bom funcionamento do nosso ser como um 
todo. Sendo assim, acredito ser de extrema importância termos uma alimentação saudável e balancea-
da, não só perante a situação atual que estamos enfrentando, mas sim ao longo de toda nossa vida."

Jéssica Lemes Queiróz  
Auxiliar de Biblioteca SESC-FW 

Brenda da Silva  
Engenheira Florestal e Locutora Rádio Cultura FM

Minha rotina alimentar mudou muito, afinal, já são 90 dias em casa. Com o isolamento, vem à ansie-
dade de comer a todo o momento, mas procuro fazer as refeições principais na hora certa e utilizo o 
tempo extra para testar novas receitas.

Durante o cenário que vivemos hoje, mudanças se fizeram necessárias. Não apenas no isolamento social, mas 
também na rotina de cada um. E não foi diferente com os hábitos alimentares. 
Com o isolamento, as comidas de restaurantes, fast foods e bares ficaram de lado, e deu a vez para comidas ca-
seiras, muito mais saudáveis, sem corantes, conservantes e todos esses venenos que consumia todos os dias na 
rotina corrida. Confesso que neste período estou me aventurando muito na cozinha e tomando gosto pela minha 
própria comida, meu próprio tempero. Um fator muito importante nessa transição foi o tempo, com o mundo em 
uma velocidade mais lenta, temos a oportunidade de ter novas experiências dentro de nossa própria casa.

"
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IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

A vida ensina o tempo todo!
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Programa de incentivo viabiliza 
funcionamento de Agroindústrias

ERS-528 pode receber primeiros 
metros de asfalto nos próximos dias

Implantação do Sistema SIM permite legalização de 
produtos produzidos por agricultores familiares

Trabalhos de base antecedem malha asfáltica

Uma antiga demanda de 
agricultores familiares de 
Palmitinho vem gerando 

os primeiros resultados após 
o início do funcionamento do 
Sistema de Inspeção Municipal 
(SIM) e a implantação do Pro-
grama Municipal de Incentivo 
a Agroindústria Familiar.

A iniciativa é da Administra-
ção Municipal e integra o Pro-
grama “Palmitinho Mais Renda 
e Produção”, e conta com o 
apoio do Escritório Municipal da 
Emater, responsável por realizar 
os estudos de viabilidade e a 
implantação do selo sabor gaú-
cho, reconhecido pelo Governo 
do Estado e que permite que os 
produtos produzidos nas agroin-
dústrias de Palmitinho possam 
ser comercializados em todo o 
território gaúcho.

Inicialmente o Projeto está 
possibilitando o funcionamento 
das primeiras três Agroindús-
trias, sendo duas relacionadas 
à avicultura e seus derivados, 
Agroindústria Alves Machado, 
da Linha Lajeado Leão, que 
fabrica panificados e a Agrosul 
Ovos, com produção de ovos 
colônias, na Linha Caldeirão. 
A outra iniciativa é exclusiva 
para a piscicultura, a Agroin-
dústria Agro Fish Pescados, do 
produtor Rafael Tranqüillo, na 
Linha Santo Antônio. Outras 
duas iniciativas estão em fase 
de implantação, sendo uma 
relacionada ao leite e seus 
derivados e outra a avicultura.

Conforme o Técnico da 
Emater de Palmitinho, Alex 
de Mello Rubin, a entidade 
vem atuando como agente de 
fomento, realizando os proje-

Lideranças e a comuni-
dade aguardam ansio-
samente a colocação 

dos primeiros metros de 
malha asfáltica na ESR-
528, estrada que liga os 
municípios de Palmitinho e 
Pinheirinho do Vale.

A sonhada obra, aguar-
dada a mais de 20 anos, 
foi retomada no último mês 
de maio e desde então a 
empresa responsável, a 
Dalfovo, trabalha nos pre-
parativos que antecedem a 
colocação da malha asfálti-
ca. O prazo para a conclu-
são do primeiro trecho é até 
o final deste ano.

Conforme os represen-
tantes da Empresa, desde o 
reinício das obras a equipe 
está trabalhando na me-
dição, aterro, drenagem e 
construção da base que é 
última fase antes de colo-
cação da malha asfáltica. 
O trabalho deve ocorrer por 
etapas até a conclusão dos 
quatro quilômetros que es-
tão previstos inicialmente. 

A liberação de recur-
sos para a retomada foi 
anunciado em janeiro pelo 
Secretário de Logística e 
Transportes do Rio Gran-
de do Sul, Juvir Costella, 
sendo liberados R$ 3,5 
Milhões para a construção 
de ao menos 4 dos 18 qui-
lômetros da estrada. Com 
isso deve ser asfaltado o 
trecho que compreende a 
cidade de Palmitinho até 
a comunidade da Linha 
Vencedora.

Conforme o Prefeito Mu-
nicipal, Caetano Albarello, 
a Administração Municipal, 

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha

Plano Safra 2020/2021 traz novidades A demora pelo milagre

•   Iniciamos o segundo semestre de 2020, e com ele o novo 
Plano Safra, programa este de que neste ano destina 33 bilhões 
de reais de recursos para Pronaf Investimento e Pronaf Custeio 
para agricultura familiar. Para ter acesso a este crédito os agri-
cultores devem possuir enquadramento através da Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP), devem ter posse ou arrendamento 
de área agrícola, bloco de produtor rural, renda de até 415 mil 
reais por ano agrícola, o Plano Safra 2020/2021 traz algumas 
mudanças, as quais vou destacar nesta edição.

•   No que diz respeito ao custeio agrícola, a mudança princi-
pal ficou na taxa de juros, que passou de 3% ao ano, para 2,75%, 
até 10 mil reais, para custeios acima dos 10 mil reais, a taxa 
de juros reduziu de 4,6%.a.a, para 4%, com um limite de 250 
mil reais por pessoa física por ano, isso se referindo ao custeio 
agrícola. No custeio pecuário a taxa de juros passou de 3% ao 
ano  para 2,75%, quanto ao Pronaf Investimento o juro passou 
de 4,6% para 4% ao ano com prazo de 10 anos para pagamento. 
Em alguns itens como caminhonetes e motocicletas para fina-
lidade agrícola o prazo de pagamento é de 5 anos, para trator, 
colheitadeiras e implementos em geral o prazo de pagamento é 
de 7 anos. Lembramos que o limite para investimento por ano 
agrícola por pessoa física é de 330 mil reais. Para investimentos 
em recuperação de solo, formação e recuperação de pastagens, 
implantação ou reforma de estruturas de secagem e armazena-
gem como silo secadores, construção de estruturas para cultivo 
protegido, aquisição de resfriadores e ordenhadeiras, a taxa de 
juros é de 2,75%a.a., com prazo de até 10 anos para pagar.

• Pronaf Habitação Rural para construção e reforma tam-
bém tem novidades, como a redução da taxa de juros para 4% 
ao ano, filho de agricultor com DAP pode acessar o crédito, pai 
pode ser avalista e ceder uma área como contrato pelo período 
de 25 anos, com prazo de 10 anos para pagar e até 3 anos de 
carência, com limite de financiamento de 50 mil.

•  Para máquinas e equipamentos usados, o limite para 
financiamento é de 165 mil, no caso compra de colheitadeira 
automotriz, e de 80 mil reais para os demais casos.

•  Outra novidade deste plano safra é que: Beneficiário do 
Pronaf pode acessar créditos nas condições do Pronamp sem 
deixar de ser beneficiário do Pronaf, se contratar crédito no Pronaf 
fica impedido de contratar crédito no Pronamp, e vice-versa, isso 
para o caso do mesmo ano agrícola. 

Para agricultores PRONAMP a taxa de juros de custeio teve 
ajuste de 6% . para 5% a.a., nos investimentos Pronamp passou 
de 7% para 6%a.a., com limite de custeio de 1,5 milhão por 
ano agrícola e investimento de 430 mil reais por ano agrícola.

Em caso de dúvidas e para mais informações basta consultar a 
Emater do seu município ou as agências bancárias. Hoje aborda-
mos este tema para você saber um pouco mais sobre as mudanças 
no novo Plano Safra e assim poder continuar tendo acesso ao seu 
investimento e custeio agrícola. Até a próxima edição!

Abaixo cito uma pesquisa, divulgada na agência americana 
Reuters, que vem sendo feita por cientistas em busca de 

um remédio que possa neutralizar a ação do coronavírus no 
corpo humano. Trata-se de uma esponja microscópica, mil vezes 
menor do que a espessura de um fio de cabelo, desenvolvida 
por Cientistas da Universidade da Califórnia em San Diego e da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Boston, nos EUA. O 
trabalho foi publicado recentemente (17/06), na revista espe-
cializada "Nano Letters". 

Conhecidas como "nanosponges", elas são revestidas com 
membranas das células humanas com os receptores que se 
ligam à proteína Spike presente no Sars CoV-2, responsável pela 
entrada e infecção do vírus. Estas esponjas atraem e inativam 
as funções do coronavírus. As partículas são biodegradáveis e 
são projetadas para a proteção das células saudáveis, indepen-
dente do vírus ou, até mesmo, de outros vírus que infectam as 
pessoas. Porém os testes publicados recentemente completaram 
a primeira etapa, que foi em camundongos. Testes clínicos em 
seres humanos poderão ser autorizados em breve.

ESPERANÇA E REALIDADE
Todos nós estamos confiantes numa cura milagrosa imediata. 

Mas infelizmente ela ainda não foi possível. A verdadeira eficácia 
de uma vacina ou um remédio que seja, para a cura da Covid-19, 
poderá levar anos, na melhor das hipóteses, meses. Cientistas de 
todo o mundo, das mais importantes universidades e dos mais re-
nomados laboratórios trabalham dioturnamente, nas mais variadas 
pesquisas. Trabalhos animadores vêm sendo publicados. Mas o 
que falta realmente é tempo para testar em massa nos pacientes 
e para fabricar em larga escala que possa atender bilhões de 
pessoas. Com certeza em breve teremos a solução. 

Enquanto isso, a palavra é prevenção. Usar máscara, inclusive 
em casa, para as reuniões de família. Isolamento social daquelas 
pessoas que podem ficar em casa. Lavar as mãos diversas vezes 
por dia com água e sabão, não sendo possível, usar álcool em 
gel. Higienizar locais públicos regularmente. É um vírus silen-
cioso e rápido, que está entre nós e não conseguimos vê-lo. Ele 
está causando danos irreparáveis na população. Vidas estão se 
perdendo. Precisamos atender o apelo das autoridades.

Cuidem-se e obrigado pela leitura.

Fotos: Em
ater/Palm

itinho

Fotos: Arquivo/VP – Dejair de Castro

Agroindústria Alves Machado, da Linha Lajeado Leão, fabrica panificados

tos e prestando todo o estudo 
inicial de viabilidade técnica e 
econômica, além de incluir os 
empreendedores no Programa 
Estadual de Agroindústria Fa-
miliar (PEAF). Conforme Rubin, 
“todos esses avanços aconte-
ceram devido à iniciativa da 
Prefeitura Municipal através 
da Secretaria Municipal da 
Agricultura de implantar o 
SIM “Serviço de Inspeção 
Municipal”. Com esse serviço, 
as agroindústrias têm uma mé-
dica-veterinária à disposição 
para fiscalizar seus produtos 
e assim poderem vender pro-
dutos inspecionados, ou seja, 
de forma legal”, relata. 

A Agência de Desenvolvi-
mento do Médio Alto Uruguai 
(ADMAU), está à frente desse 
trabalho no município através 
de parceria firmada com a 
Administração Municipal e 
vem dando toda a assessoria 
para que o sistema passe a 
ser permanente no município. 
Instituições financeiras do mu-
nicípio, Secretaria Municipal de 
Saúde (com Fiscalização Sani-
tária Municipal) e a Secretaria 
Municipal de Obras também 
são parceiras da iniciativa.

Conforme o Secretário Mu-

nicipal da Agricultura e Meio 
Ambiente, Renato Luiz de Oli-
veira, a reestruturação do SIM 
foi um grande avanço para o 
setor, possibilitando a geração 
de renda aos Agricultores Fami-
liares. - Com esse Serviço ativo, 
os produtos agroindustrializa-
dos aqui em nosso município 
passam a ser reconhecidos 
também a nível estadual. A 
Administração municipal está 
criando mecanismos para pro-
mover o desenvolvimento rural, 
através da agregação de valor 
aos produtos, buscando am-
pliar a renda destes agriculto-
res, destaca.

O Secretário também relata 
que o Município está buscando 
incentivar as mais diversas 
culturas e para isso implantou 
o Programa Municipal de incen-
tivo “Palmitinho Mais Renda e 
Produção”. O Programa incenti-
va iniciativas relacionadas à pis-
cicultura, apicultura e a todos os 
produtos de origem animal. De 
acordo com o Secretário, entre 
as ações futuras está o planeja-
mento para a Criação da Casa 
do Mel, com o incentivo para 
que os agricultores se organizem 
em grupo tendo amplo suporte 
técnico do Município.

Agro Fish Pescados 
deve ser inaugurada 
nas próximas semanas

juntamente com a Câmara 
Municipal de Vereadores e 
lideranças políticas e em-
presarias do município, vem 
mantendo constante contato 
com representantes do Go-

verno Estadual e também 
com a empresa responsável 
pela realização da obra, 
para que o trabalho continue 
além dos quatro quilômetros 
inicialmente previstos. 

Obras foram retomadas no mês 
de maio e primeiro trecho deve 
ser concluído até o final do ano 
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ESPECIAL ESPECIAL

Fotos: Divulgação

Dejair de Castro

Projeto de asfaltamento de ruas 
tem sequência em Palmitinho

Iniciativa da Administração Municipal prevê construção de mais de 50 mil m² de asfalto

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

Expansão do benefício por mais dois meses deve injetar mais 
de R$ 4 Milhões na economia de Palmitinho

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

Iniciou na quar ta-feira 
(24), mais uma etapa do 
projeto de asfaltamento 

de ruas da cidade, bairros e 
vilas do interior do Município 
de Palmitinho. O trabalho foi 
retomado com o asfaltamen-
to de ruas do Bairro Santo 
Inácio e na saída para a 
Linha Cordilheira do Guarita.

O Projeto prevê obras 
para mais 33,6 Mil m² no 
decorrer dos próximos me-

ses. De acordo com o Asses-
sor de Gabinete, José Luiz 
Queiroz, o projeto é uma das 
metas da Gestão Municipal a 
fim de garantir o bem-estar 
da população dando melho-
res condições de locomoção 
para as pessoas e para os 
condutores que trafegam por 
estes locais.

O ousado projeto sucede 
o amplo trabalho de melho-
ramento de ruas e do asfal-

tamento das Vilas da Linha 
Vencedora, Km 19 e Km 16, 
enquanto estas aguardam a 
pavimentação da ERS-528, 
pelo Governo do Estado.

Integram o projeto o asfal-
tamento das Vilas da Linha 
Boa Vista, Linha Caldeirão, 
Industrial, Cordilheira do 
Guarita. Além destes, será 
realizado um amplo trabalho 
de recapeamento em ruas 
da cidade: Santos Dumont, 

Araribóia, Angelo Albarello 
e Hermenegildo Triches. Ao 
todo serão investidos nesta 
etapa cerca de R$ 1,05 Mi-
lhão com recursos próprios 
do município, oriundos de 
verbas do Pré-Sal.

Conforme o Prefeito Mu-
nicipal Caetano Albarello, 
a previsão para início das 
obras atrasou bastante devi-
do às condições climáticas e 
os compromissos anteriores 
da empresa vencedora da 
licitação, mas aos poucos 
todo o trabalho projetado 
será realizado. Ele destaca 
que a iniciativa é uma obra 
grandiosa que somada ao 
trabalho já realizado perfaz 
mais de 50 Mil metros qua-
drados de asfalto. “Somado 
ao trabalho já realizado 
na Rua Rui Barbosa e nas 
Vilas da ERS-528, deve ser 
ultrapassado os 50 mil m² 
de asfalto. É uma obra his-
tórica em um curto período 
de apenas um ano e meio. 
Nós temos esta preocu-
pação de fazer com que a 
comunidade de Palmitinho 
tenha esses benefícios e 
assim estamos melhorando 
a qualidade de vida da po-
pulação,” destaca.

De acordo com o Secre-
tário Municipal de Obras e 
Viação, Cleber Balestrin, o 
trabalho deve ter continui-
dade nas próximas semanas 
e irão avançar na medida do 
que as condições climáticas 
ajudarem. As próximas ruas 
a receberem o trabalho deve 
ser a Rua Araribóia e a Rua 
Santos Dumont.

Os valores oriundos de 
benefícios sociais conce-

didos pelo Governo Federal 
são responsáveis pela injeção 
de receitas significativas no 
comércio de Palmitinho du-
rante a pandemia.

Conforme o Por tal da 
Transparência do Governo 
Federal, somente nos meses 
de março, abril e maio, o 
Bolsa Família, o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) e 
o Auxílio Emergencial, foram 
responsáveis pela injeção de 
R$ 1.359.387,00 destinados 
a famílias carentes, trabalha-
dores informais e microem-
preendedores individuais que 
tiveram o auxílio aprovado.

O valor mais significativo 
é referente ao Auxílio Emer-
gencial, sendo que cerca de 
1.200 palmitinhenses tive-
ram o pedido aprovado pela 
Caixa Econômica Federal, 
perfazendo um valor de R$ 
1.024.800,00 somente nos 
meses de abril e maio.

O Benefício foi conce-
dido após a aprovação do 
Congresso Nacional, desti-
nando três parcelas de R$ 
600,00 podendo chegar a 
R$ 1.200,00 no caso de 
mulheres chefes de família. 
Porém, devido ao agrava-
mento da crise econômica 
em meio à pandemia, o 
Governo anunciou que o 
benefício será estendido 
por mais dois meses. Sendo 

Primeiras parcelas do Auxílio Emergencial 
movimentam mais de R$ 1 Milhão em Palmitinho

assim, ao final do período 
de 5 meses de Auxílio, o 
município deverá receber 
um montante de cerca de 
R$ 4 Milhões.

Conforme o Empresário e 
Presidente em Exercício da 
Associação Comercial e In-
dustrial de Palmitinho (Acip), 
Paulo Eurico Piaia (Paulinho),  
o valor tem grande importân-
cia para movimentar o comér-
cio do município que sofre 
grande impacto devido à crise 
provocada pela pandemia. 

– Esse auxílio traz uma 
proteção para as pessoas 
com a renda mais baixa e 
esse valor acaba por ajudar 
não somente elas, mas a to-
das as empresas, mantendo 
os empregos e estimulando o 
consumo, o que causa uma 
reação na economia, sendo 
isso muito importante nesse 

momento de crise –, destaca.

MUNICÍPIO TEM 
770 FAMÍLIAS NO 
CADASTRO ÚNICO

Criado pelo Governo Fe-
deral para armazenar uma 
base de dados com infor-
mações socioeconômicas 
das famílias de baixa renda 
do país, o Cadastro Único 
(CAD) tornou-se uma impor-
tante ferramenta para incluir 
estas famílias nos Programas 
Sociais do Governo.

De acordo com informa-
ções da Gestora do CAD em 
Palmitinho, Rosélia Marmitt, 
o município tem 770 famílias 
cadastradas, sendo que 535 
destas já são beneficiárias do 
Bolsa Família (420) ou do 
BPC (115). Em valores, estes 
dois benefícios movimentam 
cerca de R$ 185 Mil mensais 

na economia, além de ter 
grande significado no contexto 
social, já que garante uma 
renda mínima as famílias de 
baixa renda.

Em relação ao Auxílio 
Emergencial, baseado em 
dados do mês de abril, fo-
ram atendidas 638 famílias 
do CAD e outras 555 be-
neficiários são informais, 
autônomos, desempregados 
ou Microempreendedores 
Individuais (MEIs), cujo a 
solicitação do Auxílio foi feita 
diretamente na Caixa Econô-
mica Federal.

Apesar da grande impor-
tância social e para a economia 
dos municípios, a divulgação da 
lista de beneficiários tem gerado 
polêmica devido à presença de 
pessoas consideradas influentes, 
dentre as quais, parentes de po-
líticos, empresários, entre outros. 
Diante disso o Governo criou um 
canal que estimula denuncias e 
amplia a fiscalização por parte 
do cidadão, sendo que este canal 
pode ser consultado através do 
portal http://www.portaltrans-
parencia.gov.br/beneficios. Além 
disso, o Governo também criou 
um canal para devolução de va-
lores para quem recebeu o auxílio 
emergencial, mas não preencheu 
os requisitos para ter direito as 
parcelas mensais. A devolução 
voluntária pode ser feita no 
Portal do Ministério da Cidadania, 
devolucaoauxilioemergencial.
cidadania.gov.br/devolução.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS 
GERA POLÊMICA
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Primeiros casos de Covid-19 
elevam alerta em Palmitinho 
Profissionais orientam a população sobre os cuidados

SAÚDE

Secretaria Municipal da Educação tem nova titular

INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO/RS

A Administração Municipal através da 
Secretaria da Indústria e Comércio ca-

pitaneada pelo Secretário Ivo da Costa, vem 
buscando ampliar a oferta de emprego para 
a população.

O Secretário tem investido forte na relação 
com as empresas frigoríficas da região, visan-
do garantir um número significativo de vagas 
para moradores de Palmitinho. Além disso, 
a Secretaria também incentiva os novos 

empreendimentos no município, apoiando 
iniciativas de futuros empreendedores.

Em relação aos frigoríficos, o Secretário 
está comunicando que diariamente sai ônibus 
pela parte da manhã levando os trabalhadores 
que foram contratados junto ao Frigorífico 
Mais Frango de Miraguaí e que ainda é pos-
sível garantir vaga para mais interessados.

Quem quiser trabalhar na empresa basta 
fazer o cadastro junto a Secretaria. Da mes-

ma forma o Secretário informa que foram 
garantidas mais algumas vagas junto a Seara 
Alimentos/Itapiranga, para o turno do dia e 
algumas vagas para os interessados em tra-
balhar no refeitório com horário reduzido de 
4 horas de trabalho, turno da noite.

Os interessados podem procurar a 
Secretaria da Indústria e Comércio para 
agendar a ida tanto para Miraguaí quanto 
para Itapiranga.

A Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura de Palmiti-
nho (SMEC) tem nova titular 

desde o último dia 5 de junho.
A pasta foi assumida pela Pro-

fessora Marileia da Silva após o 
pedido de desligamento do então 
Secretário, Andre Zancan. Nos 
últimos anos, Marileia ocupava 
as funções de Coordenadora Pe-
dagógica e, portanto tem amplo 
conhecimento da estrutura de 
funcionamento das escolas da 
Rede Municipal de Ensino.

Conforme o Prefeito Municipal, 
Caetano Albarello, a nova titular da 
SMEC tem a plena confiança da Ad-
ministração e grande conhecimento 
para manter e ampliar a qualidade 
da educação no município.

A Secretária tem formação em 

Pedagogia, Pós Graduação em 
Gestão e Coordenação Pedagógica 
e mais de 15 anos atuando como 
Professora Municipal.  

A Secretária diz que o novo 
desafio exige muita responsabi-
lidade, mas destaca a alegria de 
ocupar a função e poder contribuir 
para com a educação do Municí-
pio. – Os desafios são muitos, mas 
acreditar que uma educação de 
qualidade é possível é o que tem 
me movido. Estamos vivendo um 
momento atípico, não esperáva-
mos passar por uma pandemia e 
muito menos suspender as aulas. 
A educação está se reinventando, 
e nós professores estamos tam-
bém em virtude de tudo o que es-
tamos vivenciando neste momento 
delicado para todos, destaca.

Câmara de Vereadores destina 
recursos para compra de Van 

Administração incentiva à geração de mais emprego a população

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITINHO/RS

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 25/05/2020 a 29/06/2020, estiveram em pauta os seguintes Projetos de Lei;

A confirmação dos primeiros casos de 
Covid-19 pela Prefeitura Municipal de 
Palmitinho, elevou o nível de alerta sobre 

os cuidados que a população deve redobrar a 
fim de evitar a disseminação rápida do vírus.

Até o fechamento desta edição, o número 
de casos confirmados chegava a 11 com uma 
crescente de números de casos suspeitos e de 
atendimentos de pessoas com síndrome gripal 
na Unidade Básica de Saúde do Município.

Os dois primeiros casos foram confirmados 
na quarta-feira (17) e 14 dias após o número 
saltou para 11, o que representa uma evolução 
de 450%. Porém, nenhum dos casos apre-
sentou sintomas mais graves e necessitou de 
internação, mantendo assim a disponibilidade 
de leitos para atender estes pacientes.

Conforme o Prefeito Municipal Caetano 
Albarello, a população precisa redobrar os 
cuidados e a Administração Municipal irá 
ampliar a fiscalização a fim de fazer cumprir 
o decreto que prevê o isolamento social com 
regras para o funcionamento do comércio, 
indústria e repartições públicas. 

Conforme o mais recente boletim da Se-
cretaria Municipal de Saúde, divulgado na 
quarta-feira (1º), foram atendidos 61 pacien-
tes com síndrome gripal, 56 pessoas foram 
testadas e, destas, 43 testaram negativo para 
a Covid-19, 11 casos foram confirmados e 
outros três aguardavam resultado de análise. 
Dos 11 infectados, seis já haviam estão cura-
dos e 43 pessoas estavam em isolamento por 
ter mantido contato com os casos positivos.

SECRETARIA DA SAÚDE ORIENTA 
SOBRE CUIDADOS 

O registro dos primeiros casos seguido de um 
constante aumento de infectados tem preocu-

O Poder Legislativo Muni-
cipal confirmou a des-

tinação de recursos para a 
compra de uma Van zero 
quilômetro que atenderá 
a demanda de transporte 
de pacientes da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Palmitinho.

O projeto já havia sido 
anunciado pelo presidente 
do Legislativo, o Vereador 
Arlei Bonafé (Biguá), em 
recente entrevista concedi-
da a Rádio Cultura FM. Na 
ocasião, Biguá destacou 
que a Van será adquirida 
com recursos próprios do 
Poder Legislativo. 

De acordo com o Pre-
sidente o valor da compra 

é de mais de R$ 250 mil 
reais, sendo fruto de econo-
mia realizada ao longo deste 
ano por todos os vereadores 
que integram a atual legis-
latura. O recurso foi repas-
sado ao Executivo que ficará 
responsável pela compra, 
sendo que a mesma já está 
em fase de licitação. 

O automóvel é de última 
geração, uma Mercedes 
Benz ano 2021, modelo 
Sprinter, com capacidade 
para 21 lugares. O dife-
rencial será uma poltrona 
eletro hidráulica para o 
acesso de cadeirantes, além 
de contar com uma porta 
automática para facilitar o 
acesso dos pacientes.

Boletim aponta número crescente de Covid-19

Veículo será destinado para transporte de pacientes da Secretaria de Saúde

pado as autoridades de saúde do Município.
Em recente entrevista a Cultura FM, 

a Secretária Municipal de Saúde Cleusa 
da Danete de Cezaro, a Médica Tamires 
Martins e o Enfermeiro da Unidade Básica 
de Saúde de Palmitinho, Gustavo Cardoso, 
orientaram a população sobre os cuidados 
necessários para evitar que o vírus se dis-
semine com rapidez.

Conforme os profissionais, o uso obrigató-
rio da máscara em qualquer local público ou 
em empresas é fundamental. Além disso, é 
preciso evitar o máximo de contato, mantendo 
o distanciamento de cerda de 2m entre uma 
pessoa e outra em caso de necessidade de 
sair de casa. O isolamento social é fundamen-
tal principalmente para as pessoas conside-
radas dos grupos de risco, ou seja, aquelas 
que apresentam algum tipo de comorbidade 
ou que tenham acima de 60 anos.

DA PARTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Projeto Lei Municipal Nº 31/2020 – Auto-

riza o Município de Palmitinho a firmar Convê-
nio com o Consórcio Intermunicipal – CONSIN 
- com o intuito de unir esforços para o en-
frentamento da Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional decorrente do 
Coronavírus – Covid-19. APROVADO.

Projeto Lei Municipal Nº 32/2020: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
crédito especial, no orçamento vigente, e dá 
outras providências. APROVADO.  

Projeto Lei Municipal Nº 33/2020: Au-
toriza o Município de Palmitinho a celebrar 

convênio com a associação Hospitalar Be-
neficente Santo Antônio de Tenente Portela. 
APROVADO.

Projeto Lei Municipal Nº34/2020: Auto-
riza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 
especial no orçamento vigente e dá ouras 
providências. O projeto trata sobre a destina-
ção de mais investimentos do município em 
ações de combate a pandemia do Covid-19. 
APROVADO.

Projeto Lei Municipal Nº 35/2020: Autori-
za o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial no orçamento vigente de da outras 
providências. APROVADO.

DA PARTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: 
INDICAÇÃO N° 11/2020 - Que o Poder 

Executivo Municipal subsidie os agricultores 
do pagamento das sementes no sistema de 
troca-troca, FEAPER Governo do Estado.

As Sessões da Câmara Municipal ocor-
rem sempre às segundas-feiras, às 18hs, no 
Plenário da Câmara Municipal de Vereadores. 
Devido ao Covid-19(Coronavírus), os Edis de-
cidiram pela retomada das sessões parlamen-
tares, com tempo reduzido, sendo preserva-
das apenas as votações de projetos. Seguindo 
todas as normas de prevenção do Ministério 
da Saúde contra coronavírus.

Marileia da 
Silva assumiu 

as funções 
no último dia 

5 de junho

Dejair de Castro
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VARIEDADES

Arquivo/Vanderlei Rodrigues

JULHO DE 2020
ÁRIES (21/3 A 20/4)
Os nativos de Áries estarão muito estressados neste mês de julho. 
Sua vida social, momentos com a família e com o parceiro serão 

favorecidas nesse mês. Você estará cheio de energia, terá a facilidade de se 
expressar de maneira muito rápida e concisa. Além disso, você deve se esforçar 
para ser mais você mesmo, em vez de pensar em sua reputação ou posição na 

sociedade. TOURO (21/4 A 20/5)
Sob a proteção do planeta Júpiter, tudo estará tranquilo para você. 
As inibições desaparecem, você pode desfrutar das aventuras 
amorosas e o seu desejo sexual se tornará ainda mais forte. En-

contros românticos em casa, uma conversa calorosa ou declarações de amor 
serão favorecidas. No local de trabalho, você terá muitas responsabilidades.   

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
O aspecto frio e às vezes até agressivo dos nativos de Gêmeos 
esconde pessoas muito sensíveis. Suas necessidades emocionais 
aumentarão neste mês, mas, infelizmente, será muito difícil para 

os geminianos falarem sobre isso com o parceiro. Para ter sucesso no local de 
trabalho, você deve ter objetivos claros e persistência. 

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Esse será o melhor mês para formar um casal! O planeta Vênus 
lhe trará oportunidades sentimentais e o desejo de compartilhar 
seu tempo e seu coração. No início do mês, você pode passar por 

momentos frustrantes, mas a segunda parte lhe trará a tranquilidade dos 
seus sonhos. No trabalho, poderá aproveitar muitas oportunidades. 

LEÃO (22/7 A 22/8)
O seu interesse sexual estará muito ativo neste mês. Você sentirá 
necessidade de mais carinho e amor. Você se beneficiará de um 
período favorável no local de trabalho. Oportunidades favoráveis 

aparecerão e você conseguirá fazer grandes progressos em sua carreira.  

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Julho será um mês bastante interessante: um período de afinidades 
culturais e espirituais, além da tentação de redescobrir-se ao lado 
de seu parceiro ou descobrir o mundo através dos olhos dos outros. 

No local de trabalho, haverá algumas situações que exigem mais esforço. Você 
precisará estar alerta para ações que podem causar conflitos.  

LIBRA (23/9 A 22/10)
Os relacionamentos como casal serão suas principais preocupações este 
mês. O amor estará em alta no seu mapa, por isso você ficará ainda mais 

romântico e apegado. Haverá pessoas que o ajudarão em situações vantajosas. Você 
será capaz de melhorar suas habilidades profissionais. Do ponto de vista da saúde, 
tente se proteger levando uma vida saudável e fazendo mais exercícios. 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
O aspecto harmonioso criado entre Júpiter e Vênus será muito en-
corajador para os nativos de Escorpião. No entanto, você sente que 

precisa superar um obstáculo, seja na vida amorosa ou profissional. Outros o 
considerarão uma pessoa inteligente e muito conhecedora, capaz de oferecer 
soluções para os problemas que surgirem. 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
A paixão será mais forte e você sentirá a necessidade de adrenali-
na, ação e aventura. Seu parceiro poderá tomar as iniciativas. Você 

tem um grande prazer em trabalhar e o seu desempenho será recompensado 
com bônus, promoções ou bens materiais. Os esforços da equipe, colaborações 
ou associações podem ser muito lucrativos este mês.  

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Os nativos de Capricórnio estarão entre os favoritos em julho. Sua vida 
florescerá do ponto de vista erótico. Se estiver solteiro, poderá obter 

reconciliações e novos relacionamentos este mês. No local de trabalho, você en-
frentará situações estressantes que exigem muita energia e decisões rápidas. Talvez 
você tenha um conflito com subordinados ou acidentes no local de trabalho. 

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
No amor, você pode perder a possibilidade de conhecer a felicidade 
amorosa se for muito exigente. Neste mês, o mais importante no ca-

sal será a comunicação. Julho será um mês ideal para a profissão. Aqueles nas-
cidos sob o signo de Aquário terão um instinto especial ligado a oportunidades. 
Em outras palavras, você está no lugar certo, na hora certa. Terapias alternativas, 
dieta, beleza e cuidados com o corpo terão os melhores resultados neste mês.

PEIXES (20/2 A 20/3)
Neste mês você experimentará momentos maravilhosos no lazer, mas 
também um período muito bom no trabalho. O dinheiro não deve ser um 

problema, mesmo que você tenha grandes obrigações em contas a pagar, pois poderá 
ser mais criativo na busca de novas fontes de renda. Do ponto de vista da saúde, você 
corre o risco de problemas agudos de saúde devido azo estresse e fadiga.

HORÓSCOPO MENSAL A rivalidade entre 
Canarinho X Flor da Serra

MV é referência em serviços 
metalúrgicos em Palmitinho

Relembre a final épica do futebol de Palmitinho de 1992Empresa atua há quase dois anos no Município

Enquanto a pandemia 
prossegue e as competi-
ções seguem paralisadas, 

o VP continua recordando as 
histórias dos anos de ouro do 
futebol de Palmitinho. 

Nesta edição retornamos 
aos anos 90, mais propria-
mente a 1992, em uma final 
épica envolvendo duas das 
mais tradicionais equipes 
de Palmitinho, Canarinho 
e Flor da Serra. O palco da 
decisão foi o estádio do Clube 
Palmitinhense e o Campeão 
foi conhecido em um final de 
tarde de domingo após uma 
partida de muita pegada, dig-
na da rivalidade estabelecida 
entre o Canarinho da Linha 
Posse e o Flor da Serra da 
Linha Caldeirão.

Conforme as informações 
de atletas e torcedores da 
época, as duas equipes con-
tavam com nomes renomados 
de personagens considerados 
craques do futebol municipal 
da época. Do lado do Flor 
da Serra os pratas da casa: 
Artemio, Radotti, Minguinho, 
Vilmar Gazzana, Édio, Guinho, 
Véio e Nenê, além de dois 
reforços vindos de Frederico 
Westphalen (Cocha e Sou-
za), conhecidos no futebol 
regional. Do lado Canarinho 
figuras como: Martelinho, 
Jairton Arboit, Elton Zanatta, 
Bibi Negrini, Geio Zanatta, 

Especializada em serviços 
metalúrgicos e composta 
de profissionais com anos 

de experiência na atividade, a 
Metalúrgica Vargas (MV), atua a 
quase dois anos em Palmitinho. 

A empresa surgiu com 
o objetivo de atender a alta 
demanda de serviços neste 
setor e inicialmente trabalha-
va somente em parceria com 
construtoras do município. 
Conforme o Administrador 
da MV, Alex Dornelles Var-

gas, a experiência adquirida 
após 8 anos trabalhando no 
setor e o desejo de ter um 
negócio próprio o levou a 
abrir o empreendimento

– Sempre foi um sonho em 
ter minha própria empresa. 
Hoje empregamos quatro 
funcionários e temos grandes 
parcerias com empresas da 
construção civil, em obras par-
ticulares, públicas e também 
da suinocultura –, destaca.

De acordo com o gerente, a 

empresa está numa crescente 
com uma grande demanda 
de serviços, desenvolvendo 
trabalhos como: grades em 
ferro e alumínio, box em vidro 
e acrílico, portões contrapeso, 
esquadrias de ferro, vidros 
temperados e soldas em geral.

A MV está situada no Distri-
to Industrial da Linha Boa Vista 
e solicitações de orçamento 
podem ser feitas diretamente 
na empresa ou pelo fone (55) 
9 9988-6593 (whatsApp).

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

TÁ DEMORANDO; MAS VAI PASSAR!

Certa feita; disse um gaúcho: "Tá molhado pra 
queimar; tá alto pra carpir e tá baixo para ro-

çar". Pois bem, nesse novo mundo da pandemia, 
a situação está bem alinhada ao raciocínio desse 
gaudério desconhecido.

Várias são as perguntas ainda sem respostas, de 
minha parte o que mais tenho escutado do João 
Lucas são indagações do tipo: quando passar o co-
rona eu posso ir no treino? e na escola? e na casa 
do Zé? e na bisa? e isso? e aquilo???? 

Mesmo ele percebendo claramente a minha 
incapacidade de convencimento, tenho dito, que 
nós da Arena, do Grêmio né, somos imortais e não 
se entregamos no primeiro pialo. Lógico que logo 
logo estaremos fazendo o que precisamos e o que 
mais gostamos. Mas........Santa paciência.

Agora, de fato o ano de 2020 será para ser ex-
cluído do calendário. Se é que exista algo conside-
rável nisso é o passar rápido dos dias; já estamos 
em julho, os gafanhotos não chegaram ao país, 
Bolsonaro não precisou executar um novo auxílio 
emergencial e agora teremos eleições. Inclusive; 
de repente; sabe-se lá; o mundo é uma bola e está 
girando; me toca de até ter que pedir licença para 
o Deja neste espaço por três meses.

Quanta novidade aprendemos nesta pandemia, 
sendo que a mais importante, a ser levada do Oia-
poque ao Chuí, não esquecendo de pernoitar na 
capital federal, é de que os verdadeiros super-he-
róis não vestem capa preta e sim um jaleco branco.

Nos próximos dias o futebol voltará para valer, 
em alguns países e alguns estados do Brasil até já 
voltou. A dupla Grenal voltará firme e forte; levo 
muita fé.

Pensando bem, tá demorando mesmo; mas vai 
passar rápido, até mesmo os três meses de minha 
ausência deverá ser bem curtinho e já no próximo 
mês eu cá estarei.

Um forte abraço e até a próxima.
Solicitações de serviços podem ser feitas diretamente na empresa ou pelo fone(whatsApp)

(55) 9 9988-6593 (Alex)

DIA C: Cooperativas se unem em ação de solidariedade

Cooperativas do Município 
de Palmitinho se uniram 

a fim de desenvolver uma 
ação solidária em prol Resi-
dencial Geriátrico São Rafael 
de Palmitinho.

A iniciativa se repete anual-
mente e é alusiva ao Dia Inter-
nacional do Cooperativismo, 
comemorado em no primeiro 
sábado do mês de julho, sen-
do que em cada ano uma di-
ferente entidade é beneficiada 
com donativos arrecadados 
junto à comunidade.

Durante entrevista na Cul-
tura FM, os representantes da 
entidades envolvidas: A Coo-
perativa Tritícola de Frederico 
Westphalen (Cotrifred), a 
Cooperativa de Crédito com 
Interação Solidária (Cresol) 

e a Sicredi Alto Uruguai, 
destacaram que a escolha do 
Lar dos Idosos se deu devido 
a importância da entidade no 
cuidado com os idosos em 
um momento de pandemia 
do Covid-19.

Ao longo das últimas 
semanas foram arrecadados 
alimentos não perecíveis, 
roupas de cama, toalhas 

de banho e rosto, entre 
outros agasalhos que serão 
destinados ao Residencial 
e atenderão os cerca de 20 
idosos que estão abrigados 
na casa.

O Residencial Geriátrico 
São Rafael completou três 
anos de atividade em Pal-
mitinho no último mês de 
março. A clínica possui uma 
excelente estrutura física e 
está localizada, ao lado do 
Hospital Santa Terezinha. 
Atualmente são cerca de 
10 profissionais atuando 
na casa, entre enfermeiros, 
médicos, técnicos de enfer-
magem e de serviços gerais. 
A clínica recebe idosos de 
diversos municípios da região 
próxima a Palmitinho.

Pago Peretto, Ivan Candaten, 
e a então revelação da época, 
Aldair Albarello. 

Conforme Valdemir Fran-
ceschi (Martelinho), a equi-
pe do Canarinho era capita-
neada pelo memorável Pipo 
Franceschi e saiu perdendo 
o jogo. Ivan Candaten des-
taca que esta equipe do 
Canarinho foi uma das me-
lhores equipes da época, 
contando com um grande 
elenco. A equipe amarela 
acabará por empatar o jogo 
com um gol de Martelinho 
e virar a partida com um gol 
de Pelé Albarello. 

De acordo com as teste-
munhas desta grande decisão, 
a festa se estendeu durante a 
noite e a rivalidade entre as 
duas equipes ganhou mais 
um capitulo, desta vez venci-
da pelo Canarinho. Porém, as 

vitórias se alternavam em cada 
Campeonato Municipal, sendo 
que em muitas outras oportuni-
dades o Flor da Serra também 
conquistou seus troféus.

No arsenal de fotos guar-
dada pelo desportista Vander-
lei Rodrigues (Vande), genro 
do saudoso Pipo Franceschi, 
buscamos as fotografias que 
rememoram este dia, com 
a foto oficial do time titu-
lar, campeão do Municipal 
de 1992. Vande relata os 
muitos troféus e fotos que 
sempre foram zeladas pelo 
Dirigente, um dos grandes 
responsáveis pelas várias 
conquistas do Canarinho. 

Acima a foto oficial da equi-
pe campeã com o nome de 
cada um dos atletas. No site do 
VP estarão disponíveis outros 
registros do momento histórico 
do futebol palmitinhenses.

Em pé: JPipo Franceschi, Pelé Albarello, Jairton Arboit, Elton Zanatta, 
Ivan Candaten e Bibi Negrini. Agachados: Geio Zanatta, Pago Peretto, 

Aldair Albarello, Jorge (Sadia), Martelinho e Leandro Dalla Valle. 
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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
Conjuntura indica disputa para definir próximo prefeito do município de Palmitinho

Faltando pouco mais de 
cinco meses para a reali-
zação das Eleições Muni-

cipais, os partidos políticos de 
Palmitinho já se movimentam 
em busca de alianças visando 
à disputa para o Executivo e 
o Legislativo.

Durante as últimas sema-
nas os Presidentes das legen-
das com representação na 
Câmara Municipal de Verea-
dores participaram de roteiro 
de entrevista promovido pelo 
Departamento de Jornalismo 
da Rádio Cultura FM, e o in-
dicativo dos líderes é de que 
deve haver disputa para definir 
os novos mandatários.

Entre as principais frentes 
estão candidaturas ligadas aos 
partidos mais tradicionais, como 
o PDT, PP, PT e MDB, mas par-
tidos mais jovens no município 
também ensaiam candidaturas, 
como é o caso do PSB e o 
PTB. Segundo os presidentes, 
reuniões já vêm ocorrendo em 
busca de alianças para chapa 
majoritária e também em bus-
ca de preparar nominatas de 

GERAL

Paço Municipal deve ser disputado por duas ou mais candidaturas conforme relatos de presidentes

Partidos se preparam para as 

Agora com cobertura no ambiente externo

vereadores, tendo em vista que 
a lei eleitoral não permite mais 
coligações para a disputa da 
Câmara Municipal. 

Entre os principais nomes 
suscitados pelas lideranças 
durante as entrevistas estão 
o do atual Prefeito Caetano 
Albarello (pré-candidato do 
PDT), o Ex-Vereador e Secre-
tário Municipal da Educação 

nos últimos anos, Andre Fran-
cisco Zancan (pré-candidato 
do PP), o Ex-Prefeito João 
Vianei Bonafé (MDB) e o 
Vereador e líder Sindical Deo-
nir Sarmento, recentemente 
filiado ao PSB. Também surge 
como prováveis em uma com-
posição a chapa majoritária 
o Ex-Vereador e Secretário 
Municipal da Agricultura Eli-

sandro da Silva (PT) e o atual 
Presidente do PTB Volteres 
Pereira, candidato derrotado 
na última disputa municipal.

De acordo com os presi-
dentes, vários outros nomes 
podem surgir em eventuais 
composições, o que só deve 
ser definido após uma série de 
reuniões que devem ocorrer ao 
longo das próximas semanas.

Na última semana foi confirmado 
o adiamento da data das Eleições 
Municipais, previstas inicialmente 
para ocorrer em 4 de outubro. Após 
amplo debate que contou com a par-
ticipação de profissionais da saúde, 
do Tribunal Superior Eleitoral, da 
Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, uma emenda a constituição 
tramita no Congresso propondo que 
as eleições sejam realizadas no 
dia 15 de novembro e no dia 29 de 
novembro, nas cidades onde ocorrer 
disputas em segundo turno. A pro-
posta depende de aprovação em dois 
turnos na Câmara dos Depuatdos.

A mudança ocorreu devido 
ao agravamento da pandemia de 
Covid-19 no Brasil, pois na avalia-
ção da maioria dos especialistas 
o pico da pandemia no país ainda 
não chegou, mesmo que alguns 
estados já tenham apresentado 
reduções nas taxas de contágio. 

Apesar do adiamento, o fato de 
as eleições continuarem previstas 
para este ano garante que o período 
dos atuais mandatos e a data da 
posse dos eleitos permaneçam 
inalterados. Prefeito, vice-prefeito e 
vereadores eleitos têm mandato de 
quatro anos e tomam posse em 1º 
de janeiro de 2021.

ADIAMENTO DAS 
ELEIÇÕES É CONFIRMADO 


