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Comparando a uma canção 
que um dia destes ouvia na 
Cultura FM, a Semana Farrou-
pilha chegou, mas não teremos 
novamente o nosso Acampa-
mento Farrapo. É como ir no 

fandango e não dançar, montar no cavalo e não 
cavalgar, servir o mate e não saborear. Seria 
este o sentimento do gaúcho sem o tradicional 
Acampamento Farroupilha?

No editorial do VP 37 fizemos esta reflexão 
como forma de saudação a Cultura Gaúcha e 
para lembrar que os costumes gaúchos não 
podem ser neutralizados nem mesmo por uma 
pandemia. Assim, como bons gaúchos, temos 
o dever de buscarmos formas alternativas para 
celebrar este momento e jamais deixarmos morrer 
a nossa cultura. A edição de setembro é sempre 
especial por se tratar do mês do gaúcho, e mesmo 
estando vivenciando o segundo ano de pandemia, 
o assunto segue sendo os festejos farroupilhas.

Assim, trazemos em nossa edição a programa-
ção alternativa que não deixa passar em branco 
esta data. Nossa interativa busca a opinião dos 
leitores sobre os efeitos que a pandemia deixa 
na vivência e expansão de nossos costumes. Na 
capa, a chama que nunca se apaga, a nossa 
chama crioula que simboliza a luta, a fertilida-
de, o calor, o ardor, a paixão, a hospitalidade e 
a coragem do gaúcho. Simboliza, enfim, a Tradi-
ção Gaúcha. Representa o gaúcho idealizado no 
espírito heroico, dos farroupilhas, com os ideais 
de justiça e liberdade, visando à aproximação 
dos povos.

Setembro é o ápice da vivência da Cultura 
Gaúcha e apesar de não podermos nos reunir 
no Acampamento Farroupilha, podemos cele-
brar este momento de várias outras formas: 
ouvindo a boa música gaudéria, desfrutando 
de nossa vasta culinária, vestindo a nossa 
tradicional indumentária, mostrando nossa 
hospitalidade, entre as muitas outras carac-
terísticas do bom gaúcho.

Assim, prestamos homenagem a nossa cultura, 
com a expectativa de que no próximo ano esta-
remos reunidos na Praça da Matriz ou na Praça 
do Lago com o nosso tradicional Acampamento 
Farrapo. E não nos cansamos em nos orgulhar 
daquela frase do nosso hino que diz “Sirvam 
nossas façanhas de modelo a toda a terra”.

Está é a edição 37 do VP. Te convidamos a 
desfrutar de cada página e conferir as muitas 
pautas preparadas especialmente para você, 
nosso leitor. Hoje fizemos referência especial a 
nossa nova integrante da equipe, a Brenda da 
Silva, nossa colega e parceira de longa data na 
Cultura FM. Com certeza irá somar muito na pro-
dução de conteúdos e na constante qualificação 
do nosso jornal da comunidade.

Aguarde as futuras edições do VP...

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

Após dois anos sem os festejos farroupilhas devido à pandemia, muitas atividades presenciais foram impedidas de acontecer, como o 
tradicional acampamento farrapo, suas apresentações e interações, os encontros dos CTGs, entre outras atividades. Diante disso o VP 
foi ouvir os leitores e apresentamos a opinião dos mesmos sobre os impactos causados pela pandemia no desenvolvimento cultural das 
crianças gaúchas. Confira!

Os festejos Farroupilha sem dúvida são uma forma de valorizar e manter viva de geração em geração as 
tradições gaúchas, bem como reviver e mostrar as manifestações da cultura do Rio Grande do Sul ao maior 
número de pessoas. Passado quase dois anos sem a tradicional semana farroupilha presencial, os maiores 
prejudicados com certeza foram e são as crianças. É nesse período que muitas delas têm a oportunidade de 
vivenciar os costumes do gaúcho por meio de atividades e interação com prendas, peões e demais voluntários 
do Movimento. Essa vivência e participação presencial é um dos meios de despertar nelas o interesse e o 
gosto pela tradição gaúcha, essencial para seu desenvolvimento cultural, que ficará com essa lacuna, talvez 
não preenchida futuramente na sua totalidade.

Eliana Argenta Mariani - Registradora Substituta, Registro de Imóveis de Palmitinho RS

Assim como em vários ramos da sociedade, principalmente na educação de crianças e adolescentes, o fato do 
isolamento social ocasionou uma vasta dificuldade no aprendizado, assim como no desenvolvimento cultural. 
Em particular, no Rio Grande do Sul, possuímos os festejos gaúchos, sendo a Semana Farroupilha como "estrela" 
principal, e em razão da pandemia ocasionada pela covid-19, estamos há 2 anos sem qualquer comemoração. Por 
conseguinte, os fatos acima mencionados provavelmente acarretarão na diminuição dos aspectos culturais, da dis-
seminação da cultura e da sua permanência, haja vista que levará alguns anos para retomar a vivência da cultura 
gaúcha! Feliz dia do gaúcho!

Saulo Augustini – Bancário

Não acredito que a pandemia seja fator determinante para impactar qualquer desenvolvimento cultural, tendo em 
vista que, mesmo diante dos desafios que ela exige, foram e continuam sendo realizadas lives, eventos itinerantes 
e outras atividades virtuais nesse setor.
O que impacta há anos o desenvolvimento da cultura em crianças e jovens, é a importância que se dá a ela, 
principalmente nas escolas, onde a Cultura Gaúcha é minimamente explorada e pouquíssimo instigada no contex-
to escolar. O CTG não precisa e não deve ser a única ferramenta de incentivo à cultura tradicionalista. A soma de 
esforços seria uma excelente saída!

Mariele dos Santos- Professora

Acredito que o fator que mais se perdeu nesse período pandêmico foi à socialização. Seja por meio das inver-
nadas ou outras atividades, esses jovens estavam sempre em contato com pessoas de diferentes idades com os 

quais, com certeza aprendiam muito sobre a tradição. Esperamos voltar ao nosso normal em breve!

Jéssica L. Queiróz da Motta, acadêmica de Pedagogia

Acho estranho não acontecer os festejos farroupilha como era acostumada, pois é algo novo lidar com Covid-19 e 
está sendo difícil viver com tantas restrições, várias coisas não podem ser feitas para evitar aglomerações. E com 

isso não temos Acampamento Farrapo, o qual minha família sempre me levou desde bebê. Mas mesmo assim 
alguns alunos estão "apresesentando", por exemplo, cantando uma música, declamando poesia e apresentando dan-

ças típicas, o que é legal, mas nada se compara com Acampamento Farrapo..

Gabrielly da Silva Salamoni – Estudante 6º. Ano

Sextou, mas não 
sextarei...
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O CTG Estância dos Car-
reteiros está desen-
volvendo ao longo do 

mês de setembro uma ampla 
programação alusiva ao mês 
do gaúcho. As atividades 
ocorrem entre os dias 4 e 20 
de setembro, quando é co-
memorado o Dia do Gaúcho.

As atividades iniciaram no 
dia 4, na Hípica do CTG, com 
a realização de evento cul-
tural com passeio a cavalo, 
almoço e torneio de bodoque. 
Nos dias 8, 9 e 14, ocorreu 
a visitação do Departamento 
Cultural e Artístico do CTG 
Estância dos Carreteiros as 
escolas do município, oca-
sião em que foram realizadas 
atividades práticas que abor-
daram temas sobre a cultura 
gaúcha com os alunos. 

Na tarde do sábado (11), 
integrantes da patronagem 
e autoridades receberam a 
Chama Crioula trazida por 
cavalarianos que fizeram o per-
curso a cavalo, desde Frederico 
Westphalen, local onde ocorreu 

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Cultivo de milho e o ataque de pragas Agricultura familiar
Durante os nove dias da 41ª Expointer, os 228 

expositores de produtos coloniais comercializaram 
R$ 2,82 milhões. É claro que houve queda em 
relação à última exposição presencial, que foi em 
2019, por conta da pandemia e das restrições de 
público. Mas assim mesmo precisamos refletir, 
planejar e prestar mais atenção em dados como 
este. A agricultura familiar é o que praticamente 
garante a produção de alimentos no nosso Estado. 
Construir políticas de incentivo e apoio aos nossos 
pequenos produtores precisa ser tarefa primordial 
para que a pequena propriedade continue sendo 
cultivada e cada vez mais diversificada. É ela que 
vai levar a matéria prima até a agroindústria, que 
por sua vez, industrializará os produtos a serem 
consumidos nas mesas dos gaúchos. 

Defendemos sim a democracia na livre comer-
cialização de produtos no Brasil e no Mercosul. 
Mas, por outro lado, o Rio Grande do Sul precisa 
pensar mais na valorização dos produtos "criou-
los", já que estamos em tempos de comemorações 
farroupilhas. Aqui dentro do nosso território, o 
que vem de fora precisa ter uma alíquota maior 
do que os alimentos produzidos aqui. Ou seja, 
nossa produção tem que ser menos tarifada para 
ter poder de competitividade e chegar ao consu-
midor com preço diferenciado. Nosso leite, por 
exemplo, não pode pagar as mesmas taxas de 
impostos que os leites vindos de outros estados e 
muito menos que os leite do Uruguai ou Argenti-
na. Isso é inadmissível. O mesmo deve acontecer 
com o trigo, milho, gado, entre outras produções.

Dessa forma vamos tornar o Rio Grande mais 
forte economicamente, com fortalecimento da 
agricultura gaúcha e autossustentável. Aos pou-
cos a produção que não é suficiente para a de-
manda vão sendo ampliadas devido ao incentivo 
de uma política agrícola de potencialização regio-
nal. Diante disso veremos pequenos produtores 
podendo ampliar seus investimentos por conta de 
que os industrializadores estão vendendo mais. 
É preciso ainda ampliar e divulgar os programas 
de proteção ambiental sustentável para proteger 
também a nossa natureza. São mecanismos de 
proteção ao nosso povo. Já que o restante do país 
nos considera "bairristas" e orgulhosos do nosso 
tradicionalismo e da luta de nossos antepassa-
dos farroupilhas e imigrantes que vieram para 
contribuir com o desenvolvimento.

Posso ter entrado aqui num tema considerado 
por alguns especialistas, uma utopia. Mas na mi-
nha concepção é a forma mais prática e rápida de 
atingirmos resultados promissores na agricultura, 
manter os jovens no campo e o alimento na mesa. 
Quem sabe poderemos continuar cantando aos 
quatro ventos o nosso bravo Hino Riograndense: 
“Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra”. 
Viva os Gaúchos. Viva o Vinte de Setembro. Viva 
o Rio Grande do Sul.

Fotos: DivulgaçãoConselho aprova projetos 
do Programa Terra Brasil

CTG Estância dos Carreteiros 
desenvolve programação no 
mês farroupilha

Fandango e Cavalgada integram festividades

O Programa Terra Brasil, antigo Crédito 
Fundiário ou Banco da Terra, foi à pauta 
principal da última reunião do Conselho 

Agropecuário Municipal realizada no Auditório 
da Câmara Municipal de Vereadores, no último 
dia 13 de agosto.

O encontro reuniu os integrantes do Conselho 
e o Comitê Gestor Municipal do Programa Na-
cional de Crédito Fundiário – Terra Brasil. Após 
a abertura da reunião pelo Secretário Municipal 
da Agricultura e Meio Ambiente e Presidente do 
Conselho Municipal da Agricultura, Cleber Luís 
Sponchiado, os integrantes das entidades que 
compõem o Comitê Gestor fizeram a apresentação 
do programa e sanaram dúvidas dos conselheiros 
sobre o funcionamento do Terra Brasil, programa 
que substituí o antigo Banco da Terra.

Após a explanação sobre o programa, as enti-
dades fizeram a apresentação dos primeiros pro-
jetos contemplando cinco áreas de terra no interior 
do município, sendo que todas as referidas áreas 
foram aprovadas pelos conselheiros. O processo 
é uma das etapas exigidas pelo programa que 
possibilita a compra de terras por agricultores com 
idade entre 18 e 70 anos, com juros reduzidos e 
pagamento parcelado em até 25 anos.

No município, o Terra Brasil é gerenciado 

Ascom
/Dejair de Castro

Nesta edição falarei um pouco sobre o cultivo 
de milho, este importante cereal, e dos cuidados 
com ataque de pragas que vem preocupando os 
produtores.

Estamos em um período onde a cultura do 
milho está em fase inicial de desenvolvimento, 
este cereal que representa maior área cultivada 
em Palmitinho, são 3.800 cultivados, 1.800 
hectares para silagem e 2.000 hectares desti-
nados para milho grão.

A cigarrinha do milho é a praga que mais vem 
preocupando os produtores. Ela já causou mui-
tos danos no último ano na cultura do milho em 
nosso município e na região e continua sendo, 
neste ano, a preocupação de grande parte dos 
produtores. Abaixo irei dar algumas dicas para 
evitar a proliferação desta praga, para que seja 
evitadas perdas na lavoura.

Uma das medidas fundamentais é a eliminar 
o milho voluntário/tiguera (aquelas plantas que 
ficam na lavoura após a colheita), utilização de 
cultivares de milho menos suscetíveis ao ataque, 
hoje possuímos algumas variedade mais toleran-
tes, intermefiárias e outras sensíveis a cigarrinha, 
por isso é importante a definição da cultivar a 
ser implantada, realização da semeadura em 
única época, realizar tratamento de sementes 
com inseticidas, e por último não havendo outra 
alternativa realizar a aplicação de inseticidas de 
acordo com a incidência da praga, a recomenda-
ção é que o milho após nascido, tendo incidência 
da praga deve ser tratado imediatamente com 
inseticida sistêmico de contato e ingestão, ou do 
principio ativo acefato, com aplicações semanais 
se necessário, na segunda aplicação o ideal é 
a mudança de principio ativo, para evitar uma 
possível resistência da praga, a aplicação destes 
inseticidas irão realizar também o controle de 
possíveis outras pragas que também afetam o 
milho que é a lagarta e o percevejo.

O número de aplicações também dependerá 
da incidência da praga na lavoura e o período de 
maior incidência é da germinação até o estágio 
v8 – 8 folhas, é essencial neste período monitorar 
e tratar se necessário, para se evitar prejuízo na 
plantação, lembrando que este é apenas um dos 
cuidados para se ter sucesso no plantio: Analise 
de solo para correção e adubação na proporção 
correta, utilização de herbicidas para controle 
de ervas daninhas no momento correto, escolha 
de uma cultivar resistente a cigarrinha e de alta 
produtividade e qualidade, aplicações de adu-
bação de cobertura com nitrogênio, cobertura de 
inverno, também são detalhes a serem observa-
dos para o sucesso do cultivo.

Para maiores dúvidas e informações a Emater 
do seu município sempre se coloca a disposição 
para estar tirando as dúvidas e auxiliando os agri-
cultores… até a próxima edição!

pelo Comitê Gestor, formado pela Secretaria 
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, 
Emater, Conselho Agropecuário e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais(STR).

Conforme o Secretário Cleber, o programa 
é muito importante por ser “uma oportunidade 
para que filhos de agricultores ou pessoas que 
queiram expandir a sua terra, possam fazê-lo. 
Além disso, é uma oportunidade para aquelas 
pessoas que nunca tiveram condições possam 
comprar uma terra própria e produzir riqueza e 
renda para suas respectivas famílias e conse-
quentemente para o município”, salienta.

Interessados em obter mais informações 
sobre o Terra Brasil podem ser sanadas junto 
as entidades integrantes do Comitê Gestor ou 
diretamente no site do programa, no https://
www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricul-
tura-familiar/credito. 

Programa facilita a compra de terras de forma financiada

a geração da chama neste ano.
Para o final de semana do 

gaúcho, ocorre o auge das 
festividades. Neste sábado 
(18), ocorre jantar fandango 
com música ao vivo com a 
dupla Fabiano & Fernando e 
Grupo. Além disso, ocorrem 
apresentações das inverna-
das artísticas do CTG.  

Na segunda-feira, feriado 
do 20 de setembro, a partir 
das 8h30 inicia a Cavalgada 
com Nossa Senhora Apare-
cida, percorrendo as ruas da 
cidade. Na sequência será 
celebrada a tradicional Missa 
Crioula, celebrada pelo padre 
Gerônimo Girardi. A celebra-

ção ocorre na sede do CTG 
Estância dos Carreteiros, no 
Bairro Santa Terezinha.  

Conforme a Patroa do 
CTG, Quielen Rosa Souza 
Albarello, apesar da pan-
demia, o CTG Estância dos 
Carreteiros vem realizado 
diversas atividades virtuais, 
e agora com a flexibilização 
das normas de vigilância, 
será possível realizar algumas 
atividades presenciais seguin-
do devidamente os protocolos 
de segurança. Ela salienta 
a expectativa da retomada 
da realização do tradicional 
Acampamento Farrapo a 
partir do próximo ano. 

Prazo para declaração do ITR 2021 termina dia 30

O prazo para entrega da declaração do Imposto 
Territorial Rural (ITR), referente ao exercício 

2021, se encerra no próximo dia 30 de setem-
bro. O procedimento é obrigatório para pessoas 
físicas e/ou jurídicas proprietárias, titulares do 
domínio útil ou possuidoras de qualquer títu-
lo de imóvel rural, inclusive a usufrutuária. A 
declaração deve ser feita de forma online, por 
meio do Programa Gerador da Declaração do 
ITR 2021, disponibilizado pela Receita Federal.  
A obrigatoriedade da declaração também se aplica 
à pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro 
de 2021 e a data da efetiva apresentação da 

declaração, perdeu a posse do imóvel rural ou o di-
reito de propriedade pela transferência ou incorpo-
ração do imóvel rural ao patrimônio do expropriante. 
O valor pode ser pago em até quatro par-
celas, com valor mínimo de R$ 50. Se for 
inferior a R$ 100, deve ser pago em cota 
única. O atraso gera multa de 1% ao mês, 
calculada sobre o total do imposto devido.  
Em Palmitinho, o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais está auxiliando os agricultores nas 
declarações. Mais informações podem ser obtidas 
diretamente na entidade sindical ou pelo fone 
(55) 3791-1164.
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in Brinquedos

Distrito Industrial II ocupa espaço nobre na Linha Boa Vista

ESPECIAL ESPECIAL

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

Distritos Industriais geram 
mais de 200 empregos 

O
cupando uma área 
quase 270 mil m², 
em espaços nobres 
do município, os 

Distritos Industriais de Pal-
mitinho estão recebendo 
atenção especial das Admin-
istrações Municipais ao longo 
das últimas décadas.

Na atual gestação, um 
amplo trabalho de regular-
ização e ampliação das áreas 
que abrigam os distritos está 
sendo realizado com o obje-
tivo de incentivar a vinda de 
novos empreendedores e fo-

mentar a geração de emprego 
e renda no município.

Conforme levantamento 
da reportagem do Vitrine do 
Povo (VP), os três distritos 
em atividade no município 
representam a geração de ao 
menos 215 empregos diretos 
ou indiretos, através dos 27 
empreendimentos que ocu-
pam as áreas pertencentes 
ao município. Os espaços são 
ocupados por industriais de 
diversos segmentos, sendo 
que algumas destas são ori-
undas de outros municípios 

e outras são de empreende-
dores da casa que buscam 
um espaço para iniciar as 
atividades e buscar um lugar 
no mercado.

Conforme a Secretar-
ia Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, os dis-
tritos são uma grande vitrine 
para os empreendedores e 
através destes investimentos 
o município busca incen-
tivar o empreendedorismo 
e a geração de emprego e 
renda. – Estamos trabalhan-
do incansavelmente para 

legalizar e ampliar nos-
sos distritos e assim gerar 
mais espaços para novos 
empreendedores e mais 
oportunidades de emprego 
e renda para a nossa popu-
lação, destaca o Secretário 
da pasta, Gervásio Santana.

As áreas estão localizadas 
em diferentes locais do mu-
nicípio e foram nomeadas 
para melhor entendimento 
da população. Assim temos o 
Distrito Industrial 2, na Linha 
Boa Vista; o Distrito Industrial 
I, localizado na RST-472; e 

o Berçário Industrial, situado 
na Rua Rui Barbosa.

De acordo com dados 
fornecidos pela Secretar-
ia Municipal da Indústria, 
Comércio e Turismo, o Dis-
trito Industrial I ocupa uma 
área de é responsável pela 
41mil m² com a geração 
de 78 empregos, o Distrito 
Industrial II ocupa uma área 
de 156 mil m², gerando 113 
empregos. Já o Berçário In-
dustrial ocupa uma área de 
5,42 mil m² com a geração 
de 24 empregos.

Áreas do município abrigam ao menos 27 empreendimentos

PALMITINHO LEGAL VISA 
REGULARIZAR TERRENOS 
E DISTRITOS

Com o objetivo de regularizar 
cerca de 500 imóveis ainda não es-
criturados em Palmitinho, Programa 
“Palmitinho Legal” é uma iniciativa 
da Administração Municipal e está em 
fase de implementação.

Os referidos imóveis são terre-
nos e edificações situados em áreas 
situadas nos arredores da cidade e 
conforme o Prefeito Municipal, Cae-
tano Albarello, o projeto é umas das 
prioridades da atual gestão. O Prefei-
to destaca que a iniciativa é de suma 
importância, tanto para os cidadãos 
quanto para a municipalidade. – A 
criação do Palmitinho Legal permite 
que os proprietários possam legali-
zar os seus imóveis, o que acaba por 
garantir uma valorização maior a es-
tas áreas. Além disso, a legalização 
destes espaços gerará mais tributa-
ção, permitindo que o município pos-
sa continuar fazendo as melhorias 
estruturais e organizacionais para a 
nossa população, destaca.

Entre os lotes a serem regulariza-
dos estão os três Distritos Industriais, 
responsáveis pela geração de dezenas 
de empregos e oportunidades para 
empresários do município. – A ideia é 
legalizar estes locais, com toda a do-
cumentação necessária e com a pos-
sibilidade de que os mesmos sejam 
adquiridos pelos empresários, fomen-
tando o setor industrial e comercial 
da cidade, destaca Albarello.

Outras áreas a serem legaliza-
das encontram-se nas regiões pe-
riféricas da área urbana, que estão 
em situação de abandono ou sendo 
utilizadas de maneira irregular. O 
projeto também prevê a compra de 
novas áreas de terras a fim de fo-
mentar que novos empreendimentos 
sejam instalados no município.

A iniciativa vem sendo organizada 
pela Administração Municipal através 
do trabalho integrado entre as Secre-
tarias de Planejamento e de Indústria, 
Comércio e Turismo.

Município adquire nova área de terra
A área de cerca de 6,5 hectares irá 

abrigar o novo Distrito Industrial do 
Município, às margens da RST-472, 
próximo a divisa com o Município de 
Palmitinho com Vista Alegre.

A iniciativa da Administração 
Municipal foi aprovada pela Câmara 
de Vereadores e passou por todo o 
processo licitatório, antes da assi-
natura da escritura de compra. A 
área contém cerca de 300 metros de 
frente para a rodovia e está situada 
em um local estratégico para abrigar 
novos empreendedores que desejam 
investir no município, destacou o 
Prefeito Municipal.

O Prefeito Caetano relata que a 
iniciativa faz parte de um grande 
projeto de melhoria e regularização 

dos Distritos, possibilitando a re-
organização das áreas industriais 
do município e a instalação de 
novas empresas, gerando mais 
emprego e renda. – A geração de 
emprego e renda é prioridade da 
Administração. Estamos imbuídos 
para agilizar a legalização de to-
das às áreas públicas e os nossos 
distritos a fim de gerar cada vez 
mais opor tunidades em nosso 
município, frisa.

O vice-prefeito, Elisandro da 
Silva, destacou a importância dos 
investimentos que o município vem 
realizando nos distritos através de 
uma parceria entre o Executivo e o 
Legislativo Municipal. – O projeto dos 
distritos tem grande relevância para 

continuarmos avançando na geração 
de emprego e renda, e isso está sen-
do possível graças a ótima parceria 
entre o Executivo e o Legislativo a fim 
de pensarmos o município a longo 
prazo, destaca.

A compra da nova área integra 
o Programa Palmitinho Legal e foi 
adquirida com recursos próprios do 
município que perfazem um total 
de R$ 750.750,00. Além dessa 
iniciativa a Administração está 
oportunizando a compra de áreas 
por empresas que já ocupam os 
distritos há muitos anos, sendo que 
os valores arrecadados com a venda 
das áreas poderão ser investidos em 
novas áreas, dando oportunidade 
para mais empreendedores.
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Projeto desenvolve atividades práticas com os alunos

Quatro mil mudas de flores foram usadas na revitalização

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 
02/08/2021 a 13/09/2021, estiveram em pauta os seguintes 
Projetos de Lei;

Da parte do Executivo Municipal: 
Projeto de Lei Municipal Nº 48/2021 – Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a receber lote em garantia de obras de 
infraestrutura através de hipoteca de loteamento futuro. 
(Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 49/2021 – Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a contratar servidores por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá outras providências.
(Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 50/2021 – Inclui os incisos 
XVII, XVIII E XIX no artigo 7°, da Lei Municipal n.. 2.848/2021 
e dá outras providências. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 51/2021 - Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com 
o Consepro - Conselho Comunitário Pró Segurança Pública 
de Palmitinho, RS, e dá outras providências. (Aprovado por 
unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 52/2021 - Disciplina a 
concessão de patrocínio, na forma de apoio cultural a radio-
difusão comunitária no território do município de Palmitinho 
e da outras providências. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 53/2021 - Autoriza o 
Município de Palmitinho a celebrar convênio com o Hospital 
Santa Terezinha (HST) de Palmitinho RS. (Aprovado por 
unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 54/2021 - Acrescenta 
cargos em comissão no art. 21 da Lei Municipal 1.796/2005 
e dá outras providências. (Aprovado por maioria).

Projeto de Lei Municipal Nº 55/2021 - Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a promover a venda, através de 
leilão público, de veículos e bens móveis pertencentes ao 
município. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 56/2021 - Dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. (Apro-
vado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 57/2021 - Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a abrir credito especial no or-
çamento vigente, e da outras providencias. (Aprovado por 
unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 58/2021 - Autoriza 
suplementar dotações no orçamento vigente, e da outras 
providências. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 59/2021 - Autoriza o Mu-
nicípio de Palmitinho a auxiliar financeiramente o Hospital 
Santa Terezinha (HST) de Palmitinho RS para a manutenção 
da base do Samu. (Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei Municipal Nº 60/2021 - Autoriza o 

Municipio de Palmitinho a celebrar convênio com o Clube 
Cultural Recreativo Esportivo Palmitinhense de Palmitinho 
RS. (Em baixa para análise das comissões).

Projeto de Lei Municipal Nº 61/2021 -  Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a receber área por doação, trans-
ferindo-a para o domínio público e dá outras providências. 
(Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Municipal Nº 62/2021 - 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. (Em 
baixa para análise das Comissões).

Da parte do legislativo municipal:
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal n. 

01/2021- Inclui dispositivo no capitulo II da Lei Orgânica 
Municipal que dispõe sobre as leis orçamentárias munici-
pais. (Em baixa para análise das Comissões).

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

Covid-19: Palmitinho tem 
quase 75% vacinados

Escola Olavo Bilac desenvolve 
projeto de Educação Fiscal

Município já aplicou 8,5 mil doses desde o início da vacinação

Projeto realiza 
atividades de cidadania 

fiscal com os alunos

O município atingiu a 
marca de 74,22% da 
população vacinada 

ao longo da desta semana. 
O número mantém Palmitin-
ho como um dos destaques 
em número de vacinados na 
região, garantindo a imu-
nização, ao menos com a 
primeira dose, em grande 
parte da população.

Conforme a Secretaria 
Municipal de Saúde, o mu-
nicípio já recebeu 8.767 
doses de vacina, entre as 
marcas: Janssen, Sinovac, 
Astrazeneca e Pfizer. Isso 
garante a imunização de 
quase totalidade da pop-
ulação acima de 18 anos 
com a primeira dose e mais 
de 46% dos munícipes com 

as duas doses ou a dose 
única recebida.

A Secretaria credita o 
avanço da vacinação ao 
esforço dos profissionais 
da secretaria e a vinda 
mais frequente de doses 
enviadas pelo Ministério 
da Saúde. – Esses fatores 
permitem que mais pessoas 
sejam vacinadas refletindo 
diretamente no número 
de casos confirmados de 
covid-19, que apresenta 
significativa redução, desta-
ca a Secretária Municipal de 
Saúde e Assistência Social, 
Inês Maria Albarello.

Conforme o boletim di-
vulgado nesta quarta-fei-
ra(15), eram 5.237 imu-
nizadas com a primeira 

dose, 3.263 pessoas que já 
receberam as duas doses e 
outros ou a dose única. Isso 
significa que 46,24% da 
população já estão com o 
ciclo vacinal completo.

De acordo com a Sec-
retaria, o foco do momento 
é aplicação das segundas 
doses para quem ainda não 
recebeu. Neste sentido, os 
profissionais de saúde real-
izam plantão de vacinação 
durante todo o dia, neste 
sábado(18). O município 
também aguarda a chegada 
de doses para imunização 
de adolescentes e jovens 
entre 12 e 17 anos e para 
a chamada terceira dose ou 
dose de reforço, para idosos 
acima de 70 anos.

Desenvolver a cidadania 
fiscal como prática de 
ensino é o objetivo do 

projeto implementado na 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Olavo Bilac, 
situada na Linha Boa Vista.

A iniciativa integra as 
ações do Nota Fiscal Gaú-
cha, propostas pelo Grupo 
de Educação Fiscal (Gefim), 
e que objetiva trabalhar a ed-
ucação fiscal desde as séries 
inicias das escolas situadas 
no município.

A Nota Fiscal Gaúcha é 
um programa que visa in-
centivar cidadãos e cidadãs 
a solicitar a inclusão do CPF 
na nota no ato de suas com-
pras, bem como conscien-
tizar a população sobre a im-
portância social do tributo. 
Além disso, busca fomentar 
a cidadania fiscal e aumen-
tar a arrecadação, mediante 
estímulo a emissão de notas 
fiscais e à participação na 
definição da distinção de 
recursos do programa.

Nesse sentido, a Escola 
Olavo Bilac, vem desenvol-
vendo ao longo dos últimos 

Após um forte avanço nos primeiros meses do 
ano, os casos de Covid-19 continuam em queda no 
município de Palmitinho. A redução dos casos é visí-
vel após o início da vacinação que já imunizou quase 
75% da população.

Conforme os levantamentos realizados mensalmente 
pelo VP, com base em dados dos boletins da Secretaria 
Municipal da Saúde, a doença alcançou o pico de con-
taminações 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 seguintes o avanço da doença está 
diminuindo gradativamente, com evolução de 29,1% em 
abril, 15,8% em maio, 9,9% em junho, 5,8% em julho e 

3,9% em agosto.
Durante o mês de agosto foram registrados 36 

casos positivos e um óbito. Já nos primeiros 15 dias de 
setembro foram apenas 4 registros. No boletim divulgado 
nesta quarta-feira (15), eram 3.176 testes realizados 
com 2.232 negativos e 977 positivos, com apenas um 
caso ativo no município.

Conforme os profissionais da saúde, a evolução 
da vacinação reduz a circulação do vírus e conse-
quentemente a transmissão do mesmo. Além disso, as 
medidas sanitárias e a conscientização da população 
também contribuem para a estabilidade dos casos. Por 
outro lado, os profissionais continuam a alertar que as 
variantes do vírus preocupam, pois apresentam risco de 
contágio maior.

NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 TEM SIGNIFICATIVA REDUÇÃO

Trabalho de revitalização de 
canteiros e praças é realizado

Um amplo trabalho de 
embelezamento de ruas 

e praças do centro da ci-
dade de Palmitinho foi re-
alizado ao longo do mês de 
agosto. Nesse período, uma 
equipe de trabalhadores es-
teve diariamente envolvida 
com a obra.

O Secretário Municipal 
da Agricultura e Meio Ambi-
ente, Cleber Luís Sponchia-
do, destaca que a iniciativa 
tem o objetivo de dar uma 
maior segurança no trânsito, 
além de melhorar o visual 
destes locais.

O trabalho teve a coor-
denação do Setor de Obras 
e Viação e contempla os 
canteiros, a Praça da Matriz 
e a Praça situada ao lado 
do salão da Terceira idade 
Amigos da Vida. Inicial-
mente foram removidas as 
antigas plantas e grama, 
dando lugar a plantas baix-
as, arbustos e flores. - Após 
o trabalho de remoção, 
iniciou plantio de alguns 
arbustos e flores e a co-
locação da nova grama. 
As novas plantas são ade-

quadas para o clima local, 
sendo que o trabalho vem 
sendo acompanhado por 
profissionais da área com 
um planejamento de todo 
o processo de revitalização, 
destaca Sponchiado.

Nesta primeira etapa do 
projeto foram utilizados 4 
mil mudas de flores e ao 
menos 800m² de leivas 
de grama, após um amplo 
de trabalho de preparação 
e adubação dos canteiros. 
Para o Prefeito Caetano 
Albarello, “a cidade precisa 
estar sempre bonita e com 
uma paisagem acolhedora e 
esse trabalho é fundamental 
para dar essa característica 
e deixar uma excelente im-
pressão do nosso município 
perante os seus moradores 
e as pessoas que por aqui 
passarem, frisa o prefeito.

Nas próximas semanas 
os canteiros também rece-
berão nova pintura, dando 
um visual ainda mais es-
pecial à cidade. O projeto 
poderá ocorrer futuramente 
em outras ruas do perímetro 
urbano do município.

anos um projeto com ações 
direcionadas ao programa 
desenvolvendo a conscien-
tização sobre a importância 
do tema. Conforme o diretor 
da escola, Carlos Afonso 
Albarello, “a Nota Fiscal 
Gaúcha é um recurso que 
vem agregar, para fazer algo 
a mais em prol da entidade 
educacional”. Da mesma 

forma os professores do 
educandário, incentivam 
para que “seja solicitada a 
inserção do CPF na nota fis-
cal, conscientizando sobre a 
importância do tributo, que 
combate à sonegação de im-
postos, além de possibilitar 
que o contribuinte também 
concorra a prêmios”.

Para este ano a Esco-

la propôs alguns temas a 
ser estudados com algu-
mas ações que estão sendo 
desenvolvidas de forma 
prática, como: Educação 
financeira, Nota Fiscal Gaú-
cha, Nota Fiscal Palmitin-
hense, história da Educação 
Financeira, notas, juros, 
porcentagem, entre outras. 
As ações são trabalhadas 

em sala de aula através de 
formas alternativas de ensi-
no, como o desenvolvimen-
to de paródias e poemas. 
Além disso, foram gravadas 
chamadas em emissoras 
de rádio com a voz dos 
alunos, realizada campanha 
de cadastramento de CPFs 
no Nota Fiscal Gaúcha, 
realizada a distribuição de 
panfletos informativos e 
uso das mídias sociais, com 
assuntos relacionados ao 
Nota Fiscal Gaúcha.

Conforme o Secretário 
Municipal da Fazenda, Cris-
tiano Dalla Valle, a Admin-
istração Municipal apoia 
ações como estas, “pois 
elas fortalecem a cidadania 
fiscal, fazendo com que 
o município se mantenha 
como um dos destaques em 
desempenho no Programa 
Nota Fiscal Gaúcha em todo 
o Estado”, frisa.

A direção da escola de-
staca a parceria entre todos 
os engajados no projeto:  
professores, alunos, fun-
cionários, pais e toda co-
munidade escolar.  
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ÁRIES (21/3 A 20/4)
Qualidade é a alma do negócio, ariano. É importante cuidar de 

detalhes, agir com calma e atenção a tudo e todos os envolvidos. Setembro é 
o mês para organizar sua rotina, cuidar mais de perto das coisas de trabalho e 
repensar qualidade de vida em busca de mais saúde e bem estar.      

TOURO (21/4 A 20/5)
Setembro é um mês de resultados, taurino. Sua rotina fica mais fluí-
da e bons acontecimentos podem trazer mais felicidade. Você pode 

ter oportunidades profissionais vindas de bons contatos e, no amor, sua vida 
pode ganhar intensidade e prazer.     

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Os assuntos pessoais estão em destaque, geminiano. Divirta-
se mais, faça coisas que gosta. Você pode ter conversas bem 

importantes e retomar contatos e assuntos profundos. Sua vida familiar pode 
pedir mais atenção e dedicação.   

CÂNCER (21/6 A 21/7)
A comunicação tende a fluir bem neste momento, canceriano, 
uma boa oportunidade de dialogar e resolver coisas. Os contatos e 

divulgações são bem vindos e as conversas tendem a ser inspiradoras. Assuntos 
pessoais, familiares, afetivos e domésticos podem se resolver e você pode ter 
bons momentos sozinho ou em boa companhia.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Um ótimo momento para cuidar das contas e fazer investimentos, 
leonino. Você também pode desenvolver ou aprimorar habilidades, 

talentos e recursos. A comunicação fica mais cheia de vida e inspiração e sua 
criatividade está super em alta. Bom momento para investir em cursos e plane-
jar viagens. Seja flexível e inovador. Ouça sua intuição.  

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Um novo ciclo está começando, virginiano, prometendo boas novas 
para você. Cuidar de si mesmo, da saúde, do corpo e da vida é a 

ordem do momento. Você pode ganhar presentes e se surpreender com coisas 
boas que as pessoas e a própria vida traz pra você. É um período de mais esta-
bilidade, produtividade e bem estar.   

LIBRA (23/9 A 22/10)
Olhar para dentro é fundamental para saber o que está sentindo, 
libriano, mas sem deixar de se expressar e viver a vida social que 

também está te chamando. Um momento de mais alegrias, comunicação em 
alta, encontros prazerosos e muitas questões antigas e pendências sendo 
resolvidas. Não tenha medo de se posicionar.     

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Se setembro já é um bom momento para planejar, escorpiano, para 
você isso fica ainda mais forte. Anote seus projetos futuros, sente 

para conversar com os envolvidos, defina metas claras e um cronograma para 
iniciar. Novos projetos são bem vindos. Encontrar tempo para descansar e se 
conectar com a arte ou a natureza também é essencial.      

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
É um mês de muito trabalho, sagitariano, com oportunidades que 
podem deixar você bastante feliz e animado com o futuro. O que fizer 

em equipe tende a trazer melhores resultados, neste momento que favorece os 
encontros, a vida social, as amizades e as parcerias de trabalho. Pode ser um 
ótimo momento para começar algo novo.    

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Olhar para frente é fundamental, capricorniano. Faça seus planos, 
defina o que ainda quer fazer esse ano e também no próximo. 

Pensar nos futuros cursos e viagens também é algo positivo. Os assuntos de 
trabalho ganham leveza, diálogo e ajuda, com inspiração que vem de contatos 
e conversas. Pense em como se expressar para sinalizar suas ideias.  

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Se quer fazer alguma mudança importante em sua vida, aquariano, 
pode aproveitar o céu do momento e a dose extra de desapego para 

se movimentar. Um bom momento para resolver assuntos burocráticos e que 
envolvam também as finanças. Viagens e estudos podem trazer novas ideias e 
encontros marcantes.     

PEIXES (20/2 A 20/3)
Olhar para suas relações e parcerias é essencial neste momento, 
pisciano. Cuidar dos detalhes, conversar sobre os desafios, cuidar 

das coisas boas...isso tudo vai ajudar a fortalecer vínculos e seguir mais forte 
juntos. Isso vale para relações pessoais ou profissionais. O momento é de mais 
intensidade e felicidade geral.

HORÓSCOPO MENSAL Palmitinhense Futsal avança 
para a segunda fase

Gurias do Futsal entre as 
6 melhores da Taça Sul 

Equipe garantiu classificação na disputa do Estadual Série C

Classificação do Industrial/Palmitinho foi conquistada no domingo (12)

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

TENHAMOS FÉ

Classificação foi definida após vitória diante o Giruá Futsal

Equipe palmitinhense garantiu vaga com a melhor campanha no grupo

Deveria escrever e enaltecer os times de Palmitinho 
no Futsal, sim, o masculino e o feminino. Voltamos a fre-
qüentar os ginásios após longo período e como sabem os 
adeptos, a sensação é única. A primeira vez então de um 
garotinho apaixonado por futebol, em transe com a energia 
dos jogadores e torcida, como pude presenciar, é surreal.

Por isso que o projeto do Palmitinhense Futsal é elo-
giável e com certeza uma semente já germinada. Já deu 
certo e o futuro é promissor. Sempre tem o corneteiro que 
entende que o “fulano” é melhor que o “ciclano”, que o meu 
amigo deveria estar jogando, que é uma panelinha e blá 
blá blá... Porém, até esse papo furado alimenta o sistema 
e faz rodar a engrenagem. Criticar sempre foi mais fácil 
que puxar 5 pila para ajudar.

Sendo assim, mesmo em poucas palavras, fica nova-
mente a homenagem a todos os envolvidos e vida longa 
ao nosso futsal.

Sobrou algumas linhas para “lamentar” a participação 
dos clubes gaúchos na temporada 2021. Começo pelo 
Juventude que por enquanto está onde se esperava que es-
taria. Ou seja, escapando do rebaixamento sem sofrimento. 
Por enquanto é isso mesmo, simples assim. Por enquanto...

Já a dupla Grenal é uma tragédia. Tragédia também 
não, esse seria o último ato e não teria nada pior. Então, 
digamos, é decepcionante.

Tanto o Grêmio quanto o Inter deveriam, e olha que é 
diferente de poderiam, estarem no mínimo entre os 5 pri-
meiros. Tudo pela tradição e pelo time, sim, isso mesmo, 
pelo plantel, pois com certeza não é pior que no mínimo 
15 equipes da competição.

Acredito que no “esquema bruto” do Felipão, o Grêmio 
vença os confrontos diretos com Chapecoense, Sport, 
América, Cuiabá, Bahia, Fluminense, Juventude etc e es-
capa. Já o Internacional vai ficar nessa “lenga-lenga” tipo 
dançar no fandango com a mana e terminará em posição 
intermediária. É o que penso, tipo, eu acho que penso. Sei 
lá. Tenhamos fé que assim seja e se assim for, já estará 
muito bom obrigado.

Por ocasião da Semana Farroupilha – “Sirvam nossas 
façanhas...”

Um forte abraço e até a próxima. 

O selecionado palmi-
t inhense de futsal 
masculino mostrou a 

competitividade suficiente 
para avançar à próxima fase 
do Estadual Série C de futsal.

Estreante na competição o 
selecionado apresentou belas 
atuações, garantindo a classi-
ficação após a vitória de 2 a 0 
diante do Giruá Futsal, no último 

sábado (11).  Com o resultado a 
equipe garantiu a vaga de forma 
antecipada ficando com o 4º 
lugar do grupo A.

Na primeira fase as 6 equi-
pes do grupo se enfrentaram 
entre si em turno e returno, 
classificando as 4 melhores 
colocadas. A classificação 
ocorreu após a vitória diante 
do líder do grupo, o Giruá Fut-

sal, somado a derrota do Villa 
Romana para o CFM por 3 a 
2. Com os resultados o selecio-
nado palmitinhense garantiu 
matematicamente a vaga.

O próximo adversário é 
AGSL de São Luiz Gonzaga, 
na última rodada da fase. 
O jogo ocorre neste sábado 
(18), em São Luiz Gonzaga 
a partir das 20h.

Em rodada realizada no 
Ginásio Municipal de 
Esportes Eurico Piaia, no 

domingo (12), o selecionado 
de Palmitinho no futsal femi-
nino garantiu vaga entre as 6 
melhores equipes da Taça Sul 
Riograndense de Futsal.

O torneio é promovido pela 
Federação Gaúcha de Futsal 
e reúne equipes de diversos 
municípios e regiões do estado. 
O selecionado palmitinhense, 
comandado pelo técnico Luiz 

Cupsinski, garantiu a classifica-
ção com a melhor campanha 
entre as quatro equipes do gru-
po, em jogos que começaram 
ainda na parte da manhã.

Os adversários superados 
foram o Nacional de Erechim, 
Real Merengue de Santa 
Rosa e o Feras de Santa 
Maria. Os próximos jogos 
devem ocorrer no dia 10 de 
outubro, os adversários e o 
local dos jogos ainda não 
estão definidos.
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IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

9h00 – Industrial/Palmitinho 3 X 2 
Nacional
10h00 – Real Merengue 4 X 11 
Feras
13h30 – Nacional 11 X 0 Real 
Merengue
14h30 – Industrial/Palmitinho             
8 X 1 Feras
16h30 - Feras 0 X 11 Nacional
17h30 – Industrial/Palmitinho 
1 X 0 Real Merengue (Resultado             
por WO)

ÚLTIMA RODADA

Trilheiros promovem 
evento beneficente
Trilha do Bem reuniu motociclistas de Palmitinho 
e Tenente Portela em ação de solidariedade

Os “Moto Grupos” de 
Trilheiros de Palmit-
inho e do Tenente 

organizaram no dia 28 de 
agosto um evento benefi-
cente realizado na Linha KM 
16, em Palmitinho.

A Trilha do Bem ocorreu 
com a colaboração dos 
municípios de Palmitinho 
e Pinheirinho do Vale, com 
ponto de partida na comu-
nidade da Linha Km 16, 
em Palmitinho. O percurso 
contou com 54 km de tril-
has e desafios, sendo que 
o objetivo foi colaborar com 
os recursos arrecadados 
através de rifas, ingressos, 
doações, aquisição de cam-
isetas, dentre muitas outras 
formas, com o tratamento 
da menina Maria Luiza da 

Silva Rosa, 11 anos, diag-
nosticada com Encefalite, 
uma doença rara.

O Evento foi organizado 
pelos grupos de Trilheiros 
juntamente com familiares 
e amigos, onde 100% dos 
valores arrecadados foram 
destinados para despesas 
médicas de Maria Luiza, 
aproximadamente R$ 20 mil, 
conforme os organizadores.

A Trilha solidária con-
tou com a par ticipação 
de ao menos 409 pilotos 
inscritos. Os organizadores 
agradeceram a todos que 
colaboraram para o evento 
acontecer: aos proprietários 
das terras por onde pas-
sou o percurso, ao pessoal 
que assumiu as copas, in-
scrições, lanches, equipes 

de apoio, equipe de limpeza 
do percurso, resgate de 
motos, aos patrocinadores, 
mídias que ajudaram na 
divulgação e utilização das  
#Trilhadobem e #todos-
pelamaria e cobertura do 
evento, equipe da ambulân-
cia e as administrações 
municipais de Palmitinho e 
Pinheirinho do Vale!!!

O grupo de tri lheiros 
de Palmitinho foi funda-
do em 2011e atualmente 
conta com cerca de 20 in-
tegrantes. Conforme os mo-
tociclistas, além da prática 
do esporte e lazer o grupo 
também tem como obje-
tivo a promoção de ações 
solidárias, sendo que a 
Trilha do Bem é mais uma 
destas iniciativas.

Evento arrecadou cerca de R$ 20 mil para tratamento da menina Maria Luiza
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PROJETO PREVÊ MODERNIZAÇÃO 

Instalação de semáforo e rótulas estão contempladas no projeto

GERAL

Projeto prevê mudanças em cinco locais da cidade

no trânsito em Palmitinho

Visando melhorar a sinal-
ização do trânsito garan-
tindo mais segurança à 

população, a Administração 
Municipal está desenvolvendo 
um ambicioso projeto que 
visa modernizar a sinalização 
do trânsito do município nos 
próximos anos.

Na tarde da quinta-feira 
(09), o Prefeito Municipal 
Caetano Albarello, recebeu o 
projeto que prevê melhorias 
em pelo menos cinco locais 
de maior fluxo de trânsito na 
área urbana do município. 
A iniciativa se deu após a 
licitação que contratou uma 
empresa especializada com 
o intuito de fazer um am-
plo estudo das condições 
de trânsito com o posterior 
desenvolvimento do projeto.

A minuta do projeto traz 
em detalhes os locais de 
maior fluxo de veículos, o 
que justifica a necessidade de 
implantação de uma solução 
com equipamentos de sinal-
ização semafórica para estes 
locais. O projeto prevê a im-
plantação de equipamentos 

semafóricos modernos, dis-
poníveis no mercado, capaz-
es via programação simples 
e prática, de orientar tanto 
motoristas como pedestres, 
para uma circulação organi-
zada e segura, através de gru-
pos focais semafóricos com 
iluminadores a LEDs e afins, 
salienta o representante da 
empresa responsável, a RVP 
Tecnologia e Engenharia, Rui 
Voldinei Pires.

Conforme ele foi realizado 
um amplo estudo a fim de 
detectar os pontos de maior 
movimentação e que ofere-
cem maior risco de acidentes. 
Após foi elaborado o projeto 
que contempla a construção 
de rótulas nas esquinas das 
ruas Rui Barbosa com a 
Carlos Gomes e na rua Olavo 
Bilac com a Mauro Vendelino 
Weiss e a Araribóia, con-
strução de intersecção na rua 
Santos Dumont com a Angelo 
Casali e Almirante Barroso e 
na rua Rio Branco com a Rui 
Barbosa. Além destes, o pro-
jeto prevê a instalação de um 
semáforo nas esquinas das 

ruas Santos Dumont, Duque 
de Caxias e Carlos Gomes.

O Prefeito Caetano Al-
barello destaca que a inicia-
tiva é uma necessidade tendo 
em vista ao constante au-
mento no fluxo de veículos no 
centro da cidade. – O projeto 
visa organizar melhor o trân-
sito em meio ao grande fluxo 
de veículos que trafega pelo 
centro da nossa cidade. Além 
das constantes melhorias que 
estamos promovendo em 

nossa malha asfáltica, com 
esta iniciativa também bus-
camos dar mais segurança 
aos nossos pedestres e aos 
nossos condutores, relata.

De acordo com o Prefeito, 
o município teve nos últi-
mos vinte anos um aumen-
to considerável na frota de 
veículos automotores, tanto 
registrados como circulantes, 
oriundos de outras regiões. 
O projeto também está in-
terligado com a futura obra 

que prevê um novo acesso 
a RST-472, passando pela 
Rua Carlos Gomes, pois irá 
melhor distribuir a circulação 
de veículos que passam diari-
amente pelo centro da cidade 
através da rodovia estadual.

Com a finalização do 
projeto, o município passa 
a trabalhar na busca de 
recursos para viabilizar a 
obra que prevê um investi-
mento de aproximadamente 
R$ 165 mil.

Rua Olavo Bilac
Palmitinho-RS

Telefone: 3791-1540


