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Chegamos ao final de mais 
um ano, mas este não foi um ano 
comum, ele esteve carregado de 
desafios no âmbito social e eco-
nômico refletindo diretamente em 
nossas vidas. Porém, também foi 
um ano de retomada, de ensaiar 

uma volta ao “normal”, que esteve distante em 
2019, devido à pandemia.

A crise sanitária deixou seus reflexos e tem afe-
tado a economia e o poder de compra do brasileiro 
ao longo do ano de 2021. Com a inflação nas al-
turas, refletida pelo aumento sem precedentes no 
preço dos combustíveis, da energia elétrica e em 
muitos outros elementos essenciais para a nossa 
sobrevivência, ficou mais difícil viver, nos obrigando 
a buscar novas alternativas, sempre esperançando 
dias melhores.

Aliás, a esperança esteve muito presente em 
2021 e depois de intermináveis dias, a chegada da 
vacina nos fez acreditar que a velha rotina poderá 
voltar a ser próxima do que era. Podemos dizer que 
foi o ano das vacinas, da primeira, da segunda, da 
terceira dose, sempre em uma luta constante para 
conter as chamadas variantes do coronavírus, ga-
rantindo a máxima imunidade à população. 

O ano de 2021 também foi de desafios para o Vitri-
ne do Povo(VP), foram inúmeras pautas, foram dezenas 
de noites produzindo conteúdos para levar até você as 
informações que marcaram o ano. A produção de cada 
edição nos encheu de orgulho pelo reconhecimento 
que estamos recebendo, pela dedicação e amor pelo 
que fazemos. Apesar das poucas e insignificantes opi-
niões contrárias, descabidas de argumentos e vindas 
de elementos vazios, foi um ano de construção e de 
afirmação do Jornal da Comunidade.

Hoje, apresentamos a Edição 38 do VP, em um 
momento em que a magia do nascimento repre-
sentado pelo Natal, nos faz refletir sobre o ano que 
tivemos e sobre o nosso papel no ano que chega. A 
edição retrata justamente a expectativa que temos 
no novo ano, nossa interativa traz a opinião dos lei-
tores neste sentido. Em cada página descrevemos 
as informações da atualidade nos mais diversos seg-
mentos, tanto com aqueles temas que nos orgulham, 
como com aqueles que nos preocupam. 

A estiagem é um destes temas que nos entriste-
cem, pois frustra a expectativa de uma safra promis-
sora que muitos de nossos agricultores deixaram de 
ter. Reportamos a estiagem que ocasionou em mais 
um decreto de situação de emergência no municí-
pio na nossa contracapa. Nas páginas centrais as 
mensagens do nosso natal, mais um espaço aberto 
para a manifestação de nossos leitores. A alegria 
proporcionada pelo esporte com o acesso do União 
Frederiquense e a bela participação do futsal femi-
nino de Palmitinho estão descritos na página 11.

A Edição 38 também destaca os temas da atua-
lidade política com a recente eleição que definiu a 
nova Mesa Diretora da Câmara. Também trazemos 
a composição da nova Patronagem do CTG Estância 
dos Carreteiros. Na página de rural a pujança de 
nossas agroindústrias e na página 10 o horóscopo 
e as oportunidades de emprego. Além dos temas da 
atualidade trazidos pelos nossos colunistas.

Chegou à última edição do VP em 2021, com a 
certeza que em 2022 estaremos ainda mais presen-
tes e atuantes em nossa comunidade. É tempo de 
sonhar e de termos esperanças. Feliz Natal e Feliz 
Ano Novo!

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

Chegaram o Natal e as comemorações de fim de ano. Apesar do retorno parcial das atividades presenciais e da convivência humana, os 
desafios são imensos para o próximo período. É época de comemorar o Natal e mais um ano que chega, mas também é época de planejarmos 
o novo ano que queremos. O VP traz depoimentos de leitores sobre este momento festivo e o sobre expectativas para 2022. Confira!

Chegamos ao final de mais um ano, junto dele temos que ressaltar a importância de superar e não desistir, 
pois sempre estamos em tempo de recomeçar! Aproveitemos esta época para fazer a esperança renascer em 
nossos corações, com muita paz, confiança e determinação, receba o novo ano com garra, sem medo da luta. 
No final, a recompensa virá afinal à vida é feita de momentos bons e ruins e o que realmente importa é como 
iremos encarar. Por fim, desejo a todos um feliz natal e um próspero ano novo. Bem-vindo, 2022! 

Luan Carlos Polesso Gambin/Servidor Público

Em meio a tantos desafios e algumas perdas chegamos ao último mês de 2021, fortes e confiantes, pois nunca antes 
precisamos praticar tanto a nossa capacidade de resiliência. Um misto de sentimentos invade o nosso coração, a 
tristeza das perdas vividas, a alegria das conquistas, cito aqui o campo da saúde e o avanço na descoberta de uma 
vacina que voltou a trazer esperanças para o mundo. Que neste natal e nas proximidades do ano vindouro, possamos 
refletir sobre tudo o que passou, mas principalmente que sejamos capazes de enxergar esperança e fé no que virá, 
pois somente assim, seremos fortes o suficiente para fazer a diferença na vida das pessoas que amamos.

Fabiana Zanardi/Assiste Social da Sec. Mun. De Saúde

Poder celebrar o Natal e o início de um novo ano, é uma graça, uma bênção. Principalmente, após termos enfren-
tado uma pandemia, que nos afastou e que tirou de nosso convívio muitos familiares e amigos. Isso nos faz refletir 
sobre o verdadeiro sentido do Natal. 
A pandemia ainda não acabou, e por isso, precisamos nos cuidar e cuidar do outro, e sabemos que isso é possível. 
Sendo assim, poderemos comemorar o Natal, que é um tempo de estar com a família e com aqueles que amamos, 
e assim, poder celebrar a fé e a esperança, acreditando que dias melhores virão, desejando uma vida repleta de 
saúde, paz e alegria. 
Vivenciar o nascer de um novo ano, é receber uma nova oportunidade, uma nova chance. Que saibamos aproveitar 
e viver o ano de 2022, com muito amor e gratidão, fazendo sempre o nosso melhor e primando pelo bem de todos.

Zaira Souza Guterres Zanatta/Professora da Rede Estadual de Ensino do RS

É fim de ano novamente, é tempo de agradecer os desafios superados e as bênçãos recebidas! Agradecer por 
mais um ano de trabalho, mais um ano vivido e pela oportunidade de aprender e crescer. Desejo que o ano que 

se inicia, traga boas energias e boas vibrações, repleto de realizações, sucesso, paz, saúde e amor a Todos!

Edivanda Gambin Albarello/ Professora

Chegamos a mais um natal e é hora de agradecer a Deus por mais um ano que passamos e também refletir sobre 
o verdadeiro espírito Natalino, que em minha opinião vem se perdendo durante os anos. Não é somente uma data 

de festa e presentes, mas também pedir a Deus que 2022 seja um ano com saúde e paz pra todos e que ocorra um 
ano de clima regular com sol e chuva. Deixo aqui meus votos de feliz Natal e Ano Novo a todos. 

Evonir da Rocha (Rocha)/Vendedor de móveis

É tempo de sonhar e 
de ter esperança...
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Tomou posse no último 
sábado (18), a nova 
patronagem do CTG 

Estância dos Carreteiros. 
O anúncio ocorreu durante 
evento realizado na sede 
da entidade farroupilha, no 
Bairro Santa Terezinha.

Em 2022 a entidade será 
coordenada pelo palmitinhen-
se Eleandro da Rocha e será 

composto por inúmeros outros 
membros que integram a pa-
tronagem e os departamentos. 

Em 2021 esteve à frente 
da patronagem a Professora 
Quielen Rosa Souza Albarello, 
em um ano atípico em que a 
pandemia limitou as ativida-
des presenciais. - O ano de 
2021 foi marcado pela sua 
especificidade. A pandemia 

trouxe muitos desafios para 
se manter uma entidade ativa, 
mediante o possível. E foi as-
sim que fizemos. Trabalhamos 
para se ter o CTG em movi-
mento, mantendo a tradição, 
cultivando nossas raízes, 
primando pelo respeito e as 
amizades e sempre pensan-
do na segurança de todos os 
envolvidos, destaca Quielen.

RURAL GERALAGRONEGÓCIO 
EM DESTAQUE

ESPAÇO 
ABERTO

Luan Jaques da Costa Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Estiagem volta a atingir Palmitinho
Combustíveis e geração de energia

Simplificando literalmente, o motor é um equipamen-
to que transforma outras fontes de energia em energia 
mecânica levada por meio de uma transmissão para a 
movimentação de uma máquina. Existem dois tipos bási-
cos que são os principais tipos de motores: a combustão 
e elétrico.

Tratando-se de automobilismo, o primeiro (combus-
tão) é o convencional, que move a maioria dos veículos 
do mundo, ou seja, os motores tocados a combustíveis 
fósseis (óleo diesel, gasolina, álcool, gás natural, entre 
outros). No entanto, a demanda excessiva está gerando 
a escassez desses produtos e aumentando os custos 
para extração destes produtos, deflagrando uma crise 
mundial dos combustíveis. Consequência disso é o alto 
valor nas bombas dos postos, realidade que está nos 
afetando neste momento.

O segundo (elétrico) é a alternativa mais eficaz para o 
momento. Inclusive há montadoras de automóveis que já 
estão transformando suas plantas para fabricar somente 
carros elétricos, de acordo com o que ficou estabelecido 
na cúpula do clima de Glasgow, realizada neste ano, que 
planeja para a partir de 2035 acabar com as vendas de 
carros a combustão. Isso ocorre principalmente por que 
o setor de transportes é responsável por cerca de 20% 
das emissões de gases do efeito estufa do mundo, sendo 
90% correspondente ao tráfego viário.

Mas se transformarmos os carros para funcionarem 
com energia elétrica vai aumentar o consumo, vai faltar 
energia, vai aumento a tarifa? Para que isso aconteça é 
preciso também investimentos em energias alternativas. 
Cita-se a solar, a eólica, biogás e várias outras para au-
mentarmos a produção de energia.

Aqui no Rio Grande do Sul possuímos uma fonte ener-
gética farta, porém pouco explorada, por falta de incen-
tivos, leis para regulamentação e orientação técnica. Os 
dejetos animais produzem gás metano. Temos milhares de 
propriedades espalhadas pelo nosso interior gaúcho. Pal-
mitinho e região formam um polo de produção de suínos, 
com alta produção volumétrica de gás, que se coletado, 
vira combustível para motores que geram energia elétrica. 

A produção de gás para queima também é um pro-
cesso alternativo um pouco mais complexo que pode 
futuramente ser considerado. Para isso ainda precisa-se 
de leis específicas que autorizem e regulamentem esta 
prática, principalmente no envasamento, transporte e 
comercialização deste produto.

A tendência de uma solução possível mais próxima é a 
construção de mini usinas de geração de energia, onde o 
produtor poderá gerar a própria energia, seja ela através 
do biogás, do sol, do vento ou outra fonte natural. Com 
isso, poderá produzir a sua própria energia elétrica para 
movimentar veículos e equipamentos da sua proprieda-
de, assim como ter luz elétrica com um valor bem mais 
em conta. Infelizmente ainda a legislação só autoriza a 
venda para as próprias concessionárias ou geradoras de 
energia e uma tarifa também deve ser paga pela utiliza-
ção da rede. O mundo precisa evoluir muito ainda neste 
sentido e de pressa. Tecnologia temos. O que mais falta 
é regulamentação para que estes investimentos sejam 
viáveis financeiramente e que tenha a devida segurança. 
Enquanto isso, seguimos pagando mais que R$ 7 de ga-
solina e uma conta de luz estratosférica.

Patrão: Eleandro da Rocha
Primeiro capaz: Joelso Bertoldo
Segundo capaz: Francisco Albarello
Primeiro sota capaz: João Gabriel Bonafe Barth
Segundo sota capaz: Maria Angélica 
Albarello
Primeiro agregado das pilchas: Edivan 
Albarello
Segundo agregado das pilchas: Carla 
Naine Martins

DEPARTAMENTOS
Cultural: Quielen Rosa Souza Albarello, 
Andressa de Souza Rosa, Gessi Gomes 
Zenaro e Silva do Prado
Artístico: Patrícia Pereira de Souza, 
Vanessa Rosalino Derner e Quielen Rosa 
Souza Albarello
Campeiro: Jerônimo Giamilton Coelho da 
Silva
Esportes: Paulo Eurico Piaia

Jurídico: Célio Albarello
Espiritual: Gerônimo Girardi
Jovem: Leonardo Souza da Rocha e Evelyn 
Rodrigues Negrini
Chiru das falas: Antônio Gilmar de 
Freitas e Andressa de Souza Rosa
Marketing: Vanessa Rosalino Derner
Cozinha: Rosi Cleri de Souza
Churrasco: Manoel Celso de Souza

COMPOSIÇÃO DA PATRONAGEM 2022

Patronagem 2022 terá a coordenação de Eleandro da Rocha

Estado confirma adesão 
de Palmitinho ao SUSAF

CTG Estância dos Carreteiros 
tem nova patronagem
Posse ocorreu durante evento realizado no sábado (18)

A Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(SEAPDR), confirmou o parecer técnico 

que regulamenta a adesão do município de 
Palmitinho ao Sistema Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal 
e de Pequeno Porte (SUSAF/RS).

O parecer foi entregue no último dia 25 de 
novembro durante visita do Vice-prefeito Elisan-
dro da Silva e do Diretor Técnico da Secretaria 
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, An-
derson Balestrin. Na ocasião eles participaram de 

audiência na sede da SEAPDR, em Porto Alegre.
Com a aprovação do Termo de Adesão o 

setor responsável do município está tomando 
as medidas necessárias para regulamentar à 
equivalência ao programa estadual. De acordo 
com o Vice-prefeito Elisandro, “a adesão ao 
SUSAF é uma demanda que há muito vinha 
sendo articulada e que irá trazer grandes 
benefícios a agroindústrias do município que 
poderão comercializar os produtos produzidos 
em suas respectivas propriedades para além 
dos limites do município,” relata.

Ascom
 Prefeitura M

unicipal /Dejair de Castro

Lucan Photos

Estamos se aproximando do novo ano, e 
como nos últimos dois, o que está preocupando 
principalmente os agricultores é novamente a 
estiagem. Pelo terceiro ano consecutivo, ela 
vem prejudicando muito as culturas.

As culturas mais afetadas são o milho e 
milho silagem, lavouras de soja implantadas e 
atrasando o plantio da soja de quem ainda não 
o realizou e o plantio de milho segunda safra 
para quem já realizou a colheita da silagem, 
também vem afetando muito o desenvolvimen-
to das pastagens existentes para bovinos de 
leite e de corte, além de atrasar a implantação 
das pastagens anuais de verão.

Nos últimos 60 dias registramos aqui no 
município apenas 67 milímetros(mm) de chu-
va. No mês de novembro foram apenas 43 mm 
no mês todo, sendo que a média dos últimos 
5 anos para o mês de novembro é de 176mm, 
ou seja, 76% abaixo da média. Em dezembro, 
até o dia 19, tivemos apenas a última chuva 
do dia 14, que foi desuniforme, onde alguns 
locais choveu 20 a 35mm, mas em algumas 
comunidades praticamente não choveu. Devido 
a esta estiagem, nos últimos 20 dias, inten-
sificou-se a realização de seguro agrícola em 
lavouras de milho que foram bastante afetadas 
por esta falta de chuvas, só na Emater já ultra-
passamos os 120 pedidos de Proagro.

Na cultura do milho, temos algumas lavou-
ras implantadas do cedo, primeira semana de 
agosto que vão ter ainda boas produtividades, 
mas não é o caso da maioria, que implantou o 
milho no período de final de agosto e setem-
bro. Muitos produtores atrasaram este plantio 
muitas vezes pra aproveitar a pastagem para os 
bovinos e acabaram tendo perdas bem signifi-
cativas, nestes cultivos de milho implantados 
mais do tarde identificamos na maioria delas 
perdas superiores a 60 %.

Uma importante observação sobre o seguro 
é que o mesmo é uma forma de amenizar as 
perdas, mas principalmente para os produ-
tores de leite estas perdas se estendem para 
todo o ano seguinte, devido a baixa qualidade 
da silagem estocada na propriedade e também 
sabemos que temos ainda alguns produtores 
que plantam sem o seguro, mas isso vem 
diminuindo. Neste ano aumentou em mais 
de 30% a procura por custeio de lavoura, 
os agricultores estão mais precavidos ainda 
mais com o aumento do custo alto para se 
implantar uma lavoura, seja de milho ou soja. 
O produtor está trabalhando no limite e não 
pode correr o risco de perder sua safra sem a 
garantia do seguro.

Esperamos que 2022 seja um ano muito 
melhor, repleto de felicidade, saúde e paz! 
Feliz natal e um próspero ano novo a todos...

Parecer Técnico foi recebido durante audiência em Porto Alegre

Agroindústrias de Palmitinho participam de Feira

Palmitinho entre os destaques na 
Votação da Consulta Popular 

Ao menos 5 agroindústrias de Palmitinho 
participaram da 1ª Feira Regional das Agroin-
dústrias, entre os dias 10 e 12 de dezembro, 
em Frederico Westphalen.

O evento contou com a presença de 46 
agroindústrias de vários municípios da região 
e foi promovido pela Associação dos Mu-
nicípios da Zona da Produção (Amzop), Ema-
ter/RS-Ascar, através do Escritório Regional de 
Frederico Westphalen, Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr) e Prefeitura de Frederico Westphalen, 
com apoio da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
e o projeto Juntos pelas Agroindústrias.

O objetivo é potencializar a divulgação e 
comercialização de produtos de agroindústri-
as, cooperativas e artesãos de toda a região. 

Entre as 46 agroindústrias e cooperativas 
presentes, ao menos cinco eram palmitin-
henses: Agrofish Pescados, Alves Machado 
Panificado, Avelivre Ovos Caipira, Sul Ovos e 
Trentin Artesanatos.

Na manhã do sábado (11), os expositores 
palmitinheses receberam a visita do Vice-Pre-
feito Municipal Elisandro da Silva e dos 
Secretários Cléber Sponchiado (Agricultura e 
Meio Ambiente) e Luiz Henrique Dalcanton 
(Planejamento). Durante o encontro, as lider-
anças entregaram demandas do setor ao Dire-
tor do Departamento Estadual de Agricultura 
Familiar e Agroindústrias, Flávio Smaniotto. O 
Diretor acompanhou a comitiva durante visita 
a Trentin Artesanatos, elogiando os produtos 
apresentados durante a feira.

Votação encerrada no último dia 15 define 
prioridades de investimentos da região 
O Município de Palmitinho encerrou nas 

primeiras posições o seu desempenho na votação 
da Consulta Popular 2021. A votação foi encerra-
da no último dia 15 de dezembro e contou com 
a participação de 1.031 eleitores 
palmitinhenses, colocando o 
município entre os sete melhores 
de um total de 22 municípios 
da região. Em nível de RS o 
município ficou com a posição 
19 no total de 497 cidades. 
A participação no processo define 
a vinda de recursos para o seu município. A 
votação ocorreu exclusivamente de forma virtual. 
Instituída pelo Governo do Estado em 1998, a 
consulta permite aos votantes que definam dire-
tamente parte dos investimentos a constarem no 
orçamento estadual. Neste ano, o valor disponibi-
lizado será de R$ 30 milhões para as 28 regiões 
dos Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvi-
mento). A verba é distribuída de acordo critérios 

como população de cada região e o Índice 
de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese). 
Nesta edição, em sua primeira fase, a Consulta 
Popular recebeu cerca de mil ideias enviadas 
por cidadãos. As propostas foram selecionadas 
após o término do prazo de envio, com base 

em uma análise técnica, a 
partir de critérios como viabili-
dade de execução, orçamento, 
competência, afirma o governo. 
Em Palmitinho e região as de-
mandas mais votadas foram: 
Promover a recuperação e 
a conservação dos solos e 

das águas dos municípios do CODEMAU; 
Fortalecer o turismo da região do CODEMAU 
através de divulgação e qualificações dos 
empreendedores e demais agentes envolvidos 
no setor; e Fomentar as cadeias produtivas 
indutoras do desenvolvimento local e regional.   
O resultado final da votação da região do CO-
DEMAU não havia sido divulgado de forma 
oficial até o fechamento da edição.
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ESPECIAL

Dejair de Castro/VP

Presidente – Genedir Luiz 
Negrini – PTB
Vice-Presidente – Tadeu Peroza 
Albarello – PP
Segundo Vice-Presidente – 
Olívio da Costa - PDT
Primeiro Secretário – Vinícius 
Zancan Bonafé – MBD
Segundo Secretário – Luiz 
Henrique Dalcanton - PT

COMPOSIÇÃO DA MESA 
DIRETORA PARA 2022

ESPECIAL

Funerária e Marmoraria

Santa Clara

CAPELAS MORTUÁRIAS CLIMATIZADAS
Benhur  55 9 9976 0450

Palmitinho e Pinheirinho do Vale
Plantão 24 horas:

MÁRMORES E GRANITOS 
DE QUALIDADE

MÁRMORES E GRANITOS 
DE QUALIDADEAGORA COM 

NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

Câmara Municipal elege 
nova Mesa Diretora

Pela primeira vez o Parti-
do Trabalhista Brasileiro 
(PTB), irá presidir a 

Câmara Municipal de Ver-
eadores de Palmitinho. A 
escolha foi definida durante 
a última sessão ordinária do 
ano, ocasião em que o ocor-
reu a eleição para a escolha 
da nova Mesa Diretora.

O Presidente escolhido 
foi o Vereador Genedir Luiz 
Negrini (Ninho), eleito por 
unanimidade para presidir 
a casa legislativa. Ele terá 
como primeiro vice-presiden-
te o Vereador Tadeu Albarello 
(PP) e como Secretário o Ver-
eador Vinícius Zancan Bonafe 
(MDB). A unanimidade dos 
votos foi conquistada após 
acordo com os vereadores da 
oposição, que no próximo ano 
irão integrar a Mesa Diretora.

Durante pronunciamento 
o novo Presidente agradeceu 
o apoio recebido e se colocou 
à disposição dos colegas. - 

Agradeço pelo apoio e pela 
união que aqui tivemos e 
nos colocamos a disposição. 
Hoje fui nomeado presidente 
e queremos realizar um tra-
balho de união e diálogo no 
próximo ano, sempre buscan-
do recursos e projetos para o 
nosso município, destacou. 

O Presidente toma posse 
a partir de 1º de janeiro, 
quando encerra o mandato 
da atual Presidente da Casa, 
a Vereadora Venilda de Fáti-
ma Azevedo.

Mais um Natal está chegando e, 
também, o fim de mais um ano! 

Mas 2021 não foi um ano comum. 
Foi um ano difícil para nós. Diante 

disso, quero desejar a todos e todas 
uma boa celebração.

Que você, junto de sua família e 
seus amigos, renove as esperanças 

para um novo ano, um novo futuro, 
que nós construiremos juntos. Segui-
mos adiante em nossas lutas, com a 
esperança de um ano melhor, mais 
fraterno e a renovação dos nossos 

sentimentos positivos e de solidarie-
dade. Um feliz Natal e um feliz 2022 

a toda população palmitinhense!

Mais um ano chegando ao 
fim, e levaremos todas as lem-
branças e aprendizados, para 

sempre! Levaremos todos os 
momentos e alegrias. Todos 

os sentimentos e dificuldades. 
Todo o aprendizado que nos 

preparou para uma nova fase, 
com novas metas e novos 

sonhos. Agradecemos a todos 
os amigos e clientes e deseja-
mos que 2022 seja um ano de 

muitos sonhos e conquistas.

Utilize a sabedoria para 
um próspero ano novo

Que as suas conquistas 
deste ano que se passou se 

multipliquem no próximo ano
Faça dos seus amigos, 

melhores amigos
Faça dos seus contatos, 

amizades
Faça dos seus projetos, 

sonhos
Multiplique a felicidade 

em sua vida!
Feliz Ano Novo!

Desejamos que você possa 
ter sua família em harmonia 
e os seus amigos unidos. Que 
neste Natal possamos viver 
em união plena em um mun-
do mais justo e igualitário.

Desejamos que você alca-
nce todos os seus objetivos 
neste novo ano que está che-
gando. Juntos, continuamos 
a construção de um Palmit-
inho cada vez mais próspero.

Por mais que 2021 foi um 
ano desafiador, o momento 
é de agradecer por todas as 
oportunidades que tivemos 
e pelo crescimento que o 
ano nos proporcionou. Que 
2022 venha superar nossas 
expectativas, que seja um 
ano repleto de possibili-
dades, de amor, de paz e 
muita saúde para todos nós! 

Boas festas!

A melhor mensagem de Natal 
é aquela que sai em silêncio de 
nossos corações e aquece com 
ternura os corações daqueles 
que nos acompanham em nossa 
caminhada pela vida.

Que seja um Natal de luz, de 
magia, e que nossas famílias pos-
sam celebrar tudo isso com a per-
spectiva de um ano novo de paz e 
de solidariedade. Que estejamos 
cada vez mais unidos no objetivo 
de construir um Palmitinho ainda 
mais próspero e igualitário.

Luiz Henrique Dalcanton
 Vereador

Vivas Arquitetura 
 Arquiteto Thiago H. Z. Pedon é 

Arquiteta Gracielle R. F. Rech

Santa Viagens e Turismo/
Gervásio Santa e Família

Elisandro da Silva 
e Família 

Vinícius Zancan Bonafé 
e família

Prefeito Caetano Albarello 
e Família
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O Município de Palmitinho 
tem um total de 1.058 

pessoas já imunizados com 
a terceira dose (dose de 
reforço) da vacina contra a 
Covid-19.

A imunização segue ocor-
rendo a fim de atender a 
população que ainda não 
está com o ciclo vacinal 
completado, buscando-se o 
máximo de prevenção contra 
as variantes do Coronavírus.

Até a última terça-feira 
(21) os profissionais da Sala 
de Vacinas haviam aplicado 

um total de 12.508 dos-
es, sendo que deste total 
1.058 pessoas já receberam 
a dose de reforço, enquanto 
que 5.411 receberam duas 
doses e 5.865 receberam a 
aplicação da primeira dose, 
o que significa 84% da pop-
ulação com ao menos a 
primeira dose.

De acordo com a Enfer-
meira responsável pela Sala 
de Vacinas, Berenice Lopes, 
na última semana chegou 
novo lote de imunizantes para 
atender adolescentes a partir 

dos 12 anos, porém as doses 
já foram distribuídas.  Já a 
aplicação da terceira dose 
segue para todos aqueles que 

receberam a dose 2 a mais 
de 5 meses. A previsão é de 
chegada de nova remessa 
para primeira dose no próxi-

mo dia 29 de dezembro.
A Secretária Municipal da 

Saúde e Assistência Social, 
Inês Maria Albarello, reforça 
a importância da vacinação 
e salienta o esforço dos 
profissionais para seguir 
atendendo a população. – 
É fundamental que todos 
se vacinem. Foram vários 
sábados com plantões de 
vacinação e um trabalho de 
dedicação diária para imuni-
zar a nossa população contra 
esse vírus, e o trabalho con-
tinua, destaca a Secretária.

GERAL

Fotos: Divulgação

Ascom
/Dejair de Castro

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITINHO/RS

INFORMATIVO

Veículos devem auxiliar nas atividades das secretarias da Saúde, 
Fazenda e Educação.

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de 
23/11/2021 a 20/12/2021, estiveram em pauta os seguintes 
Projetos de Lei;

DA PARTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL:
Projeto De Lei Nº. 080/2021 – Autoriza Suplementar 

Dotações No Orçamento Vigente E Dá Outras Providências. 
APROVADO;

Projeto De Lei Nº. 081/2021 – Autoriza O Poder Exe-
cutivo Municipal A Abrir Crédito Especial, No Orçamento 
Vigente, E Dá Outras Providências. APROVADO;

Projeto De Lei Nº. 082/2021 – Autoriza O Poder Exe-
cutivo Municipal A Desafetar Área Pública De Propriedade 
Do Município E A Permutar Apenas O Seu Uso Com Área De 
Propriedade Do C.T.G. Estância Dos Carreteiros E Dá Outras 
Providências. APROVADO;

Projeto De Lei Nº. 083/2021 – Altera A Redação Do 
Artigo 2° Na Lei Municipal Nº. 2.875/2021 E Dá Outras 
Providências. APROVADO;

Projeto De Lei Nº. 084/2021 – Autoriza O Desmembra-
mento De Área Com Metragem Inferior A Mínima Estabelecida 
No Plano Diretor Municipal – Lei Municipal 1.875/2006 E Dá 
Outras Providências. APROVADO;

Projeto De Lei Nº. 085/2021 – Autoriza O Poder Exe-
cutivo Municipal A Regularizar Desmembramento E Receber 
Em Doação Via De Circulação E Dá Outras Providências. 
APROVADO;

Projeto De Lei Nº. 086/2021 – Autoriza Suplementar 
Dotações No Orçamento Vigente E Dá Outras Providências. 
APROVADO;

Projeto De Lei Nº. 087/2021 – Autoriza O Poder Execu-
tivo Municipal A Abrir Crédito Especial No Orçamento Vigente 

E Dá Outras Providências. APROVADO;
Projeto De Lei Nº. 088/2021 – Autoriza O Poder Públi-

co Municipal A Indenizar Valores Pecuniários A Títulos De 
Licenças Prêmio Não Fruídos Em Atividade Por Servidores 
Aposentados Do Magistério Público Municipal, À Conta Da 
Parcela De 70% (Setenta Por Cento) Do Fumdeb E Dá Outras 
Providências. APROVADO;

DA PARTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL:
Projeto De Lei Legislativo Nº. 02/2021 – Declara De 

Utilidade Pública O Centro De Tradições Gaúchas Estância 
Dos Carreteiros. APROVADO;

No último dia 20 de dezembro ocorreu a última Sessão 
Ordinária do ano com a eleição da nova Mesa Diretora. As 
Sessões Ordinárias serão retomadas no mês de fevereiro 
após o período de recesso parlamentar.

Banda Municipal 22 de Maio conquista prêmios Pagamento antecipado 
do IPVA 2022 pode gerar 
desconto de até 34,63%

II Conesul reuniu 
23 Bandas 
Marciais em 
Porto Belo/SC Imposto pode ser pago desde o último dia 15

População: 7.056
Total doses aplicadas: 12.508
Primeira Dose: 5.748(84%)
Segunda Dose: 5.411(78,2%)
Terceira Dose (Dose Reforço): 1.036

BOLETIM DA VACINAÇÃO ATUALIZADO 
NO ÚLTIMO DIA 21 DE DEZEMBRO

A Banda Municipal 22 
de Maio voltou a ser 
destaque durante fes-

tival realizado em Por to 
Belo/SC, no último dia 12 
de dezembro. Nossa banda 
levou ao menos três prê-
mios, mantendo-se entre 
as mais renomadas do Rio 
Grande do Sul.

Durante o Concurso Es-
tados do Sul de Bandas e 
Fanfarras, a equipe con-
quistou o 1º Lugar nas 
categorias: Banda Musical 
de Marcha e Pelotão de 
Bandeiras Senior. A banda 
também levou o 2º lu-
gar em Mor de Comando, 
fechando com destaque a 
sua participação.

Conforme o Coordenador 
da Banda Municipal, Sidinei 
Pereira da Silva, o concurso 
contou com a participação 
de 23 bandas marciais de 
diversas cidades dos esta-
dos do Sul do Brasil.

O Coordenador da Banda 
Municipal foi recebido pelo 
Prefeito Municipal Caetano 
Albarello e pelo Vice-Pre-
feito Elisandro da Silva. 
Na ocasião ele apresentou 
os prêmios conquistados e 
recebeu as felicitações da 
Administração pelas con-
quistas. – A nossa banda 
marcial é um orgulho para 
o nosso município e isso 

O IPVA 2022 (Imposto 
sobre a Propriedade 
de Veículos Automo-

tores) já pode ser pago com 
desconto pela antecipação. 
Neste ano, o governo am-
pliou o desconto para pa-
gamento antecipado (que 
passa de 3%, aplicado no 
ano passado, para até 10%) 
e dobrou o prazo de par-
celamento de três para seis 
meses em 2022 (janeiro a 
junho), dentro do autorizado 
pela Lei 15.533, de 28 de 
setembro de 2020, aprova-
da na Assembleia.

As consultas podem ser 
feitas em www.ipva.rs.gov.
br ou no aplicativo IPVA RS 
para dispositivos móveis, 
disponível gratuitamente na 
App Store e na Google Play.

Quem quitar o tributo 
até 30 de dezembro terá 
desconto de 10% e não 
incorrerá na variação da 
UPF/RS (que pelos índi-
ces inflacionários também 
deve ficar em 10%), geran-
do uma redução potencial 
de 20%.

As vantagens podem 
ser ainda maiores para os 

proprietários de veículos 
que tiverem os descontos 
de Bom Motorista e Bom 
Cidadão. Pagando anteci-
padamente em dezembro 
e com a soma de todos os 
descontos máximos dis-
poníveis, é possível obter 
redução de 34,63% sobre 
o valor total do IPVA. Outras 
vantagens é o parcelamen-
to do valor do tributo e a 
possibilidade de efetuar o 
pagamento via Pix, trazendo 
facilidade aos contribuintes.

Veja o calendário do 
IPVA 2022

VACINAÇÃO: Mais de mil palmitinhenses receberam terceira dose

foi mais uma vez prova-
do durante este concurso. 
Queremos parabenizar a co-
ordenação e cada integrante 
e agradecer por levarem 
o nome do município em 
mais este evento, destaca o 
Prefeito Municipal.

A Banda Municipal 22 
de Maio foi fundada em 
1984 e tem como maior 
objetivo integrar o grupo de 
jovens e crianças que hoje 
a compõe com o restante 
da sociedade. A banda é 
Coordenada por Sidinei 
Pereira da Silva e tem como 
Maestros os professores 
Paulo Grassi e Marcello 
Moraes. Atualmente são 42 
integrantes que compõem a 
Banda Municipal.

Município adquire três veículos 
com recursos próprios

O Município recebeu, na 
sexta-feira (17), três 

novos veículos que irão 
auxiliar nas atividades das 
secretarias da Saúde, Fazen-
da e Educação.

Trata-se de um veículo 
Fiat/Doblo 2020, Fiat/Cronos 
2021/2022 e um Fiat/Argo 
2021/2022, adquiridos com 
recursos próprios do mu-
nicípio para serem destinados 
as secretarias e departa-
mentos da administração 
municipal.

Os veículos serão utiliza-
dos para o transporte de 
pacientes da Secretaria da 
Saúde e Assistência Social, e 
o trabalho de rotina da Sec-
retaria da Educação e Cultura 
e da Secretaria da Fazenda, 
neste caso para ações volta-
das ao Nota Fiscal Gaúcha e 
a Educação Fiscal.

Conforme o Prefeito Mu-
nicipal Caetano Albarello, os 
veículos foram adquiridos at-
ravés de recursos economiza-
dos pela Administração Públi-
ca e irão auxiliar na realização 
de serviços de fundamental 
importância para a comuni-
dade. – Estamos fazendo um 
grande esforço para oferecer 
aos nossos servidores as mel-
hores condições de trabalho 
aos mesmos, garantido as 
condições necessárias ao 
bom atendimento dos nossos 
munícipes, destaca.

Além do Prefeito Munic-
ipal, participaram do ato 
de entrega dos veículos o 
Vice-prefeito Elisandro da Sil-
va, o Secretário Municipal da 
Fazenda Cristiano Dalla Valle, 
Servidores das secretarias e 
representantes da empresa 
fornecedora dos veículos.
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VARIEDADES

DEZEMBRO DE 2021

ÁRIES (21/3 A 20/4)
Para que o ano que vai entrar tenha força criativa, que venha a 

trazer para a tua vida o encontro dos caminhos que você tanto espera trilhar, 
este é o momento de reconhecer por quantas situações você conseguiu superar, 
aprender, lidar... É uma fase de celebração. Cor: Branco.      

TOURO (21/4 A 20/5)
É um momento de colocar seus pés no chão, de se firmar, ter confiança 
do que você hoje é capaz de fazer por sua própria história de vida. É um 

momento muito particular, em entender que você foi e é uma pessoa muito forte. 
Cor: Tons de amarelo com dourado.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Este último momento do ano serve para reforçar o quanto você já 
tem conseguido olhar para o teu valor, para a tua força, para o que é 

sagrado e importante para o teu coração. Como é bom viver em comunhão com 
a pessoa que você já vem se tornando. Cor: Branco e azul.    

CÂNCER (21/6 A 21/7)
A tua coragem de recomeçar sempre foi muito valiosa. Portanto, 
cuide para que neste último mês do ano, você use a tua boa 

vontade para ajudar aos que não tem o mesmo alcance que você tem. Isso 
porque a doação até da presença, da atenção, é um jeito de colaborar com a 
outra pessoa. Cor: Tons de verde.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Tudo que possa lidar com desafios agora, neste mês, é muito mais 
para compreender o que é que acontece, como é que as outras pes-

soas dão o direito de você ser, estar. Você vai ser absolutamente exigido, é um 
momento de entregar energia, ser pelos demais. Isso não é simples, é cansativo, 
mas é muito bom ter no outro, o reconhecimento.  Cores vibrantes. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Agora, é um momento de deixar quem te negligenciou com o peso da 
própria ação. Você tem que deixar tudo que te pesa, pelo caminho. É 
uma fase muito especial da sua vida, no amor, na fé, na carreira e 

na saúde. Tem que agradecer iluminar o sorriso, ser alguém que pode mais, com 
boa vibração. Cores vivas.   

LIBRA (23/9 A 22/10)
Cuidado a quem você anda dando ouvidos, se afaste de quem te 
atrapalha a ser o que você precisa ser. Tudo isso, é mais simples 

do que parece, pessoas que gostam da gente, a correção ou reforço, só podem 
te elevar. Do contrário, não ajuda a vida ter o propósito correto. Não se prenda 
mais, olhe para o que é teu sagrado de verdade, seja grato, em calma, com 
calma, cuide das suas emoções. Cor: Verde.    

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Toda a atenção positiva que você deve colocar aqui, neste mês, vai 
fazer a tua vida, um caminho de tanto aprendizado. Surpreenda-se 

a energia linda que habita em tudo que você alcançar agora, em cada dia deste 
abençoado mês de dezembro. Tons claros.      

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Dezembro é um mês em que será exigido ao máximo. Tudo em torno 
da tua vida terá um movimento constante e, muitas vezes, desafiador. 

Não pense na soma dos problemas; encare de forma destemida, um por um, como 
se fosse um pequeno passo de cada vez. Respire fundo e não tente analisar a longo 
prazo, agora é o momento de viver e reorganizar dia por dia. Tons de roxo.   

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
A vida amorosa vai exigir leveza e presença afetiva contínua; 
já sua vida profissional vai te exigir alta qualidade e resultados 

significativos. É preciso entender que a maneira como tudo é influenciado 
ao seu entorno, por sua postura e credibilidade, trará resultados ainda mais 
significativos para o próximo ano. Não se perca com distrações. Cor: Vermelho.  

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Apaixone-se pela pessoa que se tornou até aqui, pela pessoa que é 
com você mesmo. Aproveite para entender que seu valor é sim de 

diamante; não se detenha a ser humilde por preocupação no que os outros irão 
pensar de você. A vida foi dura e você tem aprendido sucessivamente com tudo 
que te desafia, um dia por vez. Cor: Branco.

PEIXES (20/2 A 20/3)
As pessoas em geral, de sua convivência, nem sempre tem o mesmo 
passo de aprendizado que você. Isso te exige tanto jogo de cintura 

neste mês, que se entender isso por antecipação, não terá problema de discus-
são com ninguém. Romper o ano com alegria e bem-estar, é um plano que você 
deve executar. Cor: Amarelo.

HORÓSCOPO MENSAL

União na elite do futebol gaúcho
Leão levou título da Divisão de Acesso e disputará o Gauchão 

ESPORTE DESTAQUE 
ESPORTIVO
Fabrício Albarello

E PIOROU MESMO!

Equipe já iniciou planejamento para a disputa do Gauchão

Equipe palmitinhense ficou entre as melhores da competição estadual

A temporada 2021 para o futebol gaúcho ter-
minou de forma melancólica. Salve União Frede-
riquense! Subiu verdadeiramente com o “pé nas 
costas”; melhor campanha da história. Parabéns 
a todos os envolvidos e vida longa.

Nunca valeu tanto para a Dupla Grenal o 
legítimo ditado “de que os fins são justificados 
pelos meios”. O Grêmio penou muito e sangrou 
bastante até o golpe da misericórdia, que na 
realidade já estava executado. A última rodada 
foi apenas simbólica. Profundamente lamentável 
um clube superavitário e salários em dia sucum-
bir como aconteceu.

Sucessão de erros, já ditos e conhecidos, que 
possui relação direta com a política partidária em 
clube de futebol.

Logo na quinta rodada do Brasileirão, neste 
mesmo espaço ficou registrado que “nada é tão 
ruim que não possa piorar”. Infelizmente piorou 
e muito.

É óbvio que o rebaixamento do arquirrival se 
equivale a qualquer título de expressão, porém, 
todavia, contudo, a campanha do colorado tam-
bém foi medíocre. Escapou do pior no detalhe e 
não gera nenhuma grande expectativa para o fu-
turo. A concorrência está desleal com o Palmeiras, 
Atlético MG, Flamengo, Corinthians e enquanto os 
“mecenas” gaúchos não tirarem o “escorpião do 
bolso” seremos apenas coadjuvantes e nada mais.

O ano de 2021 terminou e 2022 está logo ali, 
porém em “curto tempo”, com perdão da redun-
dância, vamos imaginar dias melhores a partir 
de 2023.

Fé, muita fé, essa sim é imortal.
FELIZ NATAL 
FELIZ ANO NOVO. 

O União Frederiquense 
conquistou o título 
inédito da Divisão 

de Acesso do Campeonato 
Gaúcho e garantiu vaga na 
elite do futebol gaúcho na 
próxima temporada.

A brilhante participação 
foi coroada com o título da 
Divisão de Acesso após uma 
goleada de 5 a 0 diante do 
Guarany de Bagé. O União 

fez a melhor campanha em 
toda a competição, batendo 
equipes tradicionais como o 
Lajeadense, Veranópolis e 
São Paulo de Rio Grande.

Após o título o clube já 
iniciou o planejamento para 
a disputa do Gauchão que 
inicia em janeiro. Nas últimas 
semanas o clube renovou 
com os principais destaques 
da equipe mantendo a atual 

base, além de anunciar re-
forços como o experiente 
Mazinho, com passagens por 
diversos clubes do país.

 A tabela do Gauchão 
2022 já foi divulgada. O 
União estreia contra o Novo 
Hamburgo em Frederico 
Westphalen. A grande expec-
tativa é para o jogo contra o 
Internacional, que também 
deve ocorrer na Arena União.

M
atheus Pé/FGF

Divulgação

IBGE abre vagas temporárias 
para o Censo 2022 
Estão disponíveis 9 vagas para Processo Seletivo

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), abriu vagas 

ao Processo Seletivo Simpli-
ficado, para os cargos de Re-
censeador, Agente Censitário 
Municipal (ACM) e Agente 
Censitário Supervisor (ACS).

No município de Pal-
mitinho, foram abertas 7 
(sete) vagas para o cargo de 
Recenseador, 1 (uma) para 
Agente Censitário Munici-
pal (ACM) e 1 (uma) para 
Agente Censitário Supervi-
sor (ACS).

 As inscrições, do Proces-
so Seletivo Simplificado, para 
os cargos de Recenseador, 
ACM e ACS, podem ser 
realizadas pelo site da ban-
ca organizadora Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) nos 
respectivos endereços:

h t tps : / / conhec imen-
to.fgv.br/concursos/ibge-
pss21/10 

FUNÇÃO: RECENSEADOR
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Retribuição mensal: Por produção, calculada por 

setor censitário
Valor da Inscrição: R$ 57,50
Período das Inscrições: 15/12 a 29/12/2021
Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 

25/01/2022
Data da prova: 27/03/2022 (Manhã)
 Link para o simulador de remuneração do recen-

seador: https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-
-censo/estimativa-de-remuneracao.html

 

FUNÇÃO: AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL (ACM) 
E AGENTE

Censitário Supervisor (ACS)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Retribuição mensal ACM: R$2.100,00
Retribuição mensal ACS: R$1.700,00
Valor da Inscrição: R$60,50
Período das Inscrições: 15/12 a 29/12/2021
Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 

25/01/2022
Data da prova: 27/03/2022 (Tarde)

DETALHES DOS PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS

https://conhecimento.fgv.
br/concursos/ibgepss21/09

Os editais, do PSS Nº 
10/2021 (Recenseador) e 
Nº 09/2021 (ACM e ACS), 

também podem ser acessa-
dos nos endereços acima. 
Mais informações podem 
ser obtidas junto a Prefeitura 
Municipal.

A Secretaria Municipal da 
Indústria, Comércio e Tur-

ismo continua auxiliando tra-
balhadores palmitinhenses a 
conseguir vagas no mercado 
de trabalho. Desde o início de 
2017, quando foi implantado o 
Balcão de Empregos, centenas 
de pessoas contataram a sec-
retaria em busca de vagas em 
inúmeras setores do comércio e 
da indústria.

De acordo com o Secretário 
Gervásio Santana, a iniciativa 
visa fomentar a geração de 
empregos e facilitar o acesso de 
empresas e indústrias aos de tra-
balhadores que estão disponíveis 

no mercado. – Através do “Bal-
cão de Empregos”, a secretaria 
busca auxiliar tanto empresários 
que buscam por funcionários, 
como trabalhadores que buscam 
por emprego, relata.

A pasta disponibiliza de 
uma página no facebook para 
divulgar notícias que sejam 
relevantes ao comércio bem 
como, informações referentes 
à secretaria. Esta página pode 
ser acessada pelo perfil do face-
book da Secretaria da Indústria, 
Comércio e Turismo. 

O Balcão de Empregos é 
um Banco de Dados cujos 
cadastros podem ser realizados 

junto a Secretaria, onde os in-
teressados devem se dirigir para 
fazer um registro e deixar seu 
currículo, possibilitando que as 
empresas façam a consulta dos 
perfis procurados.

Conforme o Secretário, entre 
as demandas mais procuradas 
estão serviços em empresas 
frigorificas da região, onde a 
secretaria consegue interme-
diar o cadastramento para 
entrevista de emprego e para 
o transporte dos trabalhadores 
nas plantas frigoríficas mais 
próximas do município, como 
Seberi, Frederico Westphalen, 
Itapiranga e Miraguaí. 

O selecionado palmitinhense encerrou 
em 3º a sua participação na Copa 

Sul Riograndense, perdendo para as do-
nas da casa de campeãs da competição, 
o Nacional de Erechim.

As gurias do Industrial/Palmitinho 
enfrentam o Nacional e acabaram sendo 
derrotadas na semifinal, porém, vence-
ram a disputa pelo 3º lugar, encerrando 
com honras a sua participação.

A Liga Sul Riograndense de Futsal 
Feminino iniciou no dia 04 de junho 
reunindo equipes de diversas cidades 
do Rio Grande do Sul. O Industrial/Pal-
mitinho, coordenado pelo desportista 
Luiz Cupsinski, realizou uma das mel-
hores campanhas nas fases anteriores 
da competição.

Além do bom desempenho a equipe 
contou com duas atletas na selção do 
campeonato, as alas Carla e Vanessa. A 
Auxiliar Técnica Ana Célia levou o prêmio 
na sua categoria.

Balcão de empregos auxilia trabalhadores 
na busca por vagas de trabalho

Palmitinho é 3º na Liga Sul Riograndense de Futsal Feminino
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Divulgação Em
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SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Município tem perdas estimadas em R$ 22,1 milhões

GERAL

Palmitinho decreta 

A nova estiagem que vêm 
afetando a agricultura 
de nossa região está 

refletindo em grandes per-
das para agricultura. A grave 
situação fez com o município 
de Palmitinho decretasse 
situação de emergência, após 
o levantamento de perdas 
realizados pela Defesa Civil 
Municipal, através de um tra-
balho conjunto que envolveu 
a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 
e a Emater/RS.

As perdas econômicas 
estão sendo calculadas e o 
reflexo da estiagem é visível 
nas lavouras, afetando prin-
cipalmente a cultura do mil-
ho, onde as perdas chegam 
a 80% no plantio do milho 
do tarde.

Recentemente a situação 
foi discutida em reunião 
promovida pela Associação 
dos Municípios da Zona da 
Produção(AMZOP), na qual 
os prefeitos definiram ações 
conjuntas de combate a esti-
agem e pediram o auxílio dos 

Rua Olavo Bilac
Palmitinho-RS

Telefone: 3791-1540
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IDEIAS
para todos que

passam por
AQUI!

ZERO
agência

agenciabrazero agenciabrazero

AGORA COM 
NOVO SITE E 
APLICATIVO

Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

governos estadual e federal 
para auxiliar as famílias.

Conforme o Coordenador 
da Defesa Civil Municipal, 
José Luiz Queiroz, o Decreto 
Municipal foi encaminhado 
para a Defesa Civil estadual 
e aguarda o reconhecimento 
do Governo do RS. Enquanto 
isso o município segue to-
mando medidas emergências 

para amenizar os efeitos da 
estiagem que causa falta de 
água em pelo menos 130 
famílias interioranas.

D e  a c o r d o  c o m  o 
Secretário da Agricultura e 
Meio Ambiente, Cleber Luís 
Sponchiado, a Adminis-
tração está empenhada em 
auxiliar os agricultores atin-
gidos a fim de evitar perdas 

ainda maiores. – Estamos 
intensificando o trabalho de 
construção de silo para esto-
cagem de silagem, além de 
disponibilizar os três tratores 
disponíveis na secretaria 
para auxiliar os agricultores 
quem não possuem os ma-
quinários para a produção da 
silagem, destaca.

De acordo com o Secretário, 

as ações também ocorrem 
com o transporte de água 
para propriedades afetadas 
com maior gravidade e que 
necessitam de água potável 
para o consumo humano e 
também para os animais, 
principalmente em pocilgas 
e aviários. O trabalho conta 
com a parceria da Secretaria 
Municipal de Obras e Viação.


