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MARÇO DE 2022

EDITORIAL

COLUNISTAS

Carnaval passou...
o ano começou
Passado o carnaval e o
período de férias, dos meses
de janeiro e fevereiro, é ora
de retomar as atividades e
Dejair de Castro
MTB - 16 952
iniciar o ano pra valer. Para
os que defendem a ideia de
que o ano começa só depois do carnaval, agora
não há mais motivo para não entrar na ativa
e retomar as atividades com toda a energia.
Seguindo nesta vibe, o Vitrine do Povo(VP),
traz a primeira edição de 2022 e atualiza
você com os acontecimentos que marcaram
os últimos meses. Ao longo das 12 páginas
do Jornal da Comunidade você estará se informado sobre vários assuntos e poderá aprofundar os conhecimentos sobre as principais
pautas que estiveram em destaque durante
o período recente.
Nosso noticioso descreve o momento de
alegria, acompanhado de apreensão com o
retorno das aulas 100% presenciais, em um
momento em que a pandemia ainda perdura
e os casos de contágios seguem em alta. O
avanço da vacinação diminuiu a letalidade,
mas não vêm impedindo a rapidez das variantes que seguem contaminando muita gente.
Diante disso, trazemos o depoimento de pais,
alunos e professores que descrevem o sentimento com o retorno das aulas presenciais no
contexto atual.
A grave estiagem que afeta Palmitinho e
grande parte das cidades gaúchas também
é destaque na edição 39 do VP, com o alívio
trazido pelas recentes chuvas que amenizam
a estiagem. Porém, as precipitações não
resolveu o problema da estiagem que segue
preocupando muitas famílias que permanecem sem água ou que ainda somam as perdas
ocasionadas pelo fenômeno.
O VP também está recheado com informações do esporte com a luta do União Frederiquense para se manter na elite do futebol
gaúcho, com os preparativos do Clube Palmitinhense Futsal para a temporada 2022 e com
as meninas do Industrial Futsal fazendo bonito
em torneios estaduais. Nossos colunistas atualizam as informações com as opiniões sobre
assuntos da atualidade e muitas outras pautas
que estão distribuídas em nossas páginas.
O VP 39 chega ao seu lar e conta com
você ao longo do ano de 2022. Que o retorno
das aulas presenciais seja um marco de um
ano com grandes aprendizados e de muita
construção de conhecimento e que possamos
trazer a concretização de grandes projetos
em cada edição do VP. Por fim, lançamos o
desafio para novos assinantes do nosso jornal
e você é convidado a fazer a sua assinatura,
garantindo o recebimento de cada edição do
VP e ainda dando a sua contribuição para a
qualificação do Jornal da Comunidade.
Boa leitura e até breve!
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MARÇO DE 2022

INTERATIVA

AGRONEGÓCIO EM DESTAQUE
Luan Jaques Da Costa - 30 anos, Técnico em Agropecuária
Emater/ASCAR-RS de Palmitinho.

ESPAÇO ABERTO
Ederson da Rocha - 44 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 40 anos. Advogado,
Procurador Jurídico Municipal, Radialista, Desportista e Gremista

As Aulas totalmente presenciais retornaram após um longo período em que a pandemia afastou o contato aluno-professor. O retorno mudou a
rotina de pais, crianças e de profissionais da educação, porém, em meio a um cenário que ainda exige cuidados. O VP foi ouvir pais, alunos e
professores e traz o depoimento sobre o sentimento destes com o retorno das aulas presenciais. Confira!
Apesar de todos os protocolos, ainda necessários, para a segurança de toda comunidade escolar, o momento é
de esperança, de retomada e de planejamento para propiciar aos nossos estudantes um ensino de qualidade,
buscando sanar dificuldades na aprendizagem que no ensino remoto não foi possível construir, pela falta do
contato professor-aluno.
A normalidade aos poucos é retomada, graças à ciência que nos garantiu a vacina, mas somos sabedores que
carregaremos conosco, tudo o que foi vivenciado na pandemia, as perdas, as sequelas sejam físicas ou psicológicas e precisamos trabalhar dentro deste contexto, buscando entender e superar.
Um bom ano letivo a todos os estudantes, especialmente os do Instituto 22 de Maio.
Iracilda Pastório - Professora e empresária

Como mãe penso que, o retorno das aulas presenciais é algo que nos deixa apreensivos, pois ainda devido à
pandemia exige muitos cuidados, mas por outro lado vejo que o retorno é essencial para o desenvolvimento
físico e mental dos nossos filhos. Diante disso o que nos deixa mais seguros da decisão de mandá-los para
a escola é que temos professores capacitados e cuidadosos para trabalharem com as crianças perante o
cenário em que estamos vivendo.
Tânia Cristina L. Barro – Mãe/Profissão do lar

O retorno das aulas presenciais, após um período de pandemia, nos fortalece a esperança que ainda permanece em
nossos corações, mesmo em meio a tantas incertezas que humanamente vivemos. Nossa certeza como filhos e filhas
do Senhor é que “Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com
o seu poder que atua em nós...” (Ef 3.20). “Poder” este que nos faz amar uns aos outros, no alegrar em estar juntos,
viver a paz que o Senhor nos proporciona, fazer o bem e vivenciar a bondade, a fé em mansidão e controle pessoal.
(Baseado em Gálatas 5.22).

ASSINE O VP

Pastor Jones Mafalda de Almeida - Igreja Metodista em Palmitinho

e receba todas as edições em sua casa
Faça PIX para o CNPJ: 33.306.787/0001-73 e envie
recibo para (55)9 9968 7339 ou (55) 9 9724-9172.
Você recebe cada edição em sua casa e contribuí
para a manutenção do Jornal da Comunidade.
ASSINE por 2 anos por apenas R$ 60,00
ASSINE por 4 anos por apenas R$ 100,00

Divulgue sua empresa no VITRNE DO POVO.
Contate: (55) 9 9968-7339 ou (55) 9 9901-2744

Tendo em vista que foi um período não muito fácil, a pandemia nos deixou também em um mero conforto, tendo as aulas
em casa. Foram dois anos sem ir a uma escola, e agora no ano de 2022 que estamos voltando, é um sentimento de felicidade e até mesmo de emoção, foi um típico encontro de professores e alunos e o reencontro de estar fisicamente junto
às pessoas. As aulas presenciais são essenciais em nossas vidas e crescimento humano, e voltar agora, está sendo de
alguma forma meio complexa, até nos acostumarmos com a nova rotina e não só nós, como para os pais também.
Mas a sensação de felicidade, alegria que acredito que todos nós, alunos e os professores, também estão sentindo
nesse retorno, é algo excêntrico.
Camilly da Silva - Estudante

Expediente

Insegurança. Esse é o sentimento que acredito tomar conta da maioria dos pais. Porém, acho também que já era
necessária a volta das aulas presenciais. O aprendizado de muitas crianças estava comprometido e como a pandemia está aí para ficar acredito que a volta às aulas era algo que precisava acontecer, claro que com os cuidados
necessários.
Rosa Maria Negri – Mãe/Fotógrafa

Direção
Dejair de Castro

Triagem
1000 exemplares

Redação
Brenda da Silva e Dejair de Castro
E-mail: jornalvitrinedopovo@gmail.com

Fundação
Agosto de 2017

Diagramação
Almir Felin
Telefones
(55) 99968-7339 e (55) 99997-5441
Circulação
Palmitinho

A opinião dos
colaboradores
deste impresso
são de
responsabilidade
dos mesmos.

Ter as aulas retornando ao normal faz o coração pulsar forte. Após termos presenciado dias de
escola vazia, reencontrar os alunos nas salas de aula, com os olhos brilhando por poder voltar
a se encontrar, nos faz sentir ainda mais amor pela educação. Nos faz ser ainda mais comprometido com a aprendizagem e com o bem estar dos alunos em nossos bancos escolares.
Ter o retorno das aulas presenciais nos faz acreditar que sempre existirão dias melhores,
e que nada substitui a figura de um professor!
Aline de Borba e Roberta Zimmermann - Professoras
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RURAL

AGRONEGÓCIO

Programa Incentiva a
Apicultura no município

EM DESTAQUE
Luan Jaques da Costa

Volta da chuva renova ânimo
na agricultura

Iniciativa beneficia 34 produtores de mel com equipamentos
Divulgação/Emater/RS

Apicultores receberam equipamentos para auxiliar na expansão da produção

U

os, auxiliando na retirada de
uma fina camada de cera, que
as abelhas utilizam para fechar
os opérculos das células com
mel maduro, explica o Técnico.
O ato de entrega ocorreu
na última sexta-feira(25),
ocasião em que os produtores receberam uma caixa
gratuita, além de obter um
desconto de 50% do valor
de até cinco caixas.
Conforme o Coordenador
do Projeto de Expansão da
Apicultura no Município, o
Servidor da Secretaria Municipal da Agricultura, Edson
Luis Rech, o município conta
atualmente com aproximadamente 800 caixas de abelhas, com uma produção anual estimada em 12 mil quilos
de mel, mas com grande
potencial de expansão.
Durante o desenvolvimento do projeto, os apicul-

tores participaram de cursos
onde foram abordadas práticas de produção, captura e
divisão de enxames, troca
de cera, troca de rainha,
alimentação e manejo de
verão, entre outras práticas
de fundamental importância
para aumentar produção do
mel no município.
O ato de entrega foi realizado no Auditório da Câmara
Municipal de Vereadores e
contou com a presença do
Prefeito Municipal Caetano Albarello, do Prefeito em
Exercício Elisandro da Silva,
dos Secretários Evonir da
Rochas(Agricultura e Meio
Ambiente) e Cleber Sponchiado(Planejamento). A atividade também contou com a
presença de vereadores do
município, entre os quais o
Presidente da Câmara Municipal, Gendir Luiz Negrini.

GERAL

ESPAÇO

ABERTO

Palmitinho é contemplado
com recursos do Avançar RS

Ederson da Rocha | Jornalista MTE 13365

Novo desafio

Recursos anunciados são para esporte e pavimentação

O

Município de Palmitinho
foi contemplado com recursos que ultrapassam
R$ 1 milhão em projetos do
Programa Avançar no Esporte
e do Pavimenta RS, viabilizando melhorias na infraestrutura
urbana e na prática de esporte
e lazer no município.
Ainda no final do último
ano, Palmitinho foi contemplado na segunda etapa do
Programa Pavimenta RS, coordenado pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e
Metropolitano (Sedur). Ao
todo foi R$ 190 milhões para
230 projetos, entre eles a
pavimentação do trecho que
liga o centro da cidade até a
ERS-472, com valor liberado
de R$ 500 mil. O anúncio
ocorreu durante a visita do Vice-prefeito Elisandro da Silva e
uma comitiva que representou

o Município de Palmitinho.
O recurso será destinado
para o asfaltamento do trecho
que liga a Rua Carlos Gomes
até a RST-472, dando uma
nova opção de rota para os
inúmeros veículos que passam pela cidade diariamente.
O total do projeto chega a R$
800 mil, sendo que os outros
R$ 300 mil serão de recursos
próprios do município.
Já durante o mês de fevereiro, outros dois projetos
foram aprovados no Avançar
no Esporte, com um montante
que chega a R$ 629.446,63,
entre recursos do Governo do
Estado e a contrapartida do
município. Um dos projetos
trata sobre a Recuperação de
Espaços Esportivos e prevê a
construção de um novo espaço
de lazer, junto ao Complexo Esportivo Victor Zancan, incluin-

do a construção de Quiosque
com área de 86,26m².
O segundo projeto é o
Ilumina RS, prevendo a
iluminação do estádio de
futebol situado no Clube
Palmitinhense, possibilitando a prática do esporte noturno. O investimento é de
R$ 329.497,57, sendo R$
250 mil do estado e R$
79.497,57 de contrapartida
do município.
Conforme o Prefeito Caetano Albarello, o município
continua pleiteando recursos,
tanto em nível de estado como
a nível federal. – Estes recursos são fundamentais para
viabilizar projetos em diversos
setores e por isso nossa equipe continua trabalhando para
buscar mais recursos e assim
oferecer novas obras a nossa
comunidade, destaca.
Divulgação

m grupo de 34 apicultores foi beneficiado
no Programa de Incentivo a produção de mel
no município. A iniciativa é
da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente
e da Emater/RS, com o apoio
da Câmara Municipal de Vereadores de Palmitinho.
O programa beneficiou os
produtores que participaram
de curso de capacitação no
“Projeto Apicultura Teoria e
Prática”, onde aprenderam
mais sobre o manejo geral
de colmeias e técnicas para
alavancar a produção, destaca o Técnico da Emater Luan
Jaques da Costa. - Os mesmos receberam caixas para a
expansão da produção de mel
em suas propriedades, além
de uma desoperculadora elétrica, que será usada de forma
comunitária pelos beneficiári-

Iniciamos o mês de março com o ânimo renovado, após retorno de boas precipitações pluviométricas em nosso município e região. Depois de um
período de vários meses sem chuvas expressivas,
as chuvas que caíram melhoram as condições
das pastagens perenes e anuais de verão e o
fornecimento de água para os animais, fato que
vinha preocupando muito os produtores de leite,
de bovinos de corte, suínos e aves.
Apesar das precipitações registradas, sabemos
que necessitamos ainda de muita chuva para retornar ao normal os níveis de açudes, rios e nascentes. Mesmo com a chuva, na cultura da soja,
principalmente a cultivada no cedo entre outubro
e novembro, houve grande perda de produtividade,
com muitas lavouras sendo inviabilizadas para
realização da colheita. Devido a isso, houve várias
solicitações de Proagros e muitas lavouras foram
liberadas, para que o produtor pudesse introduzir
outra cultura como: milho, feijão e sorgo.
A cultura do milho segunda safra vem se recuperando e muitas lavouras em bom desenvolvimento, mas o que vem preocupando é o grande
ataque de pragas como cigarrinha, lagartas e
percevejos, o que exige do produtor um monitoramento constante da lavoura e que as aplicações
de inseticidas sejam feitas de forma correta.
Também alertamos que procure observar sempre
a mudança do principio ativo do defensivo, tendo
em vista que a repetição do mesmo por varias
vezes pode ocasionar a resistência por parte dos
insetos a determinado produto, por isso alerto os
produtores a realizar este manejo.
Para os produtores que possuem áreas livres para
cultivo, agora já é o momento de ir planejando o
plantio de culturas de inverno. Devido a baixa produção de silagem da safra de milho, os estoques
de alimento ensilado para os bovinos estão bem
limitados, o que veem obrigando os produtores a
pensarem em alternativas para silagem de culturas
de inverno, que podem ser ótimas opções e de bom
rendimento e qualidade, destaco a silagem de trigo,
silagem de triticale e aveia branca.
Destacamos que aqui no município teremos
uma unidade de referencia em cultivo de triticale
para silagem, em uma parceria com a Embrapa, no
produtor Luiz Carlos Gazzana, na Linha Cladeirão,
onde estaremos implantando dois hectares de
triticale, com acompanhamento desde o plantio
até a colheita, está parcela servirá também para
estarmos realizando uma tarde de campo a fim
de difundir o cultivo de triticale na nossa região.
Salientamos que esta cultura ter bons níveis de
proteínas e diversos aminoácidos que superam a
da silagem de milho, vale ressaltar que no último
ano vários produtores realizaram silagem de trigo
e tiveram satisfeitos com os resultados apresentados na prática. Para produtores que necessitam
de mais informações a Emater municipal sempre
está sempre disposição para tirar as dúvidas e se
necessário acompanhar o cultivo da sua lavoura.
Até a próxima edição
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Governador do Estado anunciou recursos do Pavimenta durante visita de comitiva à Capital do Estado

Secretaria da Saúde mantém mobilização pela vacinação

O

s profissionais da Sala
de Vacinação continuam mobilizados para imunizar a população contra
a Covid-19. Nas últimas
semanas o foco foram as
crianças, adolescentes e a
população que aguardava
pela aplicação da dose de
reforço(terceira dose).
De acordo com a enfermeira responsável pela Sala
de Vacinas, Berenice Lopes,
o objetivo foi imunizar o máx-

imo de crianças devido ao retorno das aulas presenciais,
ocorrido no final do mês de
fevereiro. Já a aplicação da
terceira dose garante o máximo de imunização contra a
variante ômicron.
Nos próximos dias a vacinação continua ocorrendo,
de acordo com a disponibilidade de doses enviadas pelo
Ministério da Saúde. Até o
momento foram aplicadas
cerca de 12.500 doses,

considerando todas as aplicações desde a primeira até
a terceira dose.
A imunização ocorre sempre pela parte da manhã,
entre as 8h e às 11:30, na
Sala de Vacinas, situada na
Rua Santos Dumont(Centro
Cultural). Ao menos 95%
da população já recebeu ao
menos uma dose da vacina,
conforme último boletim
da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social.

A vida nos oferece alguns desafios ao longo
da jornada. E estou diante de mais um. Depois
de um início profissional em Palmitinho, atuando
na área da comunicação, em 2002 mudei para
Teutônia, onde continuei trabalhando e estudando
jornalismo. Essa experiência me levou a assessorar prefeitos e logo fui convidado a trabalhar na
Assembleia Legislativa na assessoria de imprensa.
Mas eu queria mais. E contando com a confiança
do então deputado estadual Ronaldo Santini passei
a atender os assuntos de saúde do gabinete. Não
demorou muito já tinha alguém no meu lugar na
comunicação porque na saúde eu estava dando
conta de tudo.
Minha formação era apenas Jornalismo, então já
fui estudar Gestão Hospitalar e participar de todos
os debates e acompanhar todas as decisões importantes da saúde do Rio Grande do Sul. Depois de 9
anos de trabalho no Parlamento, no ano de 2019
surgiu, através da parceria do deputado estadual
Dirceu Franciscon, a oportunidade de comandar a
16ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) em
Lajeado, onde atuei como coordenador adjunto até
este dia 4 de março de 2022.
Foram 2 anos e 3 meses intensos e desafiadores. Levarei este aprendizado como experiência
para minha vida profissional. No entanto, a carga
de responsabilidade assumida nesta função é incompatível ao retorno. Aproveito para agradecer
ao governador Eduardo Leite e à secretária Arita
Bergmann pela oportunidade de fazer parte deste
governo estadual, participando de grandes desafios,
mas também de importantes conquistas para nossa
regional de saúde.
Em especial, meu reconhecimento a todos os
servidores e funcionários da 16ª CRS que me acolheram e disponibilizaram suporte técnico do mais
alto nível profissional. Nos momentos mais difíceis,
como na pandemia, a equipe manteve a racionalidade, experiência e capacidade de conduzir a
situação. Sempre tive o apoio da equipe em todos
os setores e recebi as orientações e informações
necessárias na formação das minhas decisões enquanto coordenador adjunto. Por isso reitero aos
órgãos competentes a necessidade de valorização
desta categoria.
Diante disso é preciso trilhar novos caminhos.
Sendo assim comunico então que desde o dia 7 de
março respondo pela Secretaria Municipal de Saúde
e Assistência Social do Município de Paverama/RS,
cidade com pouco mais de 8 mil habitantes ao lado
de Teutônia, no Vale do Taquari. Aqui residem várias
famílias vindas de Palmitinho e região. Agradeço
ao prefeito Fabiano Brandão e ao vice João Edson
Moraes pelo convite e aos servidores e colegas pela
acolhida. À população paveramense meu compromisso de seguir colocando em prática as propostas
desta Administração e buscar evoluir sempre. Um
ótimo mês de março a todos e obrigado pela leitura.
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Ano Letivo de 2022 é aberto com retorno de

Palmitinhense Futsal se prepara para disputa do

AULAS 100% PRESENCIAIS

A
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GAUCHÃO SÉRIE C

Equipe apresenta novos reforços e patrocinadores para a nova temporada

Aulas iniciaram no dia 21 de fevereiro nas redes estadual e municipal de ensino

lunos das redes municipal e estadual
de ensino de Palmitinho retornaram as
aulas presenciais no último
dia 21 de fevereiro. Os estudantes retomam o formato
100% presencial após um
longo período de aulas remotas ou semipresenciais,
devido à pandemia.

A abertura do Ano Letivo
2022 nas escolas da Rede
Municipal de Ensino de Palmitinho ocorreu no dia 18
de fevereiro a realização de
palestra para os profissionais de educação, no Auditório da Câmara Municipal
de Vereadores.
O encontro reuniu professores, direções e fun-

cionários das escolas, marcando assim o início das
atividades escolares do
ano de 2022. Conforme
o Secretário Municipal da
Educação e Cultura, Vilmar
Gazzana, “foi um momento
de aprendizado e de preparação para o ano letivo.
Desejamos a todos um ano
de muito sucesso, resiliên-

cia e sabedoria”, ressaltou
o Secretário.
As atividades com os
alunos foram abertas na
manhã da segunda-feira
(21), ocasião em que pais
e alunos foram recebidos
nas duas escolas infantis,
nas quatro escolas da Rede
Municipal de Ensino de Palmitinho e nas três escolas

D

estaduais localizadas no
território palmitinhenses.
Conforme levantamento
da reportagem do VP, cerca
de 1.500 alunos retornaram as atividades, com o
envolvimento de aproximadamente 300 profissionais,
entre professores, motoristas do transporte escolar e
servidores de escola.
Divulgação

Alunos voltam ao ensino presencial depois de longo período de aulas remotas ou semipresenciais

(55) 3791-1290

RUA SANTOS DUMONT, 385, PALMITINHO-RS

epois de par ticipar
pela primeira vez uma
competição do futsal
profissional no Rio Grande
do Sul, o Clube Palmitinhense Futsal se prepara a nova
temporada do estadual de
futsal da Série C e irá brigar
pelo acesso a Série B.
Visando a participação
na competição, nas últimas
semanas a equipe apresentou os reforços para a
temporada, além de fechar
novas parcerias com patrocinadores. Outra novidade
foi à apresentação do novo
uniforme que será usado ao
longo da temporada.
Conforme a Direção da
equipe, antes do estadual, o
desafio será a disputa da Taça
Farroupilha reunindo equipes
da região e com previsão de
início para o dia 23 de março.
Já o Estadual deve ter início
em 28 de maio e reunirá entre

Equipe
apresentou
uniforme
para a
temporada
2022

25 e 30 equipes das mais
diversas regiões do Estado.
A equipe terá o comando
do experiente Técnico Marcos
Vinícius do Nascimento(Marquinhos), entre os reforços
para a temporada estão os
goleiros Pedro, Adriano e
Ruan, os alas Amauri, Reni,
Matias, Lucas, Christian e

Henrique, os pivôs Vando,
Nilton Jr, Sávio e Cleidson, os
fixos Erick, Charles, Maurício,
Moura, Gustavo e Lima
Os novos modelos de uniformes foram apresentados na
página oficial da equipe e traz
em as cores do município com
destaque em azul e branco no
uniforme principal. Veja!
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GERAL

INFORMATIVO

R

epresentantes do
Comércio, Indústria,
Turismo, entidades
e lideranças políticas estiveram reunidos na noite da
terça-feira(15), no Auditório
da Câmara Municipal de Vereadores. A pauta foi a realização da feira do município.
O encontro foi promovido pela Administração Municipal com o objetivo de
ouvir os segmentos sobre
a realização da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial (Facipal), além de colher
sugestões sobre o formato da
exposição a ser realizada.

Divulgação

Encontro reuniu representantes do comércio e indústria

Conforme o Prefeito Municipal Caetano Albarello,
sentiu-se o apoio da grande
maioria pela realização da
feira, sendo que o município
tem plenas condições de promover um grande evento. - O

encontro foi muito importante
para ouvir os segmentos e
saber o que estes pensam
em relação à feira, sendo que
a ideia teve boa aceitação
devido à importância deste
evento para mostrar o nosso

município, o potencial do
nosso comércio e da nossa
indústria, relata.
De acordo com o Prefeito
Municipal em Exercício,
Elisandro da Silva, este foi o
primeiro encontro de muitos

que devem ocorrer com as
seções, com o objetivo de
realizar um grande evento.
– A presença dos segmentos é de suma importância
para construirmos uma
feira que irá mostrar o
grande potencial de nosso
município e seu povo para
toda a região, destaca.
Durante o encontro ficou pré-definida a data de
08 a 11 de dezembro para
a realização da Facipal. A
realização da feira deve ser
definida em novas reuniões
a serem realizadas nas próximas semanas.

Município concede descontos pagamento antecipado do IPTU

O

Município de Palmitinho
está oferecendo descontos
para pagamento antecipado
dos Tributos Municipais. As
guias já estão disponíveis e
os descontos podem chegar
a 20% para os pagamentos
efetuados até 15 de abril.
O calendário foi divulgado
em janeiro pela Secretaria Municipal da Fazenda através do
Setor de Tributos e a exemplo
dos últimos anos, o município
seguirá concedendo descontos
para pagamento antecipado.
O percentual máximo pode
chegar a 20% para os pagamentos realizados até o
dia 15 de abril e 15% para
pagamento até 15 de maio.
Conforme o Secretário Municipal da Fazenda, Cristiano

Dalla Valle, as vantagens estão
dispostas em lei municipal e
visam incentivar o pagamento
dos tributos pelos cidadãos.
Cristiano também destaca a
importância do recolhimento
dos impostos para a manutenção dos serviços oferecidos a população.
De acordo com os Fiscais
Tributários, Evandro Maboni
Zanatta e Vilmar Sponchiado, a
guia para recolhimento já está à
disposição dos proprietários dos
imóveis. A guia pode ser retirada junto a Prefeitura Municipal,
no setor responsável ou diretamente no Portal do Cidadão, no
www.palmitinho.atende.net, no
menu autoatendimento.
O desconto também é válido para a taxa de recolhimento

do lixo. Além dos descontos,
a partir do dia 16 de maio
o contribuinte também pode
optar pelo parcelamento do
pagamento em até 6X. Para
este ano os valores serão atualizados em 10,74%, seguindo o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
O Secretário da Fazenda destaca que o município
também está oferecendo descontos e parcelamentos para
renegociação de pagamento
da dívida ativa. Além das
guias do IPTU, os cidadãos
que possuem empresas em
sua titularidade poderão efetuar o pagamento da guia do
alvará até o próximo dia 31 de
março, sendo que neste caso
não é concedido desconto.

Elisandro da Silva assumiu funções em fevereiro

O

vice-prefeito Elisandro
da Silva assumiu, as
funções de Prefeito
Municipal em Exercício durante todo o mês de fevereiro, nas férias do Prefeito
Municipal Caetano Albarello.
A transmissão de cargo
ocorreu no início do mês
de fevereiro no Centro Administrativo e contou com
a presença da Secretária
Geral da Administração,
Michele Zanella.
C o n f o r m e E l i s a n d r o,
o momento foi de muita
alegria e de grande responsabilidade, por se tratar do

cargo máximo do município.
– Apesar de já estarmos em
tempo integral junto a Administração Municipal, em
um trabalho conjunto com o
Prefeito Caetano, recebemos
a tarefa com grande alegria.
Foi um mês de intenso trabalho, onde conseguimos
dar sequência as atividades
da Administração e avançar
em projetos fundamentais
para o desenvolvimento no
município. Agradecemos
ao Prefeito Caetano pela
confiança e continuamos
sempre a disposição de
nossa comunidade, frisa.

Entre as atividades realizadas ao longo do mês de
fevereiro houve um roteiro
de visitas a gabinetes parlamentares e secretarias do
Governo do Estado a fim
de solicitar a liberação de
recursos para auxiliar no
atendimento as famílias
atingidas pela estiagem.
Elisandro também participou do anúncio da liberação de recursos no Programa Avançar no Esporte,
com a contemplação de
projetos que ultrapassam
R$ 600 mil em investimentos no setor.

Elisandro da Silva assumiu no início de fevereiro e ocupou funções ao longo de todo mês

Gestão Municipal promove
mudanças no Secretariado

O

Prefeito Municipal Caetano Albarello, promoveu no final de janeiro, a primeira reforma do secretariado da atual gestão.
Conforme o prefeito, o anúncio
ocorreu após uma série de reuniões
com lideranças políticas e com os
novos titulares que assumem as secretarias com a incumbência de dar
sequência e aprimorar os serviços
prestados à comunidade.
As mudanças ocorreram em
três secretarias e envolvem nomes
já conhecidos em gestões anteriores ou remanejados dentro da atual
gestão. A Secretaria Municipal do
Planejamento, ocupada até o final
do último ano pela Vereador Luiz
Henrique Dalcanton, passou a ser
ocupa pelo até então, Secretário
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Cléber Luís Sponchiado. A
pasta da Agricultura tem como novo
titular, Evonir da Rocha(Nico), Secretário Adjunto na gestão anterior.
Já a Secretaria Municipal de
Obras e Viação têm o retorno de
Cleber Balestrin, que reassumiu as
funções na vaga até então ocupada
interinamente pela Servidora e Vereadora, Venilda de Fátima Azevedo.
O Prefeito Caetano Albarello
agradeceu aos serviços prestados
pelos secretários que deixam as
funções e destacou o perfil dos novos titulares. – Agradecemos aos
ex-secretários pelo belo trabalho
realizado a frente destas secretarias e temos a certeza que os novos
titulares irão dar prosseguimento
às ações, além de nos ajudar a implantar uma administração cada vez
mais dinâmica –, destaca.
O Vice-prefeito, Elisandro da
Silva, relata que são várias as
ações e projetos que estão sendo
desenvolvidos e estas secretarias
são estratégicas para alcançar êxito

Fotos: Dejair de Castro/Ascom

Reunião tratou sobre a realização da feira de Palmitinho com representantes do comércio e indústria

Vice-prefeito assume
Executivo durante férias
do Prefeito Municipal

Divulgação

Facipal pode ser realizada em dezembro

nestas demandas. – Em um município essencialmente agrícola e em
meio a grave estiagem que estamos
passando, as secretarias da Agricultura e Obras são fundamentais
para atender as nossas famílias, e
com certeza, os novos secretários
irão dar toda a assistência para
amenizar as perdas destas famílias.
Já a Secretaria de Planejamento
tem grandes projetos em andamento, encaminhados inicialmente pelo
ex-secretário Luiz Henrique e que
o agora o Secretário Cleber irá dar
prosseguimento a fim de planejarmos o Palmitinho que queremos no
futuro, ressalta.
Nas demais secretarias não houve alterações. Já a saída do Vereador
Luiz Henrique Dalcanton da Secretaria Municipal do Planejamento, provocou mudanças na Câmara Municipal de Vereadores, já que o mesmo
reassumiu a vaga no legislativo na
cadeira, até então ocupada pelo suplente Ananias Bastos.

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITINHO/RS

AGORA COM
NOVO SITE E
APLICATIVO
Baixe o APP no seu celular!
Disponível para Android

Nas Sessões Legislativas que compreendem o período de
18/01/2022 a 24/02/2022, estiveram em pauta os seguintes
Projetos de Lei;
Da Parte Do Executivo Municipal:
PROJETO DE LEI Nº. 001/2022 – 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 Nº. 002/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber área por doação, transferindo-a
para o domínio público municipal e dá outras providências.
APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROJETO DE LEI Nº. 003/2022 – Altera o número de
vagas dos cargos de assistente social, atendente de creche,
enfermeiro, motorista, servente e técnico em enfermagem
e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROJETO DE LEI Nº. 004/2022 – Autoriza o Poder Execu-

tivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente
e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROJETO DE LEI Nº. 005/2022 – Autoriza suplementar
dotações no orçamento vigente dá outras providências.
APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROJETO DE LEI Nº. 006/2022 – Autoriza o Município
de Palmitinho a celebrar convênio com o Hospital Santa
Terezinha (HST) de Palmitinho RS. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROJETO DE LEI Nº. 007/2022 – Autoriza o Município
de Palmitinho a auxiliar financeiramente o Hospital Santa
Terezinha (HST) de Palmitinho RS para a manutenção da base
do programa Salvar/Samu. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROJETO DE LEI Nº. 008/2022 – Autoriza o Município
de Palmitinho a celebrar convênio com o Hospital Santa
Terezinha (HST) de Palmitinho RS. BAIXADO PARA ANÁLISE.
PROJETO DE LEI Nº. 009/2022 – Altera o artigo 79, da
seção iv – das quadras e lotes da lei municipal nº 1.875/2006 e

dá outras providências. Baixado para análise das Comissões.
PROJETO DE LEI Nº. 010/2022 – Autoriza o Poder
Executivo a criar o programa municipal de incentivo ao
desenvolvimento da apicultura no Município de Palmitinho,
RS e dá outras providências. BAIXADO PARA ANÁLISE.
PROJETO DE LEI Nº. 011/2022 – Autoriza o Município de
Palmitinho a celebrar convênio com a Associação Hospitalar
Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela. APROVADO
POR UNANIMIDADE.
PROJETO DE LEI Nº. 012/2022 – Altera o número
de vagas dos cargos de atendente de creche, motorista e
operador de máquinas e dá outras providências. APROVADO
POR UNANIMIDADE.
No último dia 21 de fevereiro foram retomadas as
Sessões Ordinárias após o período de recesso parlamentar.
Com isso, as Sessões Legislativas voltam a ocorrer todas
as segundas-feiras, às 18hs. As sessões são reproduzidas
a partir das 20hs pela Rádio Cultura FM, no canal 87.9.
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VARIEDADES

Inscrições podem ser feita até 10 de março

R

eferência em todo o Estado do Rio Grande do
Sul, a Banda Municipal
22 de Maio está com inscrição abertas para seleção
de novos alunos.
As inscrições podem ser
feitas no Centro Cultural,
onde ocorrem os ensaios
semanais, nas terças-feiras,
a partir das 19hs. Também
podem ser realizadas diretamente com o Coordenador
Geral da Banda, Sidinei
Pereira da Silva.
De acordo com o Coordenador, o objetivo da iniciativa
é proporcionar que mais jo-

vens possam participar dos
ensaios e assim manter a
Banda Municipal 22 de Maio
em um patamar de destaque
em todo o Estado do Rio
Grande do Sul.
Nas próximas semanas
a banda dará sequência
aos ensaios visando as frequentes apresentações das
quais a banda é convidada,
no estado e na região Sul
do país, onde recentemente
participou de concursos.
Conforme um dos Maestros da Banda 22 de Maio,
Marcelo Moraes, “é mais
uma oportunidade para que

os jovens e as pessoas que
admiram o trabalho desenvolvido pela banda, possam
passar a integrar a mesma e
assim participar de futuras
apresentações”, destaca.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
23 de fevereiro a 10 de março

LOCAIS DE INSCRIÇÃO:

Centro Cultural(terças-feiras, a partir
das 19h);
Com o Coordenador Geral - Sidinei Pereira da Silva – Fone: (55) 996709513;

MAIS INFORMAÇÕES;

Secretaria Municipal de Educação e
Cultura(SMEC) – Fone: (55) 3791-1123;
Com o Coordenador Geral – Fone:
(55) 996709513

ESPORTE

HORÓSCOPO MENSAL
MARÇO DE 2022
ÁRIES (21/3 A 20/4)
Um céu ao mesmo tempo desafiador e inspirador, ariano, que pede
foco sem que você se perca dos seus sentimentos e intuições. Contato com arte
ou passar um tempo junto à natureza podem ser boas formas de discernir e
compreender o que é melhor pra você. Cor: Amarelo e o vermelho.

TOURO (21/4 A 20/5)
Cuidado com as decisões extremas, taurino. E fique atento aos seus
valores e crenças para não se perder do que de fato realmente importa.
É um bom momento para resgatar sonhos e conversar sobre eles com seus amigos.
Por sinal, a escolha das companhias certas é meio caminho andado para atingir
seus objetivos. Cor: Verde.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
É um grande momento nas questões de trabalho, geminiano. Tem
promessa de sucesso e grandes oportunidades pra você. Use sua
inspiração e carisma. Você tem tudo para realizar algum grande sonho ligado a sua
carreira. Mas talvez seja preciso fazer escolhas: priorize o que de fato você quer
muito em sua vida. Cor: Branco.

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Você pode se sentir muito mais intuitivo e sensível por esses
dias, canceriano. Use e abuse da intuição e da sua capacidade
de ler os sinais da vida. É um bom momento para cursos, estudos e viagens.
Espiritualidade também está em destaque. Nas relações, seus compromissos
podem ser testados. Foco no que é bom pra você. Cor: Amarelo.

LEÃO (22/7 A 22/8)
É um bom momento para fazer mudanças importantes por aí, leonino. Abandonar velhos hábitos, começar coisas novas. Os assuntos
de trabalho podem exigir mais atenção e dedicação e é preciso estar certo de que
pode confiar nas pessoas que estão com você em seus projetos. Não esqueça de
cuidar bem da saúde. Cores: Laranja e vermelho.

VIRGEM (23/8 A 22/9)

LIBRA (23/9 A 22/10)
Um ótimo momento para organizar melhor a sua rotina, libriano, para
deixar seu dia a dia mais produtivo e saudável. O que pode pegar são
as questões familiares, que podem demandar mais atenção. È um bom momento
para organizar assuntos ligados à casa e vida doméstica. Cor: Laranja.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Use a intuição, escorpiano, e a inspiração extra que está sendo
oferecida a você. É um bom momento para assuntos ligados ao amor
e ao prazer. Fertilidade e criatividade também em alta, sendo um ótimo momento
para começar coisas novas -e divulgar ideias e projetos. Só tome cuidado com
as decisões muito radicais. Cor: Azul forte.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

Palmitinho recebe projeto “Cinema para todos”

O

Município de Palmitinho recebe, no próximo
dia 10 de novembro, na
Praça Tiradentes, o 4º Cinema Para Todos, projeto
desenvolvido por meio da
Secretaria de Estado da Cultura e Associação Desportiva E Cultural Do Noroeste
Gaúcho(ADECUNG).
O Projeto Cinema para
Todos está em sua 4ª edição
e é financiado pelo Governo
do Estado, Secretaria da Cultura, Pró-Cultura RS LIC Lei
nº 13.490/10.
O público presente terá
a oportunidade de assistir

Assuntos ligados a casa e família estão em destaque , sagitariano,
pedindo sua atenção e dedicação. Cuidar da vida financeira também
é essencial se você quer comprar alguma coisa importante ou precisa de dinheiro
para investir em seus grandes sonhos e projetos. Cores: Branco e amarelo..

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Muita calma nessa hora, capricorniano. Drible os desafios e
pressões do mundo com conversas que pode ter com amigos ou
familiares. Preste atenção em seus comportamentos que já não funcionam
mais e escolha a melhor forma de decidir as coisas de forma a ser feliz. Cor:
Tons de roxo.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Olhe para dentro, aquariano. A semana coloca foco nas questões
práticas e materiais, como dinheiro, mas também pede que você resolva velhas pendências internas e mude de padrões e hábitos, se necessário.
É um bom momento para escolher o que priorizar em sua vida. Cor: Amarelo.

PEIXES (20/2 A 20/3)

ao longa-metragem “Malasartes, e o Duelo Com a
Morte”. O espetáculo será

aber to ao público e tem
início previsto para as
19h30min.

Um novo ciclo está começando, pisciano, e você tem todos os
recursos em mãos para transformar seus maiores sonhos em
realidade. Não tenha medo de buscar amigos, parceiros e portas para bater
em busca de realizar seus sonhos. Mas lembre-se de manter os pés no
chão. Cor: Vermelho.

D

CLASSIFICAÇÃO

CONFIRA OS HORÁRIOS DOS JOGOS:
06/02/2022 – 16h00

Arena União

União Frederiquense X São José

12/02/2022 – 16h30

Centenário

Caxias X União Frederiquense

Industrial vence etapa regional de Futsal Feminino

O

Industrial venceu a etapa regional da Copa
Sul-Riograndense de Futsal
Feminino, realizada no último
dia 20 de fevereiro, no Ginásio
Bonumazão em Tupanciretã.
Na ocasião a equipe palmitinhense conquistou a fase
regional da 1ª Copa de Verão
Nedel de Futsal Feminino.
Foram quatro equipes na
disputa, com as equipes na
chave A: Bonekas F.F e o Barcelona de Júlio de Castilhos
e o Sport FC de Tupanciretã.

A equipe treinada pelo
Desportista Luiz Cupsinski
ganhou o torneio de forma
invicta com duas vitórias e
um empate. Agora a equipe
se prepara para a próxima

etapa da competição e voltará à quadra no próximo dia
13 de março, em Erechim.
Os adversários serão o LP
Erechim e o Barcelona de
Júlio de Castilhos.

ESPORTIVO
TOLERÂNCIA ZERO

Equipe tem jogos decisivos nas últimas rodadas do Gauchão
epois de conquistar o
inédito título da Divisão
de Acesso e garantir o
retorno à primeira divisão do
futebol gaúcho em 2021, o
União Frederiquense luta para
se manter na elite este ano.
O futuro da equipe que representa a região será definido
nas duas últimas rodadas do
Gauchão, diante do São José
e o Caxias. O União ocupa a
10ª posição na tabela com 8
pontos em 9 jogos disputados
e depende somente de si para
permanecer na elite do futebol
gaúcho, porém, para isso precisa de duas vitórias nos jogos
restantes. Caso não vença os
dois jogos a equipe fica dependendo dos resultados dos
jogos dos adversários diretos
na briga contra o descenso.

DESTAQUE
Fabrício Albarello

Divulgação

Você precisa se levar mais a sério, virginiano, mas também levar
a sério a necessidade de relaxar e se divertir. Assuntos ligados aos
relacionamentos são os mais em destaque. Vale para todo tipo de relação e
parceria: é hora de estar perto de quem importa e ajustar os ponteiros quando
for necessário. Cores: Amarelo e azul.

União Frederiquense luta
para se manter na elite

Matheus Pé/FGF

Banda 22 de Maio tem
inscrições para novos alunos
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A sociedade definitivamente caminha para o fim
dos tempos. Faltam palavras para expressar quão
difícil está conviver neste mundo moderno de contraste extratosférico entre o avanço tecnológico e o
regresso intelectual (para não usar outro termo que
possa ofender a família dos asininos).
“Oras bolas”! Começamos 2022 com enorme
esperança de ver liquidada a pior grave sanitária do
planeta e surgem novos dias sombrios com a guerra
na Ucrânia. Como se não bastasse, as agressões
extra-campo no futebol sepultaram de vez a inteligência e a perspicácia.
Tudo bem que a violência no futebol é “namoro
antigo”, mas a exemplo da pandemia e da guerra
passa inevitavelmente por líderes despreparados
e sedentos por interesses recheados de maldade
e de ganância.
Falando em terror, quando Inter e Grêmio jogarem
“tirem as crianças da sala”. Poucas vezes vimos um
futebol tão medíocre. O alento é saber que estamos
no início da temporada e todo mundo sabe que é
melhor chegar inteiro do que largar bem e perder
as pernas na finaleira. Porém se “jeito regula”, a
chegada poderá ser pior do que a largada.
No Campeonato Gaúcho, exceto a tunda que levou
do União Frederiquense, o Grêmio vai bem, porém
na Copa do Brasil fez o maior fiasco de todos os
tempos, mesmo avisados que o pequeno Mirassol
estava bombando. Considerando que minha missão
aqui é problematizar, fazendo do limão uma limonada, vou amenizar a crise afirmando que é melhor
ser eliminado agora do que mais tarde em meio a
prioridade que será a segunda divisão.
Agora! Colorados...Colorados. O problema de vocês é “igualzito no más”. Escrevo ainda sem saber do
jogo na Copa do Brasil, mas com base no Gauchão
e na (des)qualidade técnica, a temporada promete
um “serial killer” de muitos horrorres.
Vamo Vamo União. Tá feio mas tá parelho. Dá pra
escapar e conseguir o objetivo do ano. Falta pouco.
Por hoje, só queremos paz.
Um forte abraço e até a próxima.
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GERAL

Chuvas amenizam estiagem,

MAS NÃO RECUPERAM PERDAS

A

Estiagem causa significativas perdas em toda a área rural do município

s chuvas registradas
nas últimas semanas
amenizaram a severa
estiagem que afeta a região
de Palmitinho ao longo dos
últimos meses. As precipitações, porém, não reverte
o quadro de perdas nas centenas de famílias afetadas
diretamente pela seca.
Ao longo dos últimos
meses, a Administração
Municipal vêm atendendo
ao menos 350 famílias atingidas pela grave estiagem
que causou grandes perdas
na agricultura e pecuária
do município, com registros
de até 80% de prejuízo em
algumas culturas e perdas
que se aproximam de R$
40 milhões.
Uma força-tarefa envolvendo a Defesa Civil Municipal, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,
a Emater/RS, e a Secretaria

Dejair de Castro/Ascom

Força-tarefa atendeu cerca de 350 famílias com o transporte de água

de Obras e Viação atendeu
diariamente as cerca de 350
famílias, que necessitavam
do transporte de água para
atender a demanda de suas
propriedades, sendo que algumas destas ainda necessitam, mesmo após as chuvas
dos últimos dias.
Conforme a Secretaria
Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente, na primeira metade de fevereiro,
eram aproximadamente 300

famílias atendidas com o
transporte de água para o
consumo animal e outras
cerca de 50 que necessitavam de água para o consumo
humano, tendo em vista de
que as fontes de bebedouros
e açudes haviam secado.
De acordo com os dados
da Secretaria, o trabalho
intensivo foi realizado por
ao menos 6 caminhões, um
trator distribuidor do município e cerca de 30 tratores

de agricultores que de forma
voluntária levam água para
as famílias. – São aproximadamente 840 mil litros de
água por dia em um trabalho
intensivo dos ser vidores
que dedicam até 14 horas
diárias de trabalho para
atender as famílias, relatou o
Secretário do Planejamento e
Ex-Secretário da Agricultura,
Cleber Luís Sponchiado, em
meados de fevereiro.
A água para atender as

propriedades era retirada
de pontos autorizados de
captação no Rio Guarita,
com o auxílio de voluntários
e de veículos do município
ou terceirizados, que chegaram a percorrer 260
quilômetros diários para
atender as famílias, conforme relato do Secretário
da Agricultura e Meio Ambiente, Evonir da Rocha.
Segundo levantamento,
os custos mensais para
atender as famílias chegaram a R$ 500 mil, sendo
todo o montante oriundo de
recursos próprios do município. - O levantamento
foi enviado para autoridades
estaduais e federais a fim
buscar auxílio destes entes
e assim somarmos forças
para amenizar as grandes
perdas já registradas, salienta o Vice-Prefeito Municipal
Elisandro da Silva.

