
A FOLHA 1Sexta-Feira, 19 de FEVEReiro de 2021www.afolhatorres.com.br

Mais pedidos formais de vereadores de 
Torres entram nos ritos da Câmara  pag 4

Pai e filho guarda-vidas tem a chance de 
trabalhar juntos em Arroio do Sal  pag 18

A FOLHA
Atual temporada de verão tem maior número de mortes por 
afogamento em quatro anos no RS

Pag.

11

Nº # 00760
19 de Fevereiro de 2021
Sexta - Feira
Semanário
Torres e Região

Ano: XII
R$ 3,00

Projeto Geoparque Cânions do Sul é 
apresentado ao Governo gaúcho   pag 6

Nesta quinta (18) em Torres
Mais 500 idosos imunizados contra a Covid-19 

Pag.
16

Movimento intenso nas praias e 

aglomerações dispersadas durante 

feriadão do Carnaval no Litoral Gaúcho

Educação em formato híbrido 
marca abertura oficial do 

ano letivo em Torres e região

Pag.
7

Pag 
21

• 

Idosos de 80 anos ou mais foram imunizados - numa ação em 
estilo drive-thru - junto ao Parque do Balonismo



2 A FOLHASexta-Feira, 19 de FEVEReiro de 2021

decente, colocando o referido deputado ao crivo 
da Comissão de Ética da Casa, onde já abundam 
denúncias contra ele, dando-lhe o merecido  des-
tino: a rua.

O fato, importante, relembra dois outros histó-
ricos incidentes contra deputados federais. Du-
rante o Governo JK, o deputado Carlos Lacerda, 
jornalista acutilante de oposição, ofendeu o Pre-
sidente da República, que o processou. Levado 
o assunto ao Plenário da Câmara, porém, este o 
livrou do processo. No regime militar, em 1968, 
outro deputado, Marcio Moreira Alves, do MDB, 
elevou seu tom contra os militares vindo a ser, 
também, processado. Mais uma vez, a Câmara o 
isentou, embora “Marcito”, como era conhecido, 
tenha sido cassado pouco tempo depois. Na di-
tadura é assim: se não vai por bem, vai por mal, 
na porrada. Nos dois casos, atitudes políticas em 
confronto.   Nada se compara, entretanto, seja 

pelo tom, seja  pelo perfil de Carlos Lacerda e 
Márcio Moreira Alves, um de direita e outro de 
esquerda, com a extrapolação comportamental 
da figura desclassificada de Daniel Silveira, dono 
um currículo nada edificante e fartamente co-
mentado, nestes dias, pela imprensa. Seus pro-
nunciamentos não têm caráter  político, mas de 
confronto e ameaça. Trata-se, definitivamente, 
de uma alma marginal num corpo avantajado, 
ideal como leão de chácara, mas inadequado, 
até para as  missões policiais, duras, porém sem-
pre sujeitas à disciplina e obediência à regras. Tal 
como Bolsonaro, Daniel Silveira confunde cora-
gem física com coragem cívica. Esta exige discer-
nimentos que eles não são capazes de elaborar 
e que vão da civilidade ao patriotismo sem os 
arroubos da bravata. Não somos um bando de 
animais tangidos pelo seu macho alfa. Somos um 
povo.

A prisão em flagrante do Deputado Daniel 
Silveira – PSL/RJ -, bolsonarista juramentado, 
ícone da Nova Política,  ratificada pelo pleno do 
STF,  no início desta semana, após divulgação 
de vídeo com violentas acusações a membros 
do Supremo, está movimentando a conjuntura 
nacional. Sepultou rapidamente a tensão da Po-
lítica com os militares, depois da publicação do 
livro do General Villas Boas (General Villas Bôas: 
Conversa com o Comandante) no qual este sus-
tenta que, com o apoio do Comando do Exército, 
pressionou, mesmo (!), a mais alta Corte do país, 
para retirar Lula do pleito de 2018. Um horror, 
classificado como “inaceitável” pelo Ministro 
Facchin, alvo da referida pressão em virtude de 
ser, na época, relator do processo, merecendo 
como resposta do General mais ironias. Mas há 
uma relação entre este fato e a prisão de Daniel 
Silveira, o qual  toma partido do General, dos mi-
litares, da ditadura militar e provoca:

 “O que acontece, Fachin, é que todo mundo 
está cansado dessa sua cara de  que tu tem, fdp 
(por extenso) essa cara de vagabundo… várias e 
várias vezes já te imaginei levando uma surra, 
quantas vezes eu imaginei você e todos os inte-
grantes dessa corte…quantas vezes eu imaginei 
você na rua levando uma surra… que que você 
vai falar? Que eu tô fomentando a violência? 

Não… eu só imaginei… ainda que eu premedi-
tasse não seria crime… qualquer cidadão que 
conjecturar uma surra bem dada com um gato 
morto até ele miar, de preferência após cada re-
feição, não é crime”.

Em outro momento do vídeo diz o deputado: 
“Vocês não têm caráter, não têm escrúpulo, nem 
moral para poderem estar na Suprema Corte. 
Eu concordo completamente  com o Abraham 
Weintraub quando ele falou ‘eu por mim colo-
cava todos esses vagabundos na cadeia’. Ele es-
tava certo. Ele está certo. E com ele pelo menos 
80 milhões de brasileiros corroboram com esse 
pensamento”.

E insiste: “Vai lá covarde. Prende o General 
(Villas Boas)”!

Tensões entre os Três Poderes e rusgas entre 
seus membros não são estranhas. Fazem parte 
da democracia. Os termos, porém, do Deputa-
do bolsonarista são inéditos e verdadeiramen-
te alarmantes. Ferem a lei, ferem a civilidade, 
ferem o decoro parlamentar. São ameaças não 
apenas ao STF mas à própria democracia.  Dificil-
mente o corporativismo parlamentar será capaz 
de absorvê-lo. Tudo acabará, enfim, no Plenário 
da Câmara: defenderá o mandato de Daniel Sil-
veira abrindo uma crise com o Judiciário – ofen-
dido -  ou, enfim, assumirá uma posição mais 

OPINIÃO 

LACERDA, MARCITO E ...DANIEL SILVEIRA

Economista, Professor  da Universidade de Brasilia, signatário da Carta de 
Lisboa e fundador do PDT, partido pelo qual disputou os Governos de Goiás 
(1982) e Distrito Federal (1994) e email: paulotimm@gmail.com

Paulo Timm

FOTO: Acervo Câmara dos Deputados
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Mais pedidos formais de vereadores 
de Torres entram nos ritos da Câmara

Indicações e pedidos de providência foram colocados à termo mesmo em fase de recesso parlamentar de verão no município

Por Fausto Júnior
______________

Mais uma semana se pas-
sou e a Câmara Municipal de 
Torres não realizou sua ses-
são Ordinária semanal. É que 
a Casa Legislativa se encontra 
em recesso parlamentar de 
verão durante todo o mês de 

fevereiro. Mas além da ses-
são Representativa, desta vez 
realizada na quarta-feira (17), 
depois do feriado de Carnaval, 
várias formalizações entraram 
nos ritos da Câmara, o que 
mostra que alguns vereadores 
preferem manter seus traba-
lhos durante as férias de ses-
sões ordinárias. 

Guarda Escolar
O vereador Silvano Borja 

(PDT) entrou com uma In-
dicação, para que o Poder 
Executivo execute um Pro-
jeto de Lei que regularize 
a Ronda Escolar para que 
seja realizado pela Guarda 
Municipal de Patrimônio 
do Município.Silvano expli-
ca que existe vulnerabili-
dade das crianças e dos jo-

vens nas escolas, o que tira 
o sono dos pais, gestores 
e dos próprios alunos. Por 
isso o vereador acha que é 
extremamente necessário 
que o poder Público Muni-
cipal trabalhe com vigilân-
cia eficiente e garanta uma 
Ronda Escolar ágil para tra-
zer segurança nas escolas. 

Ele lembra que, desde 

2017, a Guarda Munici-
pal já realiza um trabalho 
preventivo em frente às 
escolas de Torres, projeto 
chamado Ronda Escolar, 
priorizando os horários de 
entrada e saída dos alunos, 

levando mais segurança e 
tranquilidade a toda comu-
nidade escolar. Mas salien-
ta que este projeto não é 
instituído em Lei, como em 
diversos municípios pais 
afora, ficando a critério do 

gestor municipal manter ou 
não este trabalho preventi-
vo, o que causa a preocupa-
ção de toda a comunidade 
escolar em ter este proje-
to encerrado de uma hora 
para outra.

Segurança na Vila São João

O vereador Dílson Boaven-
tura (MDB), através de uma 
Indicação, pede que seja en-
caminhado ao Capitão Julia-

no Marques Araújo, da Bri-
gada Militar, um pedido para 
a implantação de mais poli-
ciamento na Vila São João. 

“Se possível, através de uma 
guarnição que esteja presen-
te no bairro às 24 horas do 
dia, com viatura”, afirma o 

vereador no texto.Dílson jus-
tifica seu pedido afirmando 
que há relatos de moradores 
sobre a existência de muitos 

assaltos nas residências, tan-
to de dia quanto à noite, o 
que tem deixado a comuni-
dade assustada.

Escoamento d’água
Já a vereadora Carla Dai-

tx (PP) através de um Pe-
dido de Providência emiti-
do para o Poder Executivo 
(Prefeitura), solicita a reali-

zação de estudo de viabili-
dade para a ampliação do 
dimensionamento de vazão 
da drenagem da rede plu-
vial da Rua José Osorio Ca-

bral - no Centro de Torres. 
A vereadora lembra que há 
necessidade tam-
bém do aumento 
das chamadas “bo-

cas de lobo”. Carla justifica 
sua demanda por conta de 

frequentes alagamentos no 
local

Lista de CCs e lista de vulneráveis
O vereador Igor Beretta 

(MDB) através de uma Indi-
cação, pede ao Prefeito Car-
los Souza que seja criado na 
prefeitura uma plataforma no 
Site Oficial para a divulgação 
de nome, foto, função e lota-
ção de todos os CCs contrata-
dos pela administração de seu 
governo.   O vereador justifica 
sua Indicação afirmando que 

“há necessidade e demanda 
da população para que esta 
conheça quem são os funcio-
nários admitidos através da 
livre indicação do Prefeito, 
assim como aonde desempe-
nharão suas atividades”. 

O mesmo vereador Be-
retta, através de Pedido de 
Providências solicita a lista 
de família em situação de vul-

nerabilidade cadas-
trada em Torres. Ele 
explica o pedido ao 
reclamar que pes-
soas de seu conhe-
cimento e que se 
encontram em alto 
risco não estariam 
sendo atendidas 
pela municipalida-
de. 

Reforma de pontilhão
O vereador Dílson Boaven-

tura (MDB), desta vez em um 
Pedido de Providências para 
o Poder Executivo (Prefeitura) 
solicita que seja feita uma re-
forma de uma ponte de madei-

ra para passagem de pedestre, 
na Avenida do Riacho, em fren-
te ao número 2109.

O vereador diz que seu pe-
dido está sendo feito porque 
os moradores que ali residem 

precisam passar de 
um lado para o outro 
todos os dias e não 
conseguem, pois a 
ponte está muito da-
nificada.

Volta das sessões com as votações em 1º de março
As sessões ordinárias da Câ-

mara Municipal de Torres voltam 
a acontecer normalmente na se-
gunda-feira, dia 1º de março. Nas 

sessões voltam a ser debatidos e 
votados os projetos de lei, além 
de voltarem as participações de 
pessoas na tribuna popular, assim 

como a participação de 
vereadores na mesma 
tribuna durante as reu-
niões ordinárias. 
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O Projeto Geoparque Caminhos 
dos Cânions do Sul foi recentemen-
te pauta na Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico e Tu-
rismo. Representantes do Projeto se 
reuniram recentemente com o se-
cretário estadual Rodrigo Lorenzoni 
e assessores da Sedetur para tratar 
do assunto. O encontro que aconte-
ceu dia 27 de janeiro, em Porto Ale-
gre, teve como pauta a apresentação 
oficial sobre o que é o Geoparque, 
destacando sua importância para o 
desenvolvimento da região dos Câ-

nions e do Litoral, a evolução do pro-
jeto nos últimos anos e a caminhada 
em busca do reconhecimento como 
Geoparque Mundial da Unesco.

O encontro foi fundamental para 
identificar possibilidades de apoio 
do Governo do Estado para a pro-
moção do território. Integram o Pro-
jeto,sete municípios, sendo quatro 
do estado de Santa Catarina: Praia 
Grande, Jacinto Machado, Timbé do 
Sul e Morro Grande; e três do Rio 
Grande do Sul: Torres, Mampituba 
e Cambará do Sul. A iniciativa visa 

impulsionar o desenvolvimento so-
ciocultural, econômico e ambiental 
da região, através do turismo.

Participaram da reunião: o pre-
feito de Torres e presidente do 
Consórcio Intermunicipal Caminhos 
dos Cânions do Sul, Carlos Souza; o 
secretário de Turismo de Torres, Fer-
nando Nery; o secretário de Turismo 
de Cambará do Sul, Tiago Lima; o se-
cretário de Turismo de Mampituba, 
Júnior Nascimento; e a coordenado-
ra do Eixo de Turismo do Geoparque, 
Edinéia Pallu.

GERAL

Projeto Geoparque Cânions do Sul é 
oficialmente apresentado ao Governo gaúcho

194 anos de festa de São Domingos
De acordo com Nelson, o resulta-

do foi a publicação dessa pesquisa e 
a datação de 194 anos para a Festa 
de São Domingos que tem origem, 
assim, em 1826, dia 13 de março, 
data em que a Capella das Torres foi 
provida. A escolha da datação teve 
a aprovação e benção do bispo da 

Diocese de Osório, dom Jaime Pedro 
Kohl.

Na pesquisa sobre a Igreja, Nelson 
Adams Filho propõe novas teorias 
sobre os construtores, não apenas 
índios prisioneiros guaranis e escra-
vos, como indica a história simples 
sobre o templo. Mas também a par-

ticipação dos “mestres de obra”; de 
cantaria, pedreiros, carpinteiros e 
outros.

A pesquisa narra também toda a 
trajetória sobre a passagem do bis-
po Dom José Caetano da Silva pela 
região em sua visita pastoral entre 
1815/16, data em que a autoriza a 

construção da Capella das Torres e 
de outras quinze pelas Capitanias de 
Santa Catarina e São Pedro.

“Ficou espantado com a pobreza 

religiosa da região e, em sua visão 
futurista, sabia que essas capelas 
galvanizariam e fariam crescer essas 
regiões”, conta no livro o jornalista.

FONTE: Rádio Maristela
___________________

Na sexta-feira, 19 de fevereiro, 
o jornalista e historiador Nelson 
Adams Filho fará o lançamento do 
livro “Igreja de São Domingos das 
Torres e a Festa de São Domingos”, 
seguindo as orientações e protoco-
los para a prevenção ao coronaví-

rus, na Livraria Super Livros (loca-
lizada na Av. Barão do Rio Branco, 
132 – Centro de Torres).

Trata-se do quarto volume da 
coleção História Torres e o déci-
mo livro na carreira de historiador 
de Nelson Adams Filho. De acordo 
com o jornalista, o livro e pesquisa 
tem origem há cerca de três anos 
na inquietação do padre Leonir Al-

ves, pároco de Torres, para datar 
a Festa de São Domingos, a mais 
antiga e tradicional festividade re-
ligiosa do município. Quantos anos 
tem essa Festa? Foi o que propôs o 
padre Leonir aos historiadores de 
Torres que trataram de pesquisar o 
tema. Dentre eles, além de Nelson, 
Bento Barcelos da Silva, Didero Lo-
pes, Nelson de Nardi.

Lançado em Torres o livro “Igreja de São Domingos 
das Torres e a Festa de São Domingos”

Trabalho da pesquisa do historiador e jornalista  Nelson Adams Filho, livro será lançado nesta sexta-feira, 19

Documentos de quase dois séculos referentes a capela
Quase ao final das pesquisas, 

nos documentos da Igreja junto 
à Cúria diocesana em Osório, 
Nelson Adams Filho encontrou 
os documentos referentes ao 
Cemitério da Capela, localiza-
do no lado Sul da Igreja, após a 
Casa n° 1. Ali, conforme o Livro 

de Óbitos da Capela de São Do-
mingos das Torres, estão sepul-
tados 258 corpos, desde maio 
de 1826 a dezembro de 1859 re-
gistrados no 1° Livro de Óbitos.

“Trata-se, assim, do segun-
do cemitério cristão das Torres 
(o primeiro foi na Itapeva) e o 

primeiro do núcleo urbano a 
partir de 1800”, revela Nelson. 
Pesquisas arqueológicas iniciais 
foram realizadas no local e os-
sadas humanas já foram encon-
tradas. Segundo o historiador, 
essas pesquisas devem prosse-
guir.

Arquivo pessoal / Livro de Óbitos da Capella das Torres (1826 – 1859). 
Primeiro registro Jexissima. Maio 1826 (Arquivo Cúria diocesana em Osório).
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Educação em formato híbrido marca 
abertura oficial do ano letivo em Torres

O prefeito de Torres, Carlos 
Souza participou na tarde des-
ta quarta-feira (17 de feverei-
ro) do ato de Abertura Oficial 
do Ano Letivo e da Formação 
Docente e Fórum Acadêmico 
Municipal EAD 2021: Estraté-
gias e Conectividade. Cerca de 
500 servidores acompanharam 
o evento realizado de forma 
on line, através do Youtube. A 
maior preocupação dos pro-
fessores no momento é o de 
estarem imunizados contra a 
Covid-19, e o maior desafio é o 
desempenho da educação em 
formato híbrido.

Prefeito, secretária munici-
pal da Educação, Sílvia Teixeira 
Pereira, a presidente do Con-
selho Municipal de Educação, 
Almonita Gedeon, e outros 
coordenadores da SME parti-
ciparam da Sala de Reuniões 
da Secretaria. De uma maneira 
geral, as falas de Carlos Souza, 
secretária e presidente do Con-
selho apontaram a necessida-
de dos professores serem va-
cinados o mais rápido possível. 

Abordaram também sobre a di-
ficuldade do ano passado com 
as aulas em formato remoto 
em Torres, e que para esse ano 
o desafio é o formato híbrido, 
mescla do remoto e presencial.

Inicialmente o prefeito agra-
deceu a contribuição de todos 
os educadores em 2020 que 
se reinventaram para atuar no 
modo remoto e também pelo 
desempenho em aproximar 
pais e escola. Disse que a for-
ma híbrida é a única capaz de 
fazer o aluno voltar à sala de 
aula. Reconheceu o esforço de 
todos em seguirem os protoco-
los sanitários com a finalidade 
de proteger os alunos e disse 
assumir o compromisso de 
colocar como prioridade a va-
cinação dos professores no Pla-
no de Vacinação, lembrando 
que o Plano é constantemente 
avaliado.

Inicio do ano letivo municipal 
será dia 1° de março 

Foi para marcar o início 

do ano letivo municipal - 
que ocorre no próximo dia 
1º de março de forma não 
presencial e, a partir de 8 
de março, presencial, de 
forma escalonada - que a 
Prefeitura de Torres deu as 
boas-vindas aos educadores 
com a palestra “Professores 
& Família: contribuições da 
Psicologia para Educação”, 
com a psicóloga Cláudia Ro-
cha, moradora de Torres. 
O tema aproxima família e 
escola. A palestra foi dirigi-
da às equipes diretivas, pe-
dagógicas e corpo docente 
das Escolas Municipais de 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Cláudia tem 
sido demandada por pais e 
entidades em geral para dar 
sua opinião sobre o signifi-
cado deste jogo e a influên-
cia que ele pode ter sobre a 
saúde emocional dos jovens 
e seus familiares. A iniciativa 
integra a Formação Docente 
e Fórum Acadêmico Munici-
pal EAD 2021.

Início do ano letivo municipal deve  ocorrer no próximo dia 1º de março de forma não presencial e, a partir de 8 de março, presencial, de forma escalonada
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Com Prefeitura de Torres
____________________

Na tarde desta quinta-feira, 
18 de fevereiro, o prefeito de 
Torres, Carlos Souza, recebeu a 
visita de cortesia do corpo téc-
nico do Sebrae. O propósito foi 
o de fortalecer a aproximação 
das instituições neste ano, sen-
do que os negócios ainda sofrem 
com a pandemia. Na oportuni-
dade foram abordados vários 
programas com foco no empre-
endedorismo. Estiveram na Pre-
feitura, Paulo Bruscato, gerente 
do Sebrae; Tangriane Forest San-

tos, da Regional Metropolitana; 
e Álvaro Fossati, analista do Se-
brae. Foram recebidos pelo pre-
feito e o secretário municipal de 
Trabalho, Indústria e Comércio, 
Alexandre Porcatt.

Durante a visita, parabeni-
zaram a gestão pela reeleição, 
entregaram o banner que con-
feriu a Certificação Ouro, que a 
Prefeitura recebeu em dezem-
bro/2020 e ainda apresentaram 
o Programa Cidade Empreen-
dedora, iniciativa do Sebrae RS, 
que tem foco na melhoria do 
ambiente de negócios nos muni-
cípios gaúchos.

TORRES 

Na quinta-feira, dia 18 de fe-
vereiro, diretores da Associação 
dos Moradores da Prainha, em 
Torres, estiveram visitando o 
Batalhão da Brigada Militar na 
cidade. O objetivo foi entregar 
um certificado de reconheci-
mento ao Capitão Juliano Mar-
ques Araújo, pela excelência 

trabalho comandado por ele re-
alizado pela BM de Torres junto 
a Prainha, atendendo demanda 
de moradores e veranista que 
reclamam sobre contravenções 
executadas por jovens naquela 
praia, principalmente a Perturba-
ção do Sossego. 

Estiveram presentes pela as-

sociação, o presidente João Edu-
ardo Aranha, os diretores Rober-
to Pinto Filho, Clovis Franciscone 
e a diretora a Irene Martins de 
Lima. Um certificado foi entregue 
ao Capitão Araújo formalizando 
a homenagem por relevantes e 
diferenciados serviços no bairro 
através de seu comando. 

Empreendedorismo é tema de visita do Sebrae à Prefeitura

Moradores da Prainha homenageiam comando da 
Brigada Militar de Torres
Associação foi atendida em ações de combate a perturbação do sossego no bairro

Associação Torrense de Handebol firma parceria com 
um dos maiores times do esporte no Brasil

Capitão Araújo ( centro) recebeu reconhecimento no comando das ações 
contra contravenções na praia de diretores da associação da Prainha

Parceria com a Associação Atlética Universitária de Concórdia em Santa Catarina irá proceder com a disponibilização de atletas da ATHB, da categoria cadete feminino

Recentemente, a Associação 
Torrense de Handebol (ATHB) 
firmou uma parceria com a As-
sociação Atlética Universitária de 
Concórdia em Santa Catarina.A 
parceria firmada entre as asso-
ciações, têm como principal ob-
jetivo dar continuidade ao cres-
cimento, permitindo ainda maior 
destaque e visibilidade para as 
atletas do projeto “Somos Todos 
Hand Torres”, criado e desenvol-
vido através da ATHB (Associação 
Torrense de Handebol).

A parceria irá proceder com 

a disponibilização de atletas da 
ATHB, da categoria cadete femi-
nino de forma exclusiva para a 
AUU (Associação Atlética Univer-
sitária). Dessa forma, as atletas 
irão ser avaliadas pelo departa-
mento técnico da equipe AUU, e 
se aprovadas, terão continuidade 
na modalidade a partir da cate-
goria juvenil feminino.

De acordo com o treinador do 
projeto, o educador físico Luan 
Cardoso, o clube da Associação 
Atlética Universitária de Concor-
dia, Santa Catarina, possui uma 

das principais equipes de hande-
bol feminino atualmente no Bra-
sil. E para o treinador, a parceria 
irá trazer ainda mais visibilidade 
e oportunidades. “Na nossa re-
gião ainda não possui estruturas 
para o destaque que uma atleta 
merece, então para muitas delas 
é uma oportunidade de cresci-
mento e sequência na caminha-
da”, finaliza.

Com Assessoria de Comuni-
cação ATHB - Jornalista Camila 
Brozowski

Legenda da foto: Participação no Campeonato Mundial de 
Handebol em 2019

Escola São Domingos lança o Projeto Carbono Zero
TORRES - O Projeto Carbono Zero 

visa contribuir com o sequestro de 
gases que vêm favorecendo as alte-
rações climáticas no planeta. Esse 
projeto foi elaborado pelo professor 
e biólogo Benedito Salvador Ataguile, 
que atua na Unidade Educacional Es-
cola São Domingos (em Torres), junta-
mente com a Equipe Pedagógica.

As atividades desenvolvidas nes-
se projeto serão realizadas de forma 
interdisciplinar com os educandos 
da Escola São Domingos no decorrer 
do ano letivo, em ações que buscam 
compromisso com a nossa comunida-

de de analisar e amenizar os efeitos 
que promovemos na alteração climá-
tica e apontando medidas para dimi-
nuir estes impactos. Dentre as ações 
que serão realizadas, está o plantio 
de aproximadamente duas mil mudas 
de espécies nativas em uma área ce-
dida no Parque Estadual de Itapeva.

Segundo estudo realizado pelo 
Instituto Totum e pela Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(ESALQ), da Universidade de São 
Paulo em parceria com a Fundação 
SOS Mata Atlântica, estima-se que 
cada árvore da Mata Atlântica absor-

va 163,14 kg de gás carbônico (CO2) 
equivalente ao longo de seus primei-
ros 20 anos. O gás carbônico em ex-
cesso no ar é prejudicial, sendo uma 
das substâncias responsáveis por 
mudanças no clima. O estudo foi feito 
com base em análises de amostras do 
plantio de árvores nativas dos proje-
tos Clickarvore e Florestas do Futuro, 
programas de restauração florestal da 
Fundação SOS Mata Atlântica (Funda-
ção SOS Mata Atlântica, 2013).

FONTE: Comunicação - Rede 
Sagrado São Domingos
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Até às 11 horas do dia 18 de 
fevereiro - quinta-feira, o Impos-
tômetro mostrava que a cidade 
de Torres, por exemplo, já havia 
recolhido em impostos, desde o 
dia 1º de janeiro, em torno de R$ 
10 milhões. 

Neste mesmo período – de 
1º de janeiro a 18 de fevereiro, 
o Brasil já havia recolhido para 
seus cofres o que estava estima-
do (no mesmo Impostômetro - 
https://impostometro.com.br/) 
em torno de R$ 388 bilhões. Isto 
quer dizer que Torres estava pela 
medição com 0,00002% da arre-
cadação brasileira. 

E nós aqui esperando a vacina, 
enquanto o pessoal de Brasília 
aguarda o deposito dos salários 
'de marajás' no final do mês. 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

NO BRASIL....
O Deputado Federal Daniel Sil-

veira foi preso, a pedido do STF, 
por supostamente ameaçar e 
ofender a corte em vídeo publica-
do nas redes sociais feito pelo de-
putado fora da Câmara Federal.  
Discordo com a prisão.  Não há 
necessidade de prender alguém 

porque ofende ou ameaça. Que 
seja processado individualmente. 
Pra mim prisão ilegal.

 Mas por outro lado, penso que 
a Câmara Federal deveria punir 
o deputado por ofender e ame-
açar poderes enquanto detém 
cargo diplomado. Não é saudável 

que seja permitido este tipo de 
decoro de servidores públicos, 
mesmo os com cargos políticos. 
O deputado poderia ter criticado 
as votações do STF, ter criticado 
individualmente ministros. Mas 
de forma educada, afinal ele é 
pago pelo povo e deve pelo me-

nos manter. Ameaçar pode virar 
moda e dar início ao caos. Mas 
somente punir o deputado, talvez 
com suspenção ou até cassação 
do diploma. 

Portanto, quanto ao pedido do 
STF de prisão, a Câmara Federal 
deveria exigir que o deputado 

fosse solto, alegando interferên-
cia política entre poderes e exa-
gero na sanção. Se não a atitude 
pode iniciar uma ditadura do Po-
der Judiciário, com arbitrarieda-
de de juízes de várias esferas do 
poder no Brasil.

Olho no lance.!

O sistema de vacinação que o 
estado do RS (e todos os outros es-
tados do Brasil) mostra o quão as 
federações estaduais são frágeis, 
geralmente porque são pobres, 
pouco autônomas e acabam de-
pendendo do governo federal que 
tem a chave do cofre maior. 

Nós, cidadãos (que vivemos nos 
municípios) ficamos dependentes 
da política de vacinação imple-
mentada pelo governo federal. 
Ficamos aguardando a notícia, ou 
da chegada de mais um avião de 
algum lugar do mundo, ou da fa-
bricação de vacinas no Brasil, tudo 

coordenado pelo governo federal, 
somente para saber qual é a idade 
que terá vez para a vacinação... E 
ficamos esperando, esperando... 

Parece que, mesmo quando um 
governador resolve ser protago-
nista e comprar vacina, a legisla-
ção ou o comando do sistema SUS 

não permite que este protagonis-
mo seja utilizado, tudo em nome 
do comando maior: o governo fe-
deral. 

Ora. Por que há Estado, então? 
Somos cada vez mais uma espécie 
de franquia do governo federal? E 
se somos, por que, então, temos 

tantas secretarias de Estado nas 
federações? Por que gastamos 
tanto para estruturar um organo-
grama milionário se as decisões 
são sempre do governo federal? 
Muito cacique para pouco índio, 
neste caso.

Olho no lance!

PARA QUE SERVEM OS ESTADOS FEDERATIVOS?

Nas cidades - onde as pessoas 
moram, onde as pessoas traba-
lham, onde as pessoas convivem, 
onde as pessoas descansam e 
fazem seu lazer - a parte dos 
impostos recolhidos pela união 
e utilizada diretamente é a ME-
NOR. Tem vários cálculos, mas de 
cada 100 reais cobrados de im-
postos e taxas nas três esferas da 
nação brasileira, no máximo 18% 
(cálculo mais otimista) acabam fi-

cando nos cofres das prefeituras 
municipais, para que os recursos 
sejam utilizados diretamente nas 
cidades. Outros 25% ficam com 
os Estados Federativos e o resto 
– quase 60% - ficam com o gover-
no central. 

É por isso que Brasília parece 
um mundo fantasioso se compa-
rada às capitais dos estados bra-
sileiros – onde estão instalados 
os governos estaduais – muito 

mais fantasiosa se comparada 
aos municípios – onde nós que 
pagamos impostos vivemos – to-
dos nós!

E o resultado é a submissão. 
Os cidadãos (moradores das ci-
dades) dependem dos governos 
estaduais que por sua vez depen-
dem do governo federal. Pra mim 
esta lógica deveria ser invertida. 
Os recursos deveriam ficar mais 
nas cidades, um pouco menos 

nos Estados e um pouco menos 
ainda na federação, que cuida-
ria somente de grandes investi-
mentos e de políticas de relações 
comerciais e políticas internacio-
nais. Mas as coisas aconteceriam 
aqui, onde vivemos. E com certe-
za a realidade seria muito mais 
próxima das reais necessidades 
das pessoas, necessidade esta 
que muda a casa cultura e a cada 
perfil demográfico. 

Exigir que um motociclista de 
uma cidade do sertão nordestino 
use por lei capacete quando anda 
de motocicleta é como exigir de 
um cidadão que mora no centro 
de uma cidade que saia no asfal-
to de botas de couro para não ser 
picado por cobra. E parece que 
esta é a lógica de governos cen-
tralizados como o brasileiro.  Não 
funciona, é improdutivo e pede 
corrupção. 

MUNICÍPIOS POBRES

MUNICÍPIOS POBRES - 2 
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A Brigada Militar, Polícia Civil, 
Guarda Municipal e os setores de 
Fiscalização e Trânsito da Prefeitu-
ra realizaram Operação Integrada 
nas noites de sexta-feira e sábado 
(12 e 13) sem maiores intercorrên-
cias. "As ações seguirão durante 
todo o feriado de Carnaval visando 
a segurança dos visitantes e mora-
dores e também o combate à dis-
seminação da Covid-19", indica a 
comunicação da Prefeitura.

O 2º Batalhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas (2ºBPAT), jun-
tamente com o efetivo destes se-
tores da Prefeitura, desenvolveu 
ações de patrulhamento, abor-
dagens, identificação de pessoas 
e veículos em áreas sensíveis de 
acordo com a análise dos índices 
de criminalidade. Foram realizadas 
barreiras em pontos específicos 
da cidade, como Prainha, Morro 
do Farol e Molhes, e também fis-

calização em estabelecimentos co-
merciais.

"As ações operacionais são 
específicas e tem como objetivo 
principal evitar a aglomeração, a 
prática da contravenção, manter 
a ordem pública e a proteção ao 
patrimônio público. A Operação 
Integrada aumenta a percepção de 
segurança, visando a prevenção da 
criminalidade", ressalta a comuni-
cação da Prefeitura de Torres.

No sábado (13/02), em Torres 
e Arroio do Sal, a Brigada Militar 
(BM) efetuou a prisão de dois 
indivíduos em duas ações dife-
rentes, um em Torres e outro em 
Arroio do Sal. 

Em Torres, no bairro Stan, a 
Brigada Militar ,após informações 
sobre a venda de drogas, uma 
equipe da Força Tática do 2º BPAT 
realizou averiguações, sendo 
possível avistar um homem em 

atitude suspeita. Foi abordado e 
identificado um indivíduo de 30 
anos, com extensa ficha criminal, 
e com ele foram encontradas seis 
porções de cocaína, uma porção 
de maconha, um telefone celular 
e R$1.100. O homem foi preso e 
encaminhado à Delegacia de Po-
lícia.

Na madrugada do mesmo sá-
bado (13/02), de posse de infor-
mações sobre a comercialização 

de drogas em Arroio do Sal, no 
bairro Piquenique, policiais mili-
tares realizaram a abordagem e 
identificação de um homem de 
37 anos, com antecedentes crimi-
nais por tráfico de drogas. Duran-
te revista pessoal foram localiza-
das com o indivíduo 22 pedras de 
crack, uma porção de maconha 
e R$ 208. O homem também foi 
preso e conduzido à Delegacia de 
Polícia.

BM prende indivíduos por tráfico de drogas em Torres e Arroio do Sal

Brigada Militar, Polícia Civil , Guarda Municipal, Fiscalização e Trânsito 
realizam Operação Integrada no Carnaval

Na madrugada de quarta-
-feira (17/02), em Torres, no 
bairro São Jorge, a Brigada Mi-
litar prendeu dois homens por 
tráfico de drogas.

Diante de informações de 
venda de drogas no bairro, 

uma equipe da Força Tática do 
2º BPAT realizou a abordagem 
de dois homens suspeitos. Dois 
indivíduos foram identificados, 
um de 34 anos, e o segundo de 
30 anos, ambos com antece-
dentes criminais. Com a dupla 

foram encontradas 155 por-
ções de crack, 46 porções de 
cocaína, uma balança de preci-
são e R$158.

Os homens foram presos e 
conduzidos à Delegacia de Po-
lícia.

Dois homens são presos pela BM por 
tráfico de drogas em Torres

A temporada 2020/2021 já registra o 
maior número de mortes por afogamen-
to dos últimos quatro anos em áreas co-
bertas por guarda-vidas no Rio Grande 
do Sul. Foram sete vítimas, sendo seis 
em municípios do Litoral Norte e uma 
no Litoral Sul.  É até o momento a maior 
quantidade da década, se igualando às 
temporadas 2014/2015 e 2016/2017. 
Na temporada passada, duas pessoas 
morreram afogadas durante a Operação 
Verão. 

Em relação a salvamentos, os bombei-
ros já ultrapassaram em 67% o total da 
temporada passada - sendo que a opera-
ção só acaba no dia 28 de fevereiro. Fo-
ram 617 até o momento, contra 369 na 
temporada 2019/2020 inteira. Capão da 
Canoa, com 104, Torres, com 81, e Arroio 
do Sal, com 48, são as praias  com o maior 
número de resgates de pessoas no mar.

"Percebemos que mudou o compor-
tamento do veranista neste ano, talvez 

por causa da pandemia. As pessoas es-
tão aproveitando mais na beira da praia. 
E mais nos finais de semana. Esse banhis-
ta acaba tendo um comportamento mais 
exagerado. Não se importa com as condi-
ções do mar, tem resistência aos alertas 
dos guarda-vidas", ressalta  o chefe de 
operações do Corpo de Bombeiros do 
Rio Grande do Sul, major Isandré Antu-
nes, em matéria de Gaúcha ZH.

Em relação lesões por água-viva, hou-
ve redução de 78% - passando de 93.360 
para 20.237 nesta temporada. E quem 
curte o mar da região realmente constata 
a menor presença destes animais mari-
nhos peçonhentos no atual verão.

O levantamento do Corpo de Bombei-
ros Militar vai de 19 de dezembro, quan-
do começa a Operação Verão dos órgãos 
de segurança, até 15 de fevereiro. Ressal-
tando que reforço de efetivo no Litoral - 
com guarda-vidas e forças policiais extras 
- vai até 28 de fevereiro.

Atual temporada de verão tem 
maior número de mortes por afogamento 

em quatro anos no RS
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Sapt comemorou 85 anos de forma virtual junto aos sócios

O início de fevereiro marca o 
aniversário de uma das instituições 
mais importantes do Litoral Norte. 
Em 2021, a Sapt completa 85 anos 
de história. Evitando aglomera-
ções, o clube adotou um clima di-
ferente para a celebração: sócios 
receberam mensagens virtuais. A 
programação contou ainda com 
lembranças de momentos impor-
tantes e brindes distribuídos na 
sexta, dia 5. Um torneio de beach 
tênis encerrou o fim-de-semana 
com chave de ouro.

Pelo e-mail e pelo WhatsApp, 
mensagens lembraram os asso-
ciados sobre a data e convidaram 
para participar das comemorações 
nos canais digitais da Sapt. To-
dos também foram incentivados 
a compartilhar publicações com 
a hashtag #sapt85anos, em suas 
redes sociais. A convocação segue 
valendo durante todo o mês de fe-
vereiro. Instagram e Facebook do 
clube também entraram na “fes-
ta”, assim como o site sapttorres.
com.br, com publicações especiais 
sobre o aniversário. 

No dia 5, logo na chegada à sede 
social, os frequentadores foram 
recepcionados com doces feitos 
especialmente para a data. Outra 

novidade são os 17 painéis instala-
dos nos postes do toldo de acesso 
ao prédio principal. Eles retomam 
fatos marcantes dos 85 anos e fi-
cam à disposição do olhar dos visi-
tantes pelas próximas semanas. As 
peças, elaboradas pela diretora do 
Museu Três Torres, Luana Bassa, e 
pela gerente da Sapt, Lenara Krás, 
ganharam ainda uma versão virtu-
al, sendo veiculadas nos stories das 
redes digitais.

“Os protocolos da COVID-19 im-
pediram bailes e festas para que a 
gente estivesse, como sempre, ao 
lado do associado. As iniciativas 
que tomamos foram as nossas for-
mas de abraçar cada integrante de 
nosso quadro social. A Sapt é de 
todos eles. É de Torres. Como diz 
o nosso slogan, é tudo de bom”, 
afirma Márcio Amaro, presidente 
do clube.

Claro que as homenagens aos 85 
anos não poderiam deixar de con-
tar com esporte e lazer, uma das 
principais contribuições do clube 
para Torres e região. Foi disputada 
a 1ª Copa Bravo de Beach Tennis, 
com participação maciça de atletas 
de várias cidades. Durante todo 
o final de semana, nem mesmo a 
impossibilidade de usar o Point da 

Praia em função da ressaca do mar 
diminuiu o ótimo clima do torneio 
nas quadras da sede social. 

Realizado em parceria com a 
Construtora Monte Bello, o torneio 
teve 65 duplas em oito categorias 
diferentes. Foi mais um evento da 
programação montada para o ve-
rão do Point. Nos próximos dois 
fins de semana, incluindo o feria-
dão de Carnaval, o local que tam-

bém já teve uma competição de fu-
tevôlei vai receber mais atividades 
esportivas, sempre respeitando 
regras de distanciamento e uso de 
máscaras.

Desde a metade de 2020, a Sapt 
tem em andamento um plano es-
tratégico para criar novas atrações 
para a comunidade. Um novo pai-
nel perto da entrada, novo bicicle-
tário, playgrounds, melhorias na 

quadra de beach tênis, chuveiro 
externo, novos equipamentos de 
lazer nas piscinas e o próprio Point 
da Praia junto com Monte Bello 
são alguns dos acréscimos. Mais 
novidades são planejadas para 
os próximos meses. Quem quiser 
se associar pode ligar e mandar 
mensagem para (51) 3664-1221 
ou enviar e-mail para sapt@sapt.
com.br.

O signo de peixes é o signo que encerra o zodiaco, 
pois é o último signo da mandala astrológica. Peixes 
tem uma relação muito estreita com a compaixão, 
o amor, a espiritualidade, os sonhos  e a fantasia. 

Todos nós temos peixes no mapa astral e, onde 
temos este signo, somos sensiveis, compassivos e 
temos um sentimento forte de entrega, sem que 
nosso livre arbítrio atue. Este não é um signo racio-
nal, pelo contrário, o impulso pisciano é pelos senti-
mentos, os quais costumam ser muito intensos. 

O lado iluminado do signo refere-se ao olhar re-
flexivo e compassivo da vida, aceitando e confiando 
no destino e sabendo que nem tudo está sob nos-
so controle. Peixes é maleável e compreende que 

as mudanças fazem parte da vida e, portanto, não 
costuma resistir quando elas ocorrem.  O signo não 
se sente à vontade em ambientes de muita agres-
sividade, racionalidade ou frieza, pois essa não é a 
sua essência. Inclusive, a mensagem   de peixes é 
que nem tudo se explica, mas sim, se experimenta e 
se aceita.  Realmente, existem piscianos vingativos 
e agressivos, mas isto não está alinhado com a na-
tureza do signo mas sim,  é o reflexo de frustrações 
destas pessoas.

O amor para Peixes é algo importantíssimo, não 
somente o amor entre marido e mulher, mas o amor 
entre as pessoas. Para peixes, o amor participa de 
todas a relaçoes sociais. Quanto às relações afeti-

vas, estas tem um tom de romance e de entrega, 
pois peixes idealiza e fantasia muito !!!!!!

O lado escuro de peixes existe e surge quando 
seu lado mais bonito é usado de forma inadequada. 
Quando a fantasia está em desequilibrio, ela pode 
virar mentira. Quando a entrega está em desequili-
brio, ela vira procrastinação. E quando o amor não 
tem reciprocidade, as relações são tóxicas e abu-
sivas.  No entanto, este é um dos signos que tem 
maior dificuldade em não se deixar levar pela ilusão. 

‘A vida espera por você, de braços abertos, em 
toda sua beleza’. 

Por Juliana Mesquita Inácio

O signo de Peixes 

CREA-RS empossa inspetores de Torres
A Inspetoria do CREA-RS 

de Torres tem uma nova di-
retoria. Eleitos em novem-
bro de 2020, assumem, 
para uma gestão dos pró-
ximos dois anos, o inspe-
tor-chefe Eng. Ftal. Claudio 
Walter da Luz, a inspetora-
-secretária Eng. Agr. Letícia 
Gonçalves Peres e o inspe-
tor-tesoureiro Eng. Agrim. 
Jonatan dos Santos Rocha.

"O maior desafio para 

esse ano de pandemia do 
coronavírus será adequar 
nossas ações de fiscalização 
e atendimento da Inspeto-
ria junto à comunidade, se-
guindo os protocolos de se-
gurança da saúde e zelando 
pelo bem de todos.” disse o 
inspetor-chefe.

Além disso, a Inspetoria 
pretende garantir a segu-
rança da sociedade. “Bus-
cando como meta nossa 

eficiência de fiscalizar o 
exercício profissional e o 
mercado de trabalho, que-
remos garantir, assim, a 
segurança da sociedade. E 
tudo que faremos será em 
sintonia com nossa presi-
dência e a sede do CREA/
RS”, completou.

*Com Giovanna Parise 
(Estagiária de Comunicação 
e Marketing do CREA-RS)

Celebração foi restrita aos canais digitais e a distribuição de brindes na sede social

Inspetor-tesoureiro Eng. Agrim. Jonatan dos Santos Rocha, 
inspetor-chefe Eng. Ftal. Claudio Walter da Luz e inspeto-

ra-secretária Eng. Agr. Letícia Gonçalves Peres
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

2-PENZ IMÓVEIS VENDE 
EM TORRES, apartamento 2 
quartos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, estar 
living, ótima localização, próximo 
das 4 praças, e 3 quadras da 
beira mar! COD PZ03377 – R$ 
280.000,00

3-APARTAMENTO em Torres:  
UM (01) quarto, com sacada 
e uma vaga de garagem. ÓTI-
MO para veranear, morar ou 
rendimentos com locações. R$ 
300.000,00. COD. PZ03075

4- VENDE em Torres, no Cen-
tro. Apartamento de um quarto,  
cozinha, sala, banheiro, sacada,  
garagem. R$ 270.000,00 COD 
PZ03754.

5 – VENDE em Torres, Apar-
tamento de 03 quartos, com 
sacada, churrasqueira, sala de 
estar e jantar, cozinha, área de 
serviço, banheiro suíte e social, 
garagem. COD. PZ03546 – R$ 
480.000,00

6 – Apartamento no Centro de 
Torres, dois quartos, dois banhei-
ros, duas sacadas, duas gara-
gens privativas fechadas e com 
churrasqueira.  COD. PZ03717 
- R$ 450.000,00

7 - LOJA no Passo de Torres-
-SC próximo ao Rio Mampituba, 
medindo 45,42m² de área priva-
tiva e 68,33m² de área total. R$ 
330.000,00 – CÓD. PZ03483

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
98536 3072 (51) 99978 8467 

Paula BorowskyVocê ou alguém da sua família tem 
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO? 
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua 
identidade será preservada, o princí-
pio do anonimato e a nossa discrição 
e  garante sigilo absoluto das pessoas 
que vêm conhecer a irmandade. 

Nossas reuniões são abertas ao público 
em geral e qualquer pessoa pode parti-
cipar, independente de ter ou não pro-
blema com bebida alcoólica.

AA em Torres:
- Grupo Viver Sóbrio. Na Vila São João, ao lado do Salão Paroquial da 
Igreja São José Operário - Reuniões todas às quartas-feiras, às 20 horas. 
- Grupo Salva Vidas. Em Torres, na Av. do Riacho, na sede do Lions 
Clube - Reuniões segundas e sextas às 20 horas. 

BRASIL JÁ TEM QUASE 27 MILHÕES 
DE MISERÁVEIS 
Os dados são preocupantes. Pelo levantamento, o número de brasileiros vi-

vendo na extrema pobreza é maior que a população da Austrália Segundo proje-
ções da Fundação Getúlio Vargas (FGV), já são quase 27 milhões de brasileiros 
que vivem na miséria após o fim do pagamento do auxílio emergencial. Com 
base nos dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio (Pnads), 
neste janeiro, 12,8% da população passaram a viver com menos de R$ 246 ao 
mês (R$ 8,20 ao dia). Com o fim do auxílio emergencial em dezembro, 2021 co-
meçou com um salto na taxa de pobreza extrema no Brasil. O país tem hoje mais 
pessoas na miséria do que antes da pandemia e em relação ao começo da década 
passada, em 2011. Os dados são preocupantes. Pelo levantamento, o número 
de brasileiros vivendo na extrema pobreza é maior que a população inteira da 
Austrália. A situação deve ter piorado em comparação com o segundo semestre 
de 2020, quando havia o pagamento do auxílio emergencial aos mais necessi-
tados, onde os mais pobres tinham o que comer. O efeito negativo da pandemia 
sobre a renda dos mais pobres já tenderia a ser prolongado levando-se em conta 
a recuperação difícil que o Brasil, Estado e seus Municípios tem à frente, quase 
sem espaço no Orçamento público para novas rodadas de auxílio emergencial, 
o aumento das mortes pela Covid19 e o atraso no planejamento da vacinação.

APÓS FIM DO AUXÍLIO EMERGENCIAL  - Pobreza extrema deve atin-
gir 30 milhões. “A população em pobreza extrema deve ficar entre 10% e 15% 
[21 milhões a 31,6 milhões de pessoas], e em relação a todos abaixo da linha 
de pobreza, de 25% e 30% [52,7 milhões a 63,3 milhões de pessoas]”, estima 
economista da FGV O economista Daniel Duque, da Fundação Getúlio Vargas, 
afirma que o fim do auxílio emergencial – enquanto ainda estamos em uma 
situação de calamidade pública por conta da pandemia – vai elevar a parce-

ULBRA e você
Dani Dos Santos Pereira 
Presidente da Associação dos Bairros de 
Torres

A VÓZ DOS BAIRROS 
la da população vivendo abaixo da linha da pobreza e da pobreza extrema. “A 
população em pobreza extrema no mês de janeiro deve ficar entre 10% e 15% 
[21 milhões a 31,6 milhões de pessoas], e em relação a todos abaixo da linha de 
pobreza, de 25% e 30% [52,7 milhões a 63,3 milhões de pessoas]”. Segundo o 
economista, isso significa quase triplicar o número de pessoas nessas condições 
em relação aos dados de novembro, os últimos disponíveis. Naquele momento, o 
auxílio emergencial aprovado pela Congresso Nacional já havia sido cortado pela 
metade pelo governo e 10,7 milhões de pessoas viviam em situação de escassez 
extrema. Em agosto, quando as 68 milhões de pessoas que chegaram a receber 
a renda emergencial ainda recebiam R$ 600, apenas 2,3% da população estava 
nessa situação. Para Duque, no primeiro trimestre deste ano que começa particu-
larmente difícil, temos uma conjunção que vai atuar para uma piora da vida dos 
rendimentos da população e que vai afetar principalmente os mais pobres. Entre 
10% e 15% da população viverão com menos de R$ 155 por mês em janeiro. “E 
há uma agravante”, aponta, “os instrumentos que o governo já está pensando em 
usar para diminuir um pouco o efeito negativo na economia são ligados à econo-
mia formal, como adiantamento do 13º salário e do abono salarial. Isso não vai 
beneficiar diretamente a população mais pobre, que em grande parte vive na in-
formalidade”. Duque diz que o governo “perdeu a oportunidade” de aprovar para 
este ano algum tipo de programa social mais permanente e defende que exista al-
guma medida que garanta alguma renda para aqueles que nem acesso ao mercado 
de trabalho formal têm. 

DESEMPREGO - Sobre o desemprego, Duque diz que a projeção é de que a 
taxa chegue a 15,3% em 2021 – quase dois pontos percentuais acima da média de 
2020. Isso devido à alta na população que estava fora da força de trabalho, para a 
qual o auxílio emergencial teve um papel importante, e que vai voltar agora.  12 
milhões de pessoas perderam suas ocupações durante a pandemia, e grande parte 
não procurou um novo trabalho porque teve o auxílio emergencial como forma de 
recompor o rendimento do trabalho perdido. No entanto, com o fim do auxílio, as 
pessoas não terão outra opção a não ser procurar uma ocupação novamente, e vão 
entrar no status de desempregado 

*Fonte FGV

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br 
ou  Rua Coronel Pacheco, 985
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

Fique por dentro dos assuntos de Política, Infraestrutura, Turismo, Economia e muitos 
outros debates, lendo todas as semanas nosso resumo dos acontecimentos da cidade e região.

• Valor Assinatura Anual – R$ 140,00
     • Valor Assinatura Semestral – R$ 75,00

                   • Valor Assinatura Trimestral – R$ 45,00
  Contatos:

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

Ou pelo e-mail afolhatorres@gmail.com com o título “ASSINATURA”

Assine o jornal A FOLHA
O Jornal que valoriza a sua inteligência

Torres – RS - Brasil
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Movimento intenso nas praias e aglomerações dispersadas 
durante feriadão do Carnaval no Litoral Gaúcho

O Litoral Norte do Rio Grande 
do Sul teve praias cheias neste 
feriado de Carnaval. Se por um 
lado o movimento impulsiona 
a economia local, por outro a 
região não conseguiu escapar 
das aglomerações em meio à 
pandemia de coronavírus. Na 
madrugada desta terça-feira 
(16), por exemplo, mais de mil 
pessoas se reuniram na beira 
da praia de Atlântida, em Xan-
gri-Lá. 

Em Torres, foram poucos os 
registros policiais de grandes 
aglomerações durante a noite, 
mas milhares de pessoas lota-
ram as praias - em especial a 
Praia Grande (como se percebe 
pela foto que ilustra esta maté-
ria, tirada na segunda-feira, 15). 

A Brigada Militar, Polícia Ci-
vil, Guarda Municipal e os se-
tores de Fiscalização e Trânsito 

de Torres realizaram Operação 
Integrada durante as noites de 
todo o feriado de Carnaval - e 
indicam que o feriadão ocorreu 
sem maiores intercorrências. 
Mas ao jornal A FOLHA foram 
denunciadas ao menos três si-
tuações de festas com aglome-
ração em Torres - na Praia Gran-
de e Praia da Cal.

O governo do Estado, por 
meio da Brigada Militar, indicou 
que intensificou as ações de fis-
calização durante o feriado de 
Carnaval. Desde o início do pe-
ríodo de descanso foi enfatiza-
do aos gaúchos para o respeito 
aos protocolos, principalmente, 
quanto à higienização constan-
te das mãos, evitar aglome-
rações e o uso obrigatório de 
máscara. Apesar disso, dezenas 
de casos de aglomeração foram 
contidos pela BM

78 casos de aglomeração com intervenção da BM na região

Conforme divulgou o Coman-
do Regional de Polícia Ostensiva 
do Litoral Norte (CRPO Litoral) da 
Brigada Militar - num balanço das 
principais ações realizadas entre 
6h de quinta-feira (11/02) até 6h 
desta quarta-feira (17/02), nos 
municípios entre Torres a Tavares 

- a BM interveio em 78 casos de 
aglomerações na região, sendo 
a maioria em Capão da Canoa 
(com 41 registros). Boa parte de-
les ocorreu no domingo (14/2). 
Muitas  as aglomerações aconte-
ceram no final da tarde, durante 
a movimentação de pessoas que 

passaram o dia na praia e se reti-
ravam da areia de volta para suas 
casas, 

O comandante do CRPO Lito-
ral, coronel Marcel Vieira Nery, 
destaca que, nas aglomerações, 
a BM vem atuando de forma 
preventiva, "com o trabalho dos 

agentes de Inteligência, e com o 
emprego da tropa para dissuadir 
os grandes grupos, quando ne-
cessário, de forma técnica a evi-
tar confrontos". 

Além disso, neste período, a 
BM (que conta com reforço ex-
tra no Litoral durante a Opera-

ção Golfinho) também atuou em 
ações de policiamento na região: 
5.384 pessoas foram abordadas, 
146 prisões foram efetuadas, 
3.667 veículos foram fiscalizados 
(458 foram autuados) e 79 ter-
mos circunstanciados foram as-
sinados.

Praia Grande lotada nesta segunda-feira (15)
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ÁRIES - Foco nas metas e ideias de 
médio e longo prazo, ariano. Convoque 
amigos, grupos, equipe, pessoas que 
possam te ajudar a realizar seus maio-
res sonhos. Cuidado com a pressa dos 

outros e com a própria ansiedade e lembre-se de valo-
rizar e cuidar do que já conquistou antes de seguir em 
frente. São dias que pedem mais equilíbrio.

TOURO - O assunto mais importante da 
semana é trabalho, taurino. Foco no que 
é mais importante, nos projetos que quer 
muito que aconteçam e não tenha medo 
das mudanças. O céu traz oportundiades, 

criatividade e novas portas se abrindo. Mas a ansiedade 
pode atrapalhar, assim como o medo de seguir por novos 
caminhos. Confie e siga em frente. O momento é bom.

GÊMEOS - Um céu cheio de oportunidades 
para você, geminiano. É importante ir com 
calma apenas porque a vida pode trazer 
muitas oportunidades de uma vez só e vale 
a pena escolher com calma a que deseja 
abraçar. O momento é ótimo para divulga-

ção, comunicação, cursos e estudos. Um ótimo momento tam-
bém para resolver questões internas e ganhar mais leveza.

CÂNCER - Um ótimo momento para mudan-
ças, canceriano. Do desapego ao se abrir 
para o novo, do mudar hábitos ao resolver 
questões com outras pessoas, é hora de dar 
passos importantes e seguir em frente. Sua 
vida pede movimento e pode confiar que é a 

hora certa para agir. O céu também é favorável para cuidar de 
coisas práticas, como dinheiro e documentos.

LEÃO - Um ótimo céu para suas relações 
e parcerias, leonino. Aproveite para 
se aproximar, retomar contatos, ter 
conversas importantes, ajustar objetivos e 
expectativas, abrir seu coração, convidar 

ou ouvir propostas. Isso vale para relações afetivas ou 
profissionais, passando por amizades e relações familiares. 
É hora de confiar mais no poder de uma boa parceria.

VIRGEM - Um ótimo momento para organi-
zar a rotina e a vida, virginiano. Sua rotina 
pode se movimentar com novas possibil-
diades, projetos e atividades em seu dia a 
dia, seja no trabalho, sejam coisas pesso-

ais. Alias, é um ótimo momento para começar coisas novas 
e também para tornar sua rotina mais dinâmica e produtiva. 
Cuidar da saúde também fica mais fácil e prazeroso.

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Roberta Vidal

LIBRA - Um ótimo momento para o amor 
e as relações em geral, libriano. Mas o 
céu também pede mais independencia e 
movimento, mais prazer e diversão. Se 
você tem um hobby, faça mais. Se não 
tem, busque um. Se já teve mas parou, 

tente retomar. O momento é intenso, mas pede mais 
alegria em sua vida. Permita-se desfrutar.

CAPRICÓRNIO - Um bom momento 
para cuidar das coisas práticas, capri-
corniano. Pense em se organizar me-
lhor, mas para ter mais leveza, e não 
mais obrigação. O céu está ajudando 

a organizar questões financeiras e pendencias buro-
cráticas também. Cuidado com a pressa ou a ansieda-
de e lembre-se de incluir mais atividades prazerosas 
em sua rotina. Cuidado com as vrigas familiares.

AQUÁRIO - Um novo ciclo, uma 
nova vida, aquariano. Um ano novo 
ativado por uma linda Lua Nova 
cheia de possibilidades para você. 
Todas as portas estão abertas. 
Faça o que você quiser. Coloque 

energias nos seus melhores projetos, invista em 
você. Não tenha medo de agir, mudar e se trans-
formar. Os assuntos familiares podem trazer mais 
tensões, tenha paciencia com as pessoas queridas.

PEIXES - Um período para olhar para 
dentro e resolver assuntos pessoais, 
pisciano. Cuide de suas emoções, re-
solva pendencias do passado, tente 
mudar os padrões que não são legais. 
Preste mais atenção no que está sen-

tindo e não tenha medo de votlar atrás. UM momento 
para ter mais paciencia consigo mesmo e acreditar mais 
em seu próprio potencial. Você pode mudar sua vida.

ESCORPIÃO - Um bom momento para cuidar 
dos assuntos da casa e da familia, escorpia-
no. Ficar em casa, consertar alguma coisa que 
está quebrada, investir em algo que está preci-
sando, estar mais com sua familia, descansar, 
são alguns dos temas favoráveis por esses 

dias. É um bom momento, ainda, para focar nos assuntos pes-
soais e emocionais, incluindo resolver coisas do passado.

SAGITÁRIO - O momento é de oportunidades 
e liberdade, sagitariano. É hora de ser feliz, 
de acreditar em um futuro melhor, de voltar 
a ser quem você sempre foi. Encontrar ami-
gos, conversar, pensar em cursos e viagens 

futuros, se movimentar nas ideias e na vida. É hora de se 
comunicar e contagiar os outros, de abrir seu coração e se 
permitir falar o que está sentindo e pensando.

VARIEDADES

(semana entre (17/02 e 24/02)
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A comunidade de Santo Anjo 
da Guarda, em Três Cachoeiras, 
recebeu na última semana, uma 
importante obra de pavimenta-
ção, aguardada por mais de 40 
anos pelos moradores. O prefeito 
Flávio Raupp Lipert e seus secre-
tários, entregaram à comunida-
de, 1 km de pavimentação na rua 
Porto Guerreiro. Essa é a primeira 
parte, de um trecho de 3km, que 
liga à BR-101 e a RS-494. 

Durante a solenidade de en-
trega, prestigiada por alguns mo-
radores e vereadores, o prefeito 

informou que a benfeitoria foi 
custeada com recursos próprios 
do município e que o objetivo da 
Administração Municipal é me-
lhorar a vida das pessoas. “Essa 
obra contribui com a saúde das 
pessoas, pois estavam há muitos 
anos inalando poeira”, afirmou 
Flávio. 

A estrada, que passa na frente 
da Indústria de Água Mineral San-
to Anjo - uma das grandes empre-
sas de Três Cachoeiras - recebeu 
a maior obra de pavimentação já 
executada no município. 

Mais obras em andamento

Além disso, Flávio Raupp Lipert 
visitou nesta quarta-feira (17), mais 
uma obra de pavimentação que está 
em andamento no município, na rua 
Cincinato João Borges.“Essa é uma 
via importante, que dá acesso aos 
bairros Bela Vista e Iate. Dentro de 
alguns dias entregaremos também 
mais essa benfeitoria à população”, 
disse o prefeito, informando ainda 
que continua na busca por novos re-
cursos para pavimentar outras ruas 
da cidade e do interior.

Importante obra de pavimentação é entregue 
à comunidade de Santo Anjo da Guarda

Arroio do Sal presencia mais 
uma bela cena durante a Opera-
ção Verão 2020/2021. Isso por-
que o Tenente Gelson Rogério 
Moura Ardenghi - de 45 anos, 
natural de Palmeira das Missões, 
onde Comanda o Corpo de Bom-
beiros da cidade (e com 20 anos 
de Operação Verão) tem seu filho 
como colega guarda-vidas em Ar-

roio do Sal.
João Paulo Tasso Ardenghi, ad-

mira o pai desde pequeno, quan-
do o Tenente Ardenghi trabalhava 
de Guarda-Vidas em Torres (du-
rante muitos verões).  João, com 
apenas 4 anos, já o acompanha-
va, ficando ao lado de sua Guarita 
com o uniforme de Guarda-Vidas 
Mirim.

E agora, na Operação Verão Ar-
roio do Sal 2020/2021 - comanda-
da em Arroio do Sal pelo Tenente 
Ardenghi - pai e filho tem a chan-
ce de trabalhar juntos pela segu-
rança dos banhistas, pois João 
Paulo está trabalhando de Guar-
da-Vidas Civil na Guarita 42. Uma 
vocação que vai passando pelas 
gerações desta família.

Pai e filho guarda-vidas tem a 
chance de trabalhar juntos em 

Arroio do Sal
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Na mais recente análise de 
balneabilidade realizada dia 11 
de fevereiro pelo Instituto do 
Meio Ambinte de SC (IMA), Pas-
so de Torres e Balneário Gaivota 
(municípios do Extremo Sul de 
SC) apresentaram pontos impró-
prios para banho. Em Balneário 
Gaivota,o ponto impróprio para 
banho é aquele junto a foz do 
riacho do município - que corre 
em direção ao mar. Já no Passo 
de Torres, o ponto impróprio é 
aquele junto ao Braço Morto do 
Rio Mampituba (próximo a pon-
te).

No restante do litoral cata-
rinense, dos 144 pontos anali-

sados, 104 estão próprios para 
banho, o que indica 72,2%. Com 
relação ao relatório anterior, ob-
serva-se que três pontos passa-
ram da condição de próprio para 
impróprio e onze passaram de 
condição de impróprio para pró-
prio. "A água é considerada im-
própria quando em mais de 20% 
de um conjunto de amostras 
coletadas nas últimas 5 sema-
nas anteriores, no mesmo local, 
for superior que 800 Escherichia 
coli por 100 mililitros ou quan-
do, na última coleta, o resultado 
for superior a 2000 Escherichia 
coli por 100 mililitros", explica o 
IMA.

Torres e o litoral gaúcho 
sem pontos impróprios

Já em Torres, Arroio do Sal e 
todos os ponto de praia do Litoral 
Norte do RS, não há qualquer pon-
to impróprio para o banho, assim 
como tem ocorrido durante todo o 
veraneio. A Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam) divul-
gou na sexta-feira passada (12/02) 
o 9ª boletim do projeto Balneabi-
lidade da temporada 2020/2021, 
sendo que os resultados das análi-
ses mostram queda no número de 
pontos impróprios para banho em 
relação à semana anterior (apenas 
4 pontos impróprios, todos em 

águas internas: Santa Maria - Balne-
ário Passo do Verde; São Francisco 
de Assis - Balneário de Jacaquá; São 

Francisco de Assis - Balneário Poço 
das Pedras; São Lourenço do Sul - 
Praia das Ondinas).

Passo de Torres com ponto impróprio para banho

Quem ainda não conseguiu visitar a Exposição da mosaicista Flávia Chaves, agende-se pois o evento está  em seus últimos dias

O ponto impróprio é aquele junto ao Braço Morto do Rio 
Mampituba (próximo a ponte)

Na manhã desta quarta-feira 
(17), iniciou o processo de For-
mação Pedagógica 2021 online, 
realizado pela Secretaria da Edu-
cação ao Vivo (pelo YouTube da 
Prefeitura de Arroio do Sal).

Em sua abertura oficial, o 
evento teve a fala do Secretário 
da Educação Diego Dias e do Pre-
feito Affonso Flávio Angst (Bolão) 
e em seguida as primeiras progra-

mações, a peça teatral “A ciência 
do saber” com o grupo UEBA. 
Logo após, ocorreu a palestra “Os 
desafios das mudanças na educa-
ção” com o Filósofo, Escritor, Pro-
fessor da FAAP e da PUC São Pau-
lo e Colunista da Folha São Paulo, 
Luiz Felipe Pondé. Pondé é um 
dos mais proeminentes filósofos 
brasileiros da atualidade.

Durante a tarde a programa-

ção seguiu  com a palestra “O 
uso das metodologias ativas na 
sala de aula” com a Professora e 
Mestre de ensino de matemática, 
Dilce Cardoso. E para encerrar o 
primeiro dia de formação, ocor-
reu a palestra “Práticas literárias” 
com a Professora Doutorada em 
Literatura Brasileira, Coordena-
dora de Pós-graduação e Escrito-
ra, Cintia Barreto.

Formação pedagógica em Arroio do Sal inicia com palestra do filósofo Luiz Pondé

PASSO DE TORRES - Desde 
16 de janeiro até 21 de feve-
reiro (próximo domingo), está 
acontecendo mais uma edição 
anual da Exposição de arte da 
Mosaicista Flávia Chaves, desta 
vez apresentando a coleção O 
Tempo Não Para!  O vernissage 

de abertura foi virtual, por conta 
do período de medidas de con-
tenção da proliferação do Novo 
Coronavírus. Mesmo assim teve 
a presença de pessoas ligadas ás 
artes, do Passo de Torres e de 
Torres. 

São 10 peças inspiradas em 

relógios do mundo que retra-
tam a supervalorização do tem-
po, sua compartimentalização e 
a não permissão do ócio. 

A exposição acontece duran-
te todo o verão na Casa Lum-
mertz, na Rua Beira Rio, 807, no 
Centro do Passo de Torres.  O 

horário de visitação é das 9h às 
11h e das 14h às 18h. Caso al-
guém queira ser recebido pela 
artista para que seja feita uma 
apresentação mais detalhada, 
basta entrar em contato com o 
fone 51 999477552 para agen-
damento. 

Exposição de Arte é inspirada na supervalorização do tempo

Na manhã desta quinta-feira (18 de fevereiro) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus nos 15 municípios que compõem a AMESC

Na manhã desta quinta-feira 
(18 de fevereiro) saiu mais um 
boletim informativo sobre a situ-
ação epidemiológica relacionada 
ao novo coronavírus nos 15 muni-
cípios que compõem a Associação 
dos Municípios do Extremo Sul 
Catarinense (AMESC). O número 
de casos da região passou para 
17167 com um total de 244 mor-
tes pela Covid-19 desde o princí-

pio da pandemia.
Dessa forma, no período de 

uma semana (comparativo com 
o dia 11 de fevereiro) foram re-
gistrados 261 novos casos de Co-
vid-19 no extremo-sul catarinense 
(número menor que na semana 
entre 04/02 e 11/02, quando 331 
novos casos foram registrados)  
além de 2 novos óbitos (núme-
ro igual ao registrado na semana 

anterior, quando também ocor-
reram 2 óbitos pelo coronavírus). 
Além disso até esta quinta (11), a 
região estava com 190 casos ati-
vos registrados até esta data - en-
quanto que no boletim da sema-
na passada (11 de fevereiro) havia 
214 casos ativos de Covid-19, ou 
seja: houve pequena diminuição 
no número de casos ativos no ex-
tremo-sul catarinense.

Conforme dados da AMESC 
consolidados nesta quinta-fei-
ra (18), Araranguá é disparado o 
município da região com maior 
número de casos - com 6305 
confirmados e 98 mortes rela-
cionadas ao novo Coronavírus na 
cidade (sendo que nos últimos 7 
dias foram registrados 84 novos 
casos, sem novos óbitos pela do-
ença na cidade).  Em seguida vêm 

Sombrio, com 1576 registros de 
Covid-19 no total e 28 óbitos no 
total (16 novos casos e um novo 
óbito nos últimos 7 dias). Passo 
de Torres, até quarta-feira (17) 
totalizava 601 casos positivos do 
novo Coronavírus , com 6 óbitos 
desde o princípio da pandemia 
(12 novos casos de Covid-19 re-
gistrados no Passo nos últimos 7 
dias, sem nenhum novo óbito).

Extremo-sul catarinense tem pequena redução no número de casos ativos por Covid-19 nesta semana

Os atendimentos odonto-
lógicos estão disponíveis no-
vamente à população de Três 
Cachoeiras. A novidade é que 
os agendamentos poderão ser 
realizados também pelo aplica-
tivo Eagle Care, que pode ser 
acessado por meio do endere-
ço http://app.eaglecare.com.
br.  

No ESF 1, tem atendimento 
nas segundas e terças-feiras o 
dia inteiro e na quarta-feira à 
tarde; no ESF 2 tem todos os 
dias; no ESF 3 tem na segunda-
-feira pela manhã e nas terças 
e quintas-feiras o dia inteiro; 
os pacientes do ESF 4 e Santo 
Anjo da Guarda são atendidos 
no ESF 2 (Centro).

Centro do Covid-19 
segue aberto

Mesmo com o início da vacinação 
contra o COVID-19 em alguns grupos 
de risco, os cuidados para a não pro-
pagação do vírus seguem indispensá-
veis a toda população. O alerta é da 
Secretaria de Saúde de Três Cachoei-
ras, que pede às pessoas que estive-

rem com sintomas gripais, que procu-
rem o Centro do COVID-19.“Em caso 
de qualquer suspeita, pedimos que 
procurem o Centro do COVID-19 para 
realizar o atendimento. É muito im-
portante para preservar a sua vida e a 
do próximo”, destacou a enfermeira, 
Tassia Pereira.

O Centro do Covid-19 está lo-
calizado no antigo Posto de Saúde. 

Qualquer pessoa que apresentar 
sintomas gripas pode procurar a uni-
dade das 8h às 12h e das 13h30min 
às 17h30min. O local conta com uma 
equipe de profissionais formada por 
um médico, um enfermeiro e dois 
técnicos de enfermagem. Em caso de 
dúvidas ou suspeita de Covid-19, a 
Secretaria de Saúde dispõe também 
do Disque Corona (51) 99508- 8522.

Atendimentos odontológicos retornam em Três Cachoeiras
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SOCIEDADE NA ALTA TEMPORADA TORRENSE
Carnaval em Torres costuma ser sinônimo de cidade lotada e agito social redobrado. Entretanto, nesta atual temporada as grandes festas sociais não estão 

ocorrendo, suspensas como medida de combate a pandemia de Covid-19. Ainda assim, as atividades sociais que envolvem a comunidade da mais bela praia gaú-
cha não pararam totalmente neste Carnaval, seguem de acordo com os protocolos permitidos - seja saindo para aproveitar a praia e o ar livre, os comes e bebes 
dos restaurante  ou curtindo em casa com a família. Confira a seguir alguns cliques da colunista social Vera Lia Cavalheiro, registrando bons momentos em Torres.

Por Vera Lia Cavalheiro

Na segunda feira de carnaval, o 
Médico Joacy Casagrande Paulo, o Pre-

feito Carlos Souza e o Desembargador 
Francisco Moesch

Bloco dos mascarados, seguindo protocolos de 
segurança: Rita Albuquerque, Gustavo Dias e San Lopes

A carnavalesca Siglia Leiria, 
Presidente da AMA

A felicidade da avó Vera 
Andreazza com a neta Isabella 

Andreazza, veraneio na Cal

Suzana Nácul em temporada 
torrense com os filhos Viviane e 

Rodrigo Nácul

Helenara Amoretti Machado Ribeiro festejou os 18 
anos e a aprovação em medicina veterinária da neta 

Laisa Rodrigues

Marlene Duque ,85 anos, 
sendo vacinada. Parabéns 

equipe de Saúde pela excelente 
organização

Miriam e Andréa Bopp Meister foram ver o 
belíssimo show de luzes comemorativo aos 50 

anos de desapropriação da Guarita

Muito elogiado o trabalho 
de Luana Gonzalez, no Museu 

Três Torres da SAPT

Maria Cleia Sperling 
comemorando o aniversário do 

marido Danilo Sperling

Beatriz de Vasconcellos Martins, Cristina Piccoli 
e Silvia Oppitz foram às compras... cansaram do 

confinamento...

Suzete Canto trouxe a clã 
do Alegrete e fez carnaval 

particular
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Com pesar, nesta quinta-feira 
(18 de fevereiro), o Boletim Epide-
miológico divulgado pela Secreta-
ria Municipal de Saúde registrava 
novo óbito por Covid-19 em Tor-
res. Trata-se de paciente do sexo 
masculino, 80 anos, que estava in-
ternado fora do município, na UTI 
de hospital em Canoas. Este foi o 
único registro de morte relaciona-
do ao Covid-19 em Torres nesta 
semana

Assim, no mais recente Boletim 
(desta quinta, 18) estão registra-
dos, contando desde o início da 
pandemia, 3346 casos confirma-
dos de Covid-19, com 3161 recu-
perados, 142 pacientes em isola-
mento domiciliar e 36 óbitos em 
Torres - sendo que a cidade conta-
va com 149 pacientes ativos até a 
data. 

"Até quinta (18), estavam hos-
pitalizados três pacientes de Torres 
na UTI do Hospital Nossa Senhora 
do Navegantes e um em leito co-
mum. Estamos com três pacientes 

de Torres internados fora do muni-
cípio. De outros municípios, temos 
seis pacientes hospitalizados, qua-
tro na UTI e dois em leito comum", 
destaca a Prefeitura de Torres, res-
saltando que havia, ainda, 68 casos 
suspeitos, aguardando resultados 
de exames (sendo que sessenta e 
sete pacientes encontravam-se em 
isolamento domiciliar e um esta-
va hospitalizado na UTI). Já havia 
8249 casos descartados da infec-
ção COVID-19 em Torres. 

Desta forma, fazendo um balan-
ço de 7 dias, foram registrados 85 
novos casos de Covid-19 em Torres 
(uma vez que na quinta passada, 
11,  eram 3261 positivados). O nú-
mero de casos ativos em uma se-
mana aumentou de 114 para 149 
na cidade (em comparação com o 
dia 11/02)

Três Cachoeiras e Arroio do 
Sal registram novos óbitos

Em relação a situação do 

novo coronavírus em outros 
municípios da microrregião, até 
quarta-feira (17), Arroio do Sal 
registrava 506 casos confirma-
dos, sendo 478 recuperados e 
11 óbitos no total (um a mais 
que semana passada). Havia 
ainda 11 casos suspeitos (aguar-
dando resultados dos exames) 
em Arroio do Sal - sendo que 
nenhum destes pacientes estava 
internado.

Já Três Cachoeiras, até quinta-
-feira (18) estava com 774 casos 
confirmados para Covid-19 (com 
cinco pacientes internados), 
sendo 745 recuperados e 2 sus-
peitos (aguardando resultados). 
Além, disso, com pesar destaca-
mos que  Três Cachoeiras está 
com 16 óbitos relacionados ao 
coronavírus desde o princípio da 
pandemia (3 a mais que na se-
mana passada, aumento de cer-
ca de 18% no número total de 
óbitos em apenas uma semana).

Três Cachoeiras registra 3 novos óbitos por Covid 
19 em apenas uma semana

Porém, no Brasil, os números não diminuíram e já são 28 dias com a média de mortes acima da marca de 1 mil óbitos.

Antes das 8h da manhã des-
ta quinta-feira (18 de fevereiro), 
um fila de carros com idosos de 
80 anos ou mais já fazia uma 
volta ao redor da quadra do Par-
que do Balonismo, na espera do 
início da vacinação da primeira 
dose contra a Covid-19. Com 
muita operacionalização na ro-
tina, às 11h, todas as senhas já 
estavam distribuídas e às 12h, 
concluídas as aplicações das 500 
doses disponíveis. Ivone Maria 
Del Pino Frigeri, de 83, morado-
ra da Praia Paraíso, foi a primeira 
da fila. Seu sorriso espontâneo, 

evidenciava a alegria de estar 
recebendo a imunização. 

O prefeito Carlos Souza e a 
secretária de Saúde, Suzana Ma-
chado, acompanharam os pro-
cedimentos.Conversando com 
Ivo e outros idosos, prefeito e 
secretária mostravam-se satis-
feitos com o processo da vaci-
nação devido os idosos estarem 
se vacinando dentro dos carros 
com total segurança no drive 
thru do Parque do Balonismo.

"Diante do fim do estoque 
de doses, nesta sexta-feira, 19 
de fevereiro, serão vacinados 

alguns acamados já registra-
dos que ainda não receberam 
a imunização por diferentes 
questões relacionadas à saúde. 
O setor da saúde torce para que 
o município receba logo outro 
lote de vacinas e desta maneira 
poder avançar na imunização 
atingindo novo grupo de ido-
sos", ressalta a Prefeitura de 
Torres. 

A previsão inicial é de que na 
próxima segunda-feira (22) seja 
iniciada a aplicação da segunda 
dose no primeiro grupo imuni-
zado em Torres.

Mais 500 idosos foram imunizados contra a 
Covid-19 nesta quinta (18) em Torres

O mundo registrou na última 
semana, entre os dias 8 e 14 de 
fevereiro, 2,7 milhões de casos 
de coronavírus, uma diminuição 
de 16% em relação à semana 
anterior, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

O número de novos casos 
caiu 20% na semana passada na 
África e no Pacífico Ocidental, 

18% na Europa, 16% na América 
do Sul e 13% no Sudeste Asiáti-
co. Apenas o leste do Mediter-
râneo apresentou um aumento 
de 7%.O número de novos óbi-
tos no período também dimi-
nuiu 10% em relação à semana 
anterior, ainda de acordo com a 
OMS.

No Brasil, contudo, os nú-

meros não são animadores. O 
país registrou 1.195 mortes pela 
Covid-19 nas últimas 24 horas, 
chegando ao total de 242.178 
óbitos. Com isso, já são 28 dias 
com a média de mortes acima 
da marca de 1 mil. A variação foi 
de 0% em comparação à média 
de 14 dias atrás, indicando ten-
dência de estabilidade nos óbi-

tos pela doença.
O diretor-geral da OMS, Te-

dros Adhanom Ghebreyesus, 
informou na segunda-feira (15) 
que o número de novas in-
fecções diminuiu pela quinta 
semana consecutiva, desde a 
semana de 4 de Janeiro, quan-
do o mundo registrou mais de 
cinco milhões de casos. "Isso 

mostra que medidas simples de 
saúde pública funcionam, mes-
mo na presença de variantes", 
afirmou Tedros. "O que importa 
agora é como reagimos a essa 
tendência. O fogo não apagou, 
mas reduzimos o tamanho. Se 
pararmos de combatê-lo em 
qualquer uma das frentes, ele 
voltará forte", concluiu.

Novos casos de Covid-19 no mundo caem 16% na 
segunda semana de fevereiro, aponta OMS

Além disso, dois óbitos relacionados a Covid-19 foram registrados em Torres e Arroio do Sal no período de 7 dias

Boletim de Torres desta quinta (18)
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Acho muito chato escrever uma 
coluna muito técnica, mas às vezes é 
preciso porque alguns não compreendem 
o que foi dito e interpretam de acordo 
com o seu viés ideológico. Mas não é 
desta forma que eu escrevo.   

Aqui em Torres, como em qual-
quer cidade turística do mundo, há o con-
flito entre a preservação do meio ambien-
te e o turismo de massa. Quem vive em 
uma cidade turística certamente a quer 
lotada de turistas, que é seu ganha pão. 
Por outro lado, as mesmas pessoas não 
querem que estes turistas a tratem mal, 
deixando rastros de sua passagem. Até 
aí tudo certo, não é? Mas como adequar 
isto? 

Este é um dos grandes “trabalhos” 
desenvolvidos na área de turismo no 
mundo. Conciliar estes dois aspectos, o 
econômico e o ecológico e, ainda outros 
dois, muitas vezes esquecidos, que são o 
aspecto social e o cultural.  

Não vou falar sobre o turismo e 
sua relevância no mundo e nem da sua 
relevância em cidades turísticas como 
Torres. É só pensar no resultado econô-
mico deste ano e suas consequências, 
que não será preciso mais que duas li-
nhas para explicar. 

Então vamos direto ao assunto 
Parque da Guarita e o turismo, que foi o 
tema de uma das minhas colunas.   

Eu já falei em uma outra coluna 
sobre a galinha dos ovos de ouro e a ga-
nância pelo ouro. O turismo pode ser 
comparado a tal fábula. Se abrirmos a 
galinha para tirar os ovos antes de ela 
colocá-los, a matamos e não mais tere-
mos ovos. Assim é o turismo de Sol e 
mar, se explorarmos demasiadamente e 
sem critérios e cuidados, poluiremos o 
mar, sombrearemos as praias, acabare-
mos com a fauna e flora nativa, e sobrará 
pouco para ser mostrado e desfrutado, 
tendo como consequência a baixa procu-
ra dos turistas e a migração para lugares 
mais limpos e agradáveis. Simples. 
Quem vai sair de sua casa e se aventurar 
em lugares poluídos sem nenhuma con-

dição de um simples mergulho.  
 A falta de critério dos 

“encarregados” do Parque podem levá-lo 
à degradação em alguns anos, e tudo o 
que se fez há cinquenta anos, pensando 
em preservá-lo, será perdido. 

Claro que isso não ocorrerá da 
noite para o dia, um simples facho de luz 
nas pedras durante 3 horas nada fará de 
dano a natureza em um dia. Porém repe-
tido durante 365 dias, o dano aparecerá 
e poderá ser irreversível.  É bonito? Sim 
é bonito. É necessário? Talvez não. 

Não sou muito radical em minhas 
po-

sições quanto a alguns assuntos polêmi-
cos e que eu não tenha muito conheci-
mento, tanto do que foi feito, do que vai 
ser feito ou de seus possíveis efeitos. 
Mas quando eu tenho, minha posição é 
defendida com toda força. 

Muitas vezes nós explicamos (e 
escrevemos) algumas coisas e as pesso-
as não entendem. Alguns pedem para 
desenhar. Como eu gosto de desenhar, 
então, aí vai a minha explicação dese-
nhada, ou melhor, esquematizada (o ve-
lho e eficiente Fluxograma). 

PARQUE ESTADUAL DA GUARITA 



24 A FOLHASexta-Feira, 19 de FEVEReiro de 2021


