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sati (CE), Bruno Covas (SP) e Eduardo Leite (RS) 
capaz de barrar a voracidade do Governador João 
Dória pela sua candidatura em 2022. Segundo 
estes analistas, o Governador gaúcho teria maior 
capacidade de aglutinar um almejado centro, in-
dispensável à aglutinação de forças interessadas 
na defenestração de Bolsonaro.

Com as eleições do ano passado, esta conversa 
revigorou-se. Veja-se, por exemplo, a matéria de 
Mauren Xavier no Correio do Povo de 28/12/2020 
sobre o horizonte de 2022: “As articulações para 
a disputa pelo Palácio Piratini em 2022 já come-
çaram. Na semana em que o novo mapa eleitoral 
e político do Rio Grande do Sul se consolida, com 
as posses, na próxima sexta-feira, de prefeitos e 
vereadores eleitos em novembro, os partidos am-
pliam as atenções para a sucessão no comando do 
governo do Estado.” A jornalista não fala em Leite 
como um possível candidato á Presidente mas evi-
dencia sua indiscutível habilidade, para, em pouco 
tempo,  se credenciar à reeleição ao Piratini.

Nas últimas semanas, Eduardo Leite vem sur-
preendo os observadores pela contundência com 
que se afasta do Presidente Bolsonaro, sem se 
afastar do ideário neoliberal,  ao contrário dos 
Governadores de Santa Catarina, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul e Estado do Norte. Com isso, 
ele se soma às iniciativas em busca de um nome 
ao centro, com epicentro em São Paulo, cada vez 
mais distantes de Sérgio Moro, desencantadas 
com a pouca embocadura política do apresen-
tador Huck e descrentes do nome de Dória para 
este papel. Relata, aliás, um dos mais abalizados 
jornalistas do país, Elio Gasperi, O Globo (03.
III),   que muitos, com a bênção de Delfim Neto,  
já apostam até em Ciro Gomes para este papel, 
desde que, claro, se afaste de Lula e PT.  A políti-
ca, porém, é uma nuvem. Daqui a pouco o nome 
de um jovem, bem articulado, de fora dos círculos 
de poder da economia e da Mídia, pode vir a ser 
a salvação da lagoa do liberalismo dito civilizado.

Vamos ver.

O Rio Grande do Sul vem perdendo, sistema-
ticamente, sua importância política no cenário 
nacional. Voltamos à época do Império, quando 
era tamanha a marginalização desta região que 
sua elite, eminentemente rural, apelou às armas 
como resposta. Por dez anos, de 1835 a 1845, fo-
mos a República Riograndense. Há poucos dias, 
celebramos o aniversário da famosa Paz de Pon-
che Verde, em Dom Pedrito. Não muito honrosa, 
mas inevitável. Reintegramo-nos ao Brasil. Na I 
República, mercê da Constituição de 1891 que 
alterava os requisitos de qualificação eleitoral, 
segundo Alec Nove, em seus estudos da nossa 
história, iniciamos uma fase de grande relevo na 
vida pública do país, que teve no Senador Pinhei-
ro Machado seu principal protagonista. Culmi-
namos aqueles momentos, depois de avanços e 
recuos, na Revolução de 1930, comandada pelo 
Governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Var-
gas. Daí, até o suicídio de Vargas pontificamos 
na vida do país vindo a alterar substancialmente 
sua fisionomia colonial, tarefa jamais plenamen-
te acabada. Depois, de 1961 a 1964, voltamos à 
cena, embora sob circunstâncias que limitaram 
sobremaneira o ritmo e sentido das mudanças 
do período varguista. Depois, governos militares 
e redemocratização, afundamos na relativa obs-
curidade. Dois personagens, apenas, marcaram, 
dos anos 1985 até agora,  a presença gaúcha no 

Congresso: Os Senadores Paulo Brossard e Pedro 
Simon, ambos do MDB/PMDB, perfis liberais, 
com pouca capacidade de concorrência frente à 
líderes de outras regiões - ou segmentos sociais -  
para ambições mais altas.  Não cito Leonel Brizo-
la porque, desde seu retorno do exílio,  em 1979, 
deixou de ser uma figura política rio-grandense, 
consagrando-se duas vezes como Governador do 
Rio e  como candidato à Presidência. Tornou-se 
nacional. Neste vasto ínterim, de 1964 até ago-
ra, mais de meio século, nenhum dos nossos 
governadores projetou-se nacionalmente. Entra-
mos numa era de clara perda de importância no 
Brasil, acentuada, de resto, pela incorporação da 
novas fronteiras agropecuárias ao norte, concor-
rentes com nossa velha função primário-expor-
tadora.

Com a eleição de Eduardo Leite, em 2018, con-
sagrada com a vitória de vários de seus correli-
gionários nas últimas eleições municipais, insi-
nua-se, ainda superficialmente, um novo vulto 
nacional riograndense..Não entro aqui em méri-
tos ou qualificações ideológicas, apenas relevo.

A primeira reação mais sensível da importância 
do nosso Governador  veio de analistas da Mí-
dia Corporativa, em novembro do ano passado, 
quando apontaram o Governador Leite como um 
possível beneficiário de uma fissura nas hostes 
tucanas, apontando para um eixo Tasso Gereis-

OPINIÃO 

Eduardo Leite cresce nacionalmente

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

- atendimento online à distância -

call fashion 

51 3664.2625
W H A T S A P P B U S I N E S S M O D A M A R

@modamar @lojasmodamar
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Na terça-feira (02), entrou nos 
trâmites da Câmara Municipal de 
Torres uma INDICAÇÃO, de au-
toria do vereador Rafael Silveira 
(PSDB), que pede que a prefeitura 

de Torres edite um projeto de lei 
que institua o Fundo Municipal 
Especial para aquisição de vacinas 
ao enfrentamento da COVID-19 no 
âmbito do Município de Torres.

O vereador justifica seu ato le-
gislativo, além da impossibilidade 
de vereadores redigirem projetos 
desta característica, afirmando 
que a luta ao combate da CO-
VID-19 atual sugere a necessidade 
de lei, que na prática intenta regu-
lamentar a compra e distribuição 
das vacinas de forma que os pro-
cedimentos sejam realizados de 
forma mais célere pela municipa-
lidade local.

Rafael, inclusive, anexa ao pedi-
do de Indicação, uma proposta de 
minuta da lei para que o governo 
de Torres possa considerar, caso 
resolva editar efetivamente a Lei 

Indicada pelo vereador. Na minu-
ta consta, por exemplo, que serão 
consideradas receitas do Fundo 
Especial para aquisições de vacinas 
ao enfrentamento ao COVID-19, as 
doações, os auxílios, as contribui-
ções e os legados e transferências 
de natureza gratuitas de entidades 
de qualquer natureza, públicas ou 
privadas e de pessoas físicas ou 
jurídicas, desde que sejam com a 
finalidade específica de aquisição 
das vacinas do COVID-19, além de 
possíveis repasses, transferências 
de órgãos estaduais, federais ou 
municipais, bem como de Estados 
estrangeiros e organismos interna-

cionais, também com a finalidade 
específica para aquisição de va-
cinas do COVID-19. Isto, de certa 
forma, abriria possibilidades da lei 
torrense receber apoios financei-
ros de todas as espécies, medida 
digna de processos comunitários 
especiais de combate às pande-
mias. 

Mais detalhes do processo de 
indicação podem ser obtidos di-
reto no site da Câmara Municipal 
de Torres, no endereço eletrônico 
camaratorres. rs.gov.br,  após cli-
cando na bandeira “Tramitações 
em andamento” e após clicando 
na Indicação 0052/2021. 

POLÍTICA 

Sessão ordinária da Câmara de Torres volta 
com restrições em função de 'Bandeira Preta' 

 Atendimento presencial está suspenso na Casa Legislativa pelo mesmo motivo. Presidente Gimi repete que “Câmara não tira férias”

Por Fausto Júnior
______________

Na segunda-feira, dia 1º de mar-
ço, aconteceu a primeira sessão da 
Câmara de Vereadores de Torres 
após o recesso de verão do mês de 
fevereiro. Mas a reunião já aconte-
ceu sob novas medidas de restrição, 
por conta do decreto estadual de 
Bandeira Preta - emitido pelo gover-
nador Eduardo Leite para todo o  RS. 

A Mesa Diretora da Casa Legis-
lativa, em acordo com as bancadas 
políticas da Câmara, decidiu que não 

haverá espaço de Tribuna nas ses-
sões, assim como não haverá espaço 
na tribuna para posicionamentos de 
fora durante este período.  Nas ses-
sões, somente serão lidas as corres-
pondências formais recebidas pela 
casa, ou novos projetos de Lei que 
entram nos ritos da Câmara,  além 
de fazerem as votações de projetos 
que sejam elencados para a pauta. O 
público pode assistir as sessões pela 
transmissão de rádio e pelo canal de 
vídeo da Casa Legislativa (https://
www.youtube.com/channel/UCqh-
GsOfGqSzZ-ZleGYhe-DA). 

Presidente repete que a “Câmara não tira férias”
No final na mesma sessão da Câ-

mara, realizada no dia 1º de mar-
ço, o presidente da Casa Legislativa 
torrense, vereador Gibraltar Vidal, 

o Gimi (PP) reclamou da imprensa 
por divulgar em matérias algumas 
vezes que a Câmara faz 'férias'. 
Gimi lembrou que as atividades 

não param, que o atendimento é 
mantido e que a maioria dos ve-
readores mantém suas rotinas nos 
seus gabinetes durante os recessos. 

Para o presidente é errado cha-
mar de férias o recesso legislativo, 
uma decisão orgânica das Câmaras 
Municipais que somente interrom-

pe as sessões ordinárias durante 
um mês (situação de interrupção 
que, em Torres, ocorre duas vezes 
ao ano).

Suspensão de atendimento presencial
Na quarta-feira, dia 3 de março, 

também em virtude da atual classifi-
cação com bandeira preta do Estado 

quanto ao combate à COVID-19, a 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Torres emitiu outra resolução suspen-

dendo todo o atendimento presencial 
ao público. Neste período, o atendi-
mento será realizado pelos seguintes 

meios eletrônicos: E-mail -  camara@
camaratorres.rs.gov.br; Fones: (51) 
3664-2319 / (51) 3664-2877 e Ouvi-

doria www.camaratorres.rs.gov.br/
camara/ouvidoria; Whatsapp Carlos 
Henrique (diretor): (51) 99151.2165.

Vereador indica Projeto de Lei para criação de fundo visando 
a compra de vacinas em Torres

Rafael Silveira (PSDB) defende que municipalidade esteja preparada para a aquisição de imunizantes assim como de recebimentos de doações e repasses

Com Prefeitura de Torres
___________________

O consórcio de municípios para 
compra de vacinas contra a Covid-19 
organizado pela Frente Nacional dos 
Prefeitos (FNP) teve a adesão do mu-
nicípio de Torres nessa última quarta-
-feira (3 de março), com a assinatura 
do termo pelo prefeito Carlos Souza. 
As administrações municipais podem 

assinar o termo de intenção do con-
sórcio até esta sexta-feira, 5 de mar-
ço. 

A previsão é que a associação seja 
efetivamente instalada até o dia 22 
de março. Deve ser ainda elaborado 
um modelo de projeto de lei para ser 
enviado às Câmaras Municipais para 
que as cidades participem das com-
pras. "O consórcio não é para adqui-
rir imediatamente, mas para termos 

segurança jurídica no caso de o Pla-
no Nacional de Imunização não dar 
conta de suprir toda a população", 
explicou o presidente da FNP, Jonas 
Donizette, nos últimos dias, durante 
a reunião de lançamento da iniciativa. 

Estão sendo avaliadas formas de 
financiar a aquisição dos imunizan-
tes. Há três possibilidades principais: 
recursos do governo federal, financia-
mento por organismos internacionais 

e doações de investidores privados 
brasileiros.

De acordo com o PNI, a obrigação 
de adquirir imunizantes para a popu-
lação é do governo federal. No entan-
to, diante da situação de extrema ur-
gência em vacinar a população para a 
retomada segura das atividades e da 
economia, o consórcio público, ampa-
rado na segurança jurídica oferecida 
pelo Supremo Tribunal Federal-STF, 

torna-se uma possibilidade de acele-
rar esse processo.

A FNP reúne as 412 cidades com 
mais de 80 mil habitantes, mas no 
atual momento os municípios que 
estão fora deste eixo também pode-
rão participar. A ideia de constituir 
um consórcio público para aquisição 
de vacinas, medicamentos, insumos e 
equipamentos está fundamentada na 
Lei nº. 11.107/2005.

Torres adere ao consórcio para compras de vacinas liderado 
pela Frente Nacional dos Prefeitos
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TORRES - Devido a 
grande disseminação 
da doença Covid-19 
no município, situação 
que também ocorre em 
todo o Estado, o Centro 
de Triagem do Covid-19 
de Torres volta a aten-
der 24 horas por dia a 
partir desta segunda-
-feira,, 1º de março. O 
Centro fica aberto to-
dos os dias da semana.

O maior acolhimento 
tem o objetivo de me-

lhor atender o aumen-
to da demanda das 
últimas semanas. Para 
se ter uma ideia da gra-
vidade da situação, so-
mente neste domingo, 
28 de fevereiro, foram 
positivadas 90 pessoas 
com a doença.

O Centro de Triagem 
para Coronavírus de 
Torres funciona na Rua 
General Firmino Paim 
535, antiga Ceclin.

A Prefeitura reforça a 

necessidade da popu-
lação em evitar aglo-
meração, usar máscara, 
higienizar as mãos com 
água e sabão ou álco-
ol gel e manter o dis-
tanciamento social. Se 
cada um fizer a sua par-
te, todos vão ganhar e 
juntos vamos vencer o 
Coronavírus.

Para informações 
ligue no telefone 51 
3626 9150 no ramal 
490.

CORONAVÍRUS

Centro de Triagem do Covid-19 volta a atender 24h por dia

Recordes negativos

A região bateu novamente 
recordes negativos referentes 
a Covid-19 na terça-feira (02 de 

março), com: 815 novos casos 
em 24 horas, além de 11 no-
vos óbitos em um dia. Taxa de 

ocupação de UTI eram 100%;, 
e taxa de ocupação de leitos 
clínicos é de 127%, (apesar do 

incremento de mais 5 leitos no 
Hospital Santa Luzia).

Por Rose Scherer – Jornalis-
ta (Assessoria de Imprensa da 
Amlinorte)

Preocupados com o avanço 
da pandemia do Covid-19 no 
Litoral Norte do RS, os municí-
pios da Amlinorte decidiram na 
manhã de quarta (03/03) decre-
tar lockdown no final de sema-
na dos dias 06 e 07 de março 
de 2021. A medida poderá ser 
adotada nas cidades litorâneas 
e da encosta da serra, a fim de 
diminuir a propagação do vírus. 
A decisão contou com a maioria 
dos votos dos prefeitos, que op-
taram ser mais restritivos que o 
decreto estadual, porém alguns 

municípios foram desfavoráveis, 
levando em consideração suas 
peculiaridades locais.

O lockdown prevê o fecha-
mento de todas as atividades 
econômicas, incluindo super-
mercados. Farmácias deverão 
funcionar com sistema de tele 
entrega, assim como os restau-
rantes. Os postos de combustí-
veis permanecerão abertos, com 
as lojas de conveniência fecha-
das. Todas as demais atividades 
não essenciais deverão estar fe-
chadas a partir das 23h59 de sex-

ta-feira (dia 05 de março), até às 
5h do dia 08 de março de 2021. 
As atividades essenciais perma-
necerão em funcionamento.

“Nossa proposta é aliviar a 
tensão no sistema de saúde, que 
se encontra completamente es-
gotado no Litoral Norte do RS”, 
explica o presidente da Amlinor-
te, prefeito Flori Werb, de Itati/
RS. A Amlinorte levou em conta 
na decisão os elevados índices 
de contaminação e óbitos na 
região, atendendo também a 
orientação do Centro de Ope-

rações de Emergência (COE) da 
18ª Coordenadoria Regional de 
Saúde do Litoral Norte. A região 
até a data de 02/03/2021 se en-
contrava em colapso na rede as-

sistencial de saúde, com aumen-
to no número de pacientes em 
fila de espera aguardando leitos, 
sendo 40 para UTI e 56 para lei-
tos clínicos.

Municípios do Litoral Norte decidem decretar 
'lockdown' no primeiro final de semana de março

Acompanhando decisão da 
Amlinorte (Associação dos 
Municípios do Litoral Norte), 
a Prefeitura de Torres decre-
tou lockdown para este final 
de semana. O prefeito Carlos 
Souza assinou na manhã des-
ta quinta-feira (4 de março), 

o decreto 036 de 2021 que 
determinada o fechamento 
de todos os estabelecimentos 
privados, sejam comerciais, 
industriais e de serviços, no 
âmbito do Município de Tor-
res, incluindo supermercados, 
com exceção de atividades e 

serviços considerados essen-
ciais listados no decreto. O fe-
chamento vai das 20h do dia 5 
(sexta-feira) até às 24h do dia 
7 (domingo). 

São estes os serviços consi-
derados essenciais durante o 
lockdown

a) Serviços de atenção à 
saúde humana, regime de 
plantão e portas fechadas;

b) Serviços de assistência 
social;

c) Serviços funerários;
d) Farmácias aberta até as 

20h, após regime de plantão, 
tele atendimento ou pegue e 
leve (sistema delivery);

e) Serviços de assistência 

veterinária, exercidos exclusi-
vamente em regime de plan-
tão no atendimento de emer-
gências com portas fechadas;

f) Serviços de fornecimento 
de gás de cozinha e água, os 
quais podem operar exclusiva-
mente com teleatendimento 
e tele-entrega, sendo vedado 
realizar o atendimento na por-
ta (pegue e leve e drive-thru);

g) Posto de combustível as 
margens das rodovias federal 
e estadual, sendo proibido a 
abertura das lojas de conveni-
ências;

h) Restaurantes e lancherias 
as margens das rodovias

federal e estadual somente 
no sistema de pegue e leve 
(sistema delivery);

i) Serviços de guincho, ma-
nutenção e reparação de veí-
culos automotores, exercidos 
exclusivamente em regime 
plantão no atendimento de 
emergências, com portas fe-
chadas;

j) Serviços de Segurança pri-
vada, sendo vedado o atendi-
mento comercial bem como o 
atendimento presencial;

k) Transporte terrestre cole-
tivo e individual de passagei-
ros, ficando suspenso o passe 
livre para idosos e limitando a 
ocupação em 50%;

l) Missas e serviços religio-
sos limitados a 25% dos co-
laboradores, somente para 
captação audiovisual, sem 
atendimento ao público;

Torres também decreta lockdown neste fim de 
semana para conter avanço da Covid-19
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Com Prefeitura de Torres
______________________

Em breve, a direção do Hospi-
tal Nossa Senhora dos Navegan-
tes deve dispor de mais 15 leitos 
clínicos para atendimento dos ca-
sos da doença Covid-19. Este foi 
o encaminhamento do encontro 
promovido pelo prefeito Carlos 
Souza na tarde de 26 de fevereiro 
(antes do decreto de lockdown), 
na Sala de Reuniões da Prefeitu-
ra com a presença de vários se-
cretários municipais de Saúde da 
Comarca de Torres com a direção 
do Hospital e o promotor público 
Márcio de Carvalho. Alguns tive-
ram participação virtual.

A reunião contou com secre-
tários municipais e lideranças da 
Saúde da região com o propósi-
to de dar encaminhamento ao 

combate da Covid-19 - devido o 
agravamento da situação e au-
mento no número de novos ca-
sos (com UTI's lotadas tanto no 
Litoral Norte como na maioria do 
RS) . Foram convidados todos os 
secretários municipais de Saúde 
que têm como referência o HNSN 
e todos participaram de manei-
ra presencial. Na pauta, a possi-
bilidade de ampliação de leitos 
clínicos. Estiveram na reunião 
Diego Feldmann de Vargas (de 
Arroio do Sal); de Dom Pedro de 
Alcântara, Diego Webber Kauser; 
de Mampituba, Marta Aguiar; de 
Morrinhos do Sul, Elisandra Car-
los Scheffer, de Três Cachoeiras, 
Gilcinara Pereira; de Três Forqui-
lhas, Rômunlo Brehm Hofmann e 
de Torres, o prefeito Carlos Souza 
e a secretária de Saúde, Suzana 
Machado.

Hospital Nossa Senhora dos Navegantes vai 
disponibilizar mais 15 leitos clínicos para a Covid-19

Principal arma é o isolamento social
A questão dos leitos também 

foi debatida com o diretor do 
HNSN, Ademar Marcelo Soares, 
além dos secretários, do pro-
motor público Márcio de Carva-
lho (com participação virtual). 
"A iniciativa soma-se a demais 
esforços empregados pela di-
retoria da Saúde Pública da As-
sociação Educadora São Carlos, 

mantenedora do hospital, para 
ampliar a capacidade de aten-
dimento a pacientes infectados 
pelo Novo coronavírus", ressal-
ta a comunicação do HNSN.

Tanto do Hospital como da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Torres estavam, ainda pre-
sentes, as equipes técnicas da 
linha de frente de combate à 

Covid-19. Durante o encontro, 
todos os integrantes colocaram-
-se à disposição para juntos com 
o HNSN firmarem uma forte 
parceria para o enfrentamento 
da situação que é grave, afir-
maram. Os participantes aler-
taram que, no atual momento, 
a principal arma é o isolamento 
social.Leitos clínicos
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Novo decreto da Prefeitura de Torres segue decreto 
estadual (com exceção do início das aulas presenciais)

No domingo (28 de feverei-
ro), o prefeito de Torres, Carlos 
Souza, assinou novo decreto, 
032/2021 que determina o 
cumprimento total do decreto 
estadual 55.771 de 26 de feve-
reiro de 2021, que estabelece 
medidas de combate à disse-
minação da Covid-19 (proto-
colos de bandeira preta), com 
uma única exceção. O decreto 
excetua o retorno das aulas 
presenciais na rede pública 
de ensino, a qual se manterá 
de forma não presencial até o 
dia 01 de abril de 2021. A rede 
privada segue a determinação 
estadual, com relação à aula 
presencial. O decreto vigora ao 
menos entre 1º de março até o 
dia 07 de março (domingo).

"O decreto considerou a 
necessidade de adequações 
nas medidas sanitárias seg-
mentadas de enfrentamento à 
pandemia de COVID-19, tanto 
para continuidade das ações 
de prevenção, controle e con-
tenção da propagação do vírus, 
quanto para manter condições 
básicas de subsistência econô-
mica local. Devido o município 
se encontrar na bandeira pre-
ta conforme mapa da 43ª ro-
dada e as cores das bandeiras 
servirem como indicadores de 
ocupação de leitos é que ficou 
decretado em seu artigo pri-
meiro, a recepção do decreto 
estadual 55.771", ressalta a 
comunicação da Prefeitura de 
Torres.

As decisões foram tomadas 
durante reunião da Comissão 
de Crise Municipal que ocorreu 
na tarde de sábado (27), coor-
denada pelo prefeito e com a 
presença de todos os secretá-
rios. Em caso de descumpri-
mento das medidas previstas 
no decreto, aplicam-se, cumu-
lativamente, as penalidades de 
multa, interdição temporária 
ou total da atividade e cassa-
ção de alvará de localização e 
funcionamento previstas na 
legislação municipal, sem pre-
juízo de outras sanções admi-
nistrativas cíveis e penais. 

"As medidas previstas neste 
decreto poderão ser reavalia-
das a qualquer momento, de 
acordo com a situação epide-

miológica do Município", con-
cluí a Prefeitura de Torres. Para 
o final de semana, inclusive, as 
medidas serão ainda mais res-
tritivas com o lockdown impos-
to no litoral norte - sendo que 

os protocolos da bandeira pre-
ta (abaixo expostos) a princípio 
são os que valem nesta sexta-
-feira (05) e - passado o final de 
semana - voltam a vigorar na 
segunda-feira (08)

Articulação entre Prefeitura e Governo gaúcho garante 
cinco novos respiradores ao Hospital de Torres

Cinco novos respiradores foram 
entregues ao Hospital Nossa Senho-
ra dos Navegantes (HNSN) na manhã 
deste sábado, 27 de fevereiro, pelo 
prefeito Carlos Souza e a secretária 
municipal de Saúde, Suzana Macha-
do. "Esta conquista é resultado do 
empenho da gestão municipal junto 
ao Governo do Estado no combate 
a disseminação da Covid-19 em Tor-
res", ressalta a comunicação da Pre-
feitura de Torres .

Conforme a secretária, estes res-
piradores serão utilizados nos leitos 
de urgência da Sala Vermelha do 
HNSN. Com a iniciativa, o espaço 
recebe agora este suporte com ven-
tilação mecânica. O número de leitos 
de UTI segue em dez no hospital. Em 
breve, neste momento crítico de con-
tágio da doença, mais 15 leitos clíni-
cos serão disponibilizados no HNSN 

para o tratamento da Covid-19.
Na manhã deste sábado (27), o 

prefeito disse estar feliz com a con-
quista dos respiradores. ” Feliz por 
conseguir cinco novos respiradores 
para o nosso Hospital. Um momento 
crítico da saúde em nosso Estado e 
nossa cidade que nos exige mais res-
ponsabilidade individual e coletiva. 
Por favor vamos nos cuidar. A saú-
de está no seu limite. Agradeço de 
coração aos nossos profissionais da 
saúde, que estão se doando ao seu 
limite. Fiquemos todos com Deus”, 
concluiu.

"A iniciativa soma-se a demais 
esforços empregados pela diretoria 
da Saúde Pública da Associação Edu-
cadora São Carlos, mantenedora do 
hospital, para ampliar a capacidade 
de atendimento a pacientes infecta-
dos pelo Novo coronavírus".
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Diante do mais um fechamen-
to das atividades consideradas não 
essenciais no estado, a Fecomér-
cio-RS vem mantendo contato com 
o Ministério da Economia para co-
brar medidas de apoio às empresas 
que estão novamente impedidas de 
operar. Nesta semana, a entidade 
enviou dois ofícios solicitando mais 
prazo para as empresas pagarem 
empréstimos concedidos através do 
Pronampe e a reedição de MPs que 

permitam a redução de jornada e 
suspensão de contratos dos traba-
lhadores.

Em comunicação com o Secretário 
Especial de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco Leal, a Fecomércio-RS 
também solicitou nova edição de 
medidas que flexibilizem as regras 
trabalhistas nos moldes das Medidas 
Provisórias 927 e 936, de 2020. As 
MPs permitiram que os empregado-
res negociassem, temporariamente, 

a suspensão ou redução de contratos 
com os trabalhadores que recebe-
ram o amparo de compensação pro-
porcional ao seguro-desemprego.  
A Federação propõe ainda alguns 
ajustes, como a previsão de fraciona-
mento dos períodos de suspensão e 
redução de jornada e a possibilidade 
de comunicação imediata aos traba-
lhadores, já que as medidas restri-
tivas têm sido impostas com pouco 
tempo de antecedência.

Fecomércio-RS pede ao Governo Federal mais prazo para 
pagamento de empréstimos 

Mais de 75 mil lojas fecharam as 
portas no Brasil, no primeiro ano da 
pandemia de covid-19. O dado é do 
novo levantamento da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), que aponta o 

saldo entre abertura e fechamento de 
estabelecimentos com vínculos em-
pregatícios do comércio varejista bra-
sileiro. A retração em 2020 é a maior 
desde 2016 (-105,3 mil), quando o 
setor ainda sofria os efeitos da maior 

recessão da história recente do País.
Diante deste cenário, o presidente 

da CNC, José Roberto Tadros, lembra 
que a queda das vendas no varejo, no 
ano passado (-1,5%), no entanto, foi 
menor do que a esperada para um 
momento tão crítico. “As perdas do 
setor varejista foram sentidas logo 
em março, mas, a partir de maio, foi 
possível começar a reverter a situa-
ção, graças à rápida reação do merca-
do. Contribuíram fatores como o for-

talecimento do comércio eletrônico 
e o benefício do auxílio emergencial, 
permitindo que o brasileiro pudesse 
manter algum nível de consumo. O 
desafio será ver o comportamento 
deste ano, com o programa de imu-
nização ainda em andamento”, avalia 
Tadros.

O nível de ocupação no setor tam-
bém foi impactado pela crise: ao 
longo do último ano, 25,7 mil vagas 
formais foram perdidas. Trata-se da 

primeira queda anual desde 2016 
(-176,1 mil). Embora negativo, o saldo 
de 2020 não reverteu completamen-
te a quantidade de vagas geradas nos 
três anos anteriores.

O ramo que mais perdeu unida-
des foi o de vestuário, calçados e 
acessórios (-22,29 mil unidades). Na 
sequência, aparecem hiper, super e 
minimercados (-14,38 mil) e lojas de 
utilidades domésticas e eletroeletrô-
nicos (-13,31 mil).

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

COVID 19: Não jogar na retranca é mais difícil
As medidas de contenção contra 

a Covid 19 na maioria do mundo oci-
dental (pelo que aparece na grande 
mídia) foram e estão sendo muito con-
servadoras. Isto quer dizer que os go-
vernantes estão optando nas crises de 
contágios por decisões que protegem 
o risco das PESSOAS de contraírem o 
Novo Coronavírus, mesmo que esta 
proteção possa valer o emprego destas 
mesmas pessoas por conta do fecha-

mento, mesmo que temporário, dos 
estabelecimentos que elas trabalham. 

Não existe nenhum estudo difundi-
do que sugira um protocolo completo 
(e testado) de funcionamento de uma 
coisa ou de outra nestas questões. Esta 
pandemia é de um vírus novo, mais 
violento que outras gripes em alguns 
aspectos (ainda mais agora, com cepas 
mais fortes), mesmo que também seja 
menos violento que outras doenças em 

outros aspectos. E fica difícil um admi-
nistrador público, mesmo que seja um 
político, decidir pelo caminho que im-
plique em mais riscos. Se o contágio da 
doença aumenta ele é crucificado; se 
ela não piora, nada acontece... Não é?

O que se pode afirmar, com quase 
certeza absoluta, é que as medidas de 
contenção são tão ou mais agressivas 
que a falta delas. O aumento do con-
tágio mata mais gente, mas o desem-

prego e as consequências desta mazela 
causam imensos problemas também.

Basta nos colocarmos no lugar de 
governantes para sabermos o que farí-
amos, caso estivéssemos em seus car-
gos. Tem que ser muito corajoso para 
mandar um time sair no ataque quan-
do o adversário é violento. Não jogar 
na retranca em época de pandemia de 
Covid-19, portanto, é muito mais difícil. 

E é justamente por isso que as au-

toridades maiores (OMS) devem se 
adiantar na hora de sugerir flexibili-
zações a serem implementadas nas 
nações em época de pandemia. Com 
certeza muitos irão seguir as recomen-
dações, de certa forma diluindo a cul-
pa, caso as mesmas não deem certo. 
Mas é o caminho. Sempre pensando 
em ambos os lados, pois o desempre-
go não pode virar (também) uma pan-
demia. 

Os próprios médicos e epidemiolo-
gistas do mundo todo discordam, às 
vezes frontalmente, de caminhos para 
enfrentamentos de pandemias virais 
como a de Covid-19. Mesmo que a 
base de dados destes seja muito pe-
quena em relação a este vírus espe-

cificamente (porque ele é novo), ca-
minhos bem diferentes foram e ainda 
estão sendo debatidos entre nações. 

Ou seja, a própria ciência não pa-
rece estar certa dos melhores cami-
nhos a serem tomados. Se fechar as 
atividades (mesmo tendo efeitos co-

laterais importantes), ou se manter 
as atividades livres e operar somente 
através de campanhas de conscien-
tização e cuidados individuais (mes-
mo sabendo que tem gente que não 
lê nada e não sabe, portanto, seus 
riscos). Consciência de certa forma 

significa “estar ciente” das coisas. E 
nestes casos a ciência ainda é muito 
relativa.  

Para desenvolver economias no 
mundo, foram usadas técnicas reco-
nhecidas pela ciência de vários ideais 
diferenciados. Para a mesma doença 

foram receitadas teorias liberais de 
Adam Smith ou teorias planificadas 
como a de Marx. Keynes foi usado 
para referencia por vários governos 
no mundo, inclusive no Brasil na era 
PT. Tudo é ciência, embora caminhos 
diferentes existam. 

Ciência é estar ciente...

O Produto Interno Bruto (PIB) do Bra-
sil caiu 4,1% em 2020, totalizando R$ 7,4 
trilhões. Essa é a maior queda anual da 
série iniciada em 1996 e interrompeu o 
crescimento de três anos seguidos, de 

2017 a 2019, quando o PIB (a soma de 
todas as riquezas produzidas no país) 
acumulou alta de 4,6%. 

O PIB per capita alcançou R$ 35.172 
no ano passado, recuo recorde de 4,8%. 

Isto significa que cada brasileiro produziu 
mais de R$ 35 mil no ano caso o trabalho 
não fosse individualizado e livre.  

Para a coordenadora de Contas Na-
cionais do IBGE, Rebeca Palis, a queda é 

efeito da pandemia de covid-19, quando 
diversas atividades econômicas foram 
parcial ou totalmente paralisadas para 
controle da disseminação do vírus. “Mes-
mo quando começou a flexibilização do 

distanciamento social, muitas pessoas 
permaneceram receosas de consumir, 
principalmente os serviços que podem 
provocar aglomeração”, disse.

Com: Agência Brasil

PIB de 2020 fecha com queda de 4,1%, revela pesquisa do IBGE

Conforme CNC, pandemia fez com que 75 mil lojas fechassem no Brasil 
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Mesmo sem competições de hande-
bol, os treinos do projeto “Somos Todos 
Hand Torres” da Associação Torrense de 
Handebol (ATHB) estavam sendo realiza-
dos presencialmente e tomando todas as 
medidas de prevenção, segurança e hi-
gienização diante a situação do covid-19. 
Entretanto, na última semana, o governo 
do Rio Grande do Sul decretou endure-
cimento nas medidas de enfrentamen-
to ao Covid-19,  classificando a situação 
atual como bandeira preta no estado - e 
por conta disso as atividades esportivas 
coletivas não estão mais sendo feitas. 

Conforme o educador físico e treina-
dor do projeto, Diego Bueno, os treinos 
estão acontecendo através de vídeo 
conferência, ou seja, totalmente online. 
“Estamos trabalhando com os horários 

normais através de vídeo conferência e 
passando alguns desafios e atividades 
aeróbicas, como tarefa para os atletas 
cumprirem durante este contexto”, es-
clarece.

O treinador ainda conta que o treino 
em home office não altera no desempe-
nho dos atletas, pois continuam manten-
do o ritmo e o foco na mesma intensida-
de. Porém, Diego Bueno, esclarece que 
algumas lesões podem acontecer. “Num 
período curto, a falta do treino presen-
cial pode acarretar lesões musculares ou 
até ligamentares, sendo necessário sem-
pre um trabalho de recondicionamento 
após o tempo remoto”, finaliza.

Quer conhecer mais o projeto? 
Acesse o Instagram 
@somostodoshandtorres2020

TORRES

Em breve, Prefeitura de Torres deve entrega obras 
de pavimentação em várias ruas do São Brás

Com Prefeitura de Torres
____________________

Em breve, a Prefeitura de Torres 
prevê a entrega de várias obras de 
pavimentação no bairro São Brás. 
São contemplados trechos nas 
Ruas Araribóia, Laurinda, Belém, 
Dona Lucília e Rua José Tertulia-
no. Recentemente, nos últimos 
dias de fevereiro, o prefeito Carlos 
Souza, e o secretário municipal de 

Planejamento, Matheus Junges, 
acompanharam o andamento das 
obras no local.

Por meio de licitação foi contra-
tada para a prestação de serviço, 
incluindo materiais, a empresa 
Construção e Pavimentação Bauer 
Eireli, para a execução de pavi-
mentação de piso intertravado 
com blocos 16 faces de concreto e 
meios fios em trechos destas ruas.

A obra que será custeada 

com recursos próprios da Pre-
feitura tem o valor total de R$ 
514.138,07. O projeto prevê a 
revitalização da pavimentação 
em trechos destas ruas, em PAVS. 
Esta é uma antiga demanda da 
comunidade, que desta maneira 
passará a apresentar melhorias 
no fluxo do trânsito e de pedes-
tres. Se o tempo ajudar, a previ-
são de entrega das obras no São 
Brás é em fins de abril.

O ano astrólogico está acabando, pois é no dia 20 
de março que inicia o ano de 2021, já que o sol en-
tra no signo de Áries. E aí sim, teremos o novo ciclo 
iniciando.

No dia 20 de março de 2020 tivemos a grande con-
junção planetária no signo de Capricórnio e todo o 
impacto da pandemia começou, pois foi justamente 
nesta época que a quarentena e o isolamento social 
foi instituido. A conjunção planetária  afetou  todas 
as nossas vidas em algum aspecto pessoal e não ape-
nas coletivo. Claro, que como tudo na vida, algumas 
pessoas tiveram momentos bons, felizes e jamais es-
perados. 

O final do ano astrológico tem alguns aspectos fa-
voráveis no céu, tais como o encontro entre a român-

tica Vênus e o inovador Urano, propondo encontros 
inesperados e surpreendentes. 

Além disso, o planeta Marte estará no signo de Gê-
meos, trazendo mais argumentação e versatilidade, 
pois para Gêmeos existem diversas opçoes e não pre-
cisamos olhar para apenas uma direção. 

Mas o mês de Março tem a marca do signo de Pei-
xes, o qual  nos pede para enxergarmos a vida pelo 
todo e não apenas pelas partes.  Então, aquela pes-
soa tem um determinado defeito, mas em sua perso-
nalidade temos um conjunto grande de virtudes a en-
contrar.  Aquele trabalho tem momentos entediantes, 
mas no todo, oferece muitas gratificações.  Esta é a 
ideia de não olharmos apenas para uma flor, mas sim 
para todo o jardim. 

Teremos muitas oportunidades de sermos mais 
amorosos e compassivos, especialmente nos dias em 
que SOl encontrará Netuno, mas devemos também se 
cuidar para não nos iludirmos e não nos deixarmos le-
var pelo canto da sereia.  O planeta das comunicações 
também entrará em peixes, então não estaremos tão 
rápidos e objetivos em nossa expressão, pelo contrá-
rio, o silencio irá explicar muito neste momento . 

Devemos aproveitar o ultimo mês do ano astrolo-
gico, para nos preparar para o novo ciclo que iniciará 
a partir do dia 20. 

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

Por Juliana Mesquita Inácio

O final do ano astrológico 

Hospital N. Sra. dos Navegantes contrata 
enfermeiros e técnicos de enfermagem

Estão abertas vagas para en-
fermeiros e técnicos de enferma-
gem no Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes, em Torres. As 
oportunidades, efetivas e tempo-
rárias, têm como objetivo refor-

çar o quadro de profissionais, es-
pecialmente com o aumento de 
casos de Covid-19 no Rio Grande 
do Sul. Para as duas funções são 
oferecidos vínculo CLT e benefí-
cios que incluem vale-transporte, 

planos de saúde e odontológico, 
seguro de vida, refeitório no local 
e cesta básica. É preferível que 
candidatas e candidatos residam 
em Torres ou municípios próxi-
mos.

Para enfermeiros, as vagas 
são na Unidade de Internação e 
Emergência. É importante ter o 
Curso Superior completo em En-
fermagem com registro ativo no 
Coren-RS, com desejável experi-

ência na área de interesse. Téc-
nicos de Enfermagem poderão 
atuar em diversas áreas, nos três 
turnos do dia. Interessados po-
dem enviar seus currículos para o 
e-mail vagas@aesc.org.br.

Equipe torrense de handebol realiza treinos online 
após a divulgação do novo decreto estadual
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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. 

GOVERNO TEM RELAÇÃO PRÓXIMA 
COM RECÉM ELEITOS
Já ultrapassamos o número assustador de 250 mil mortos pela covid-19 

e os governantes (salvo algumas exceções)  deixam a pandemia “correr 
solta”. Também, o tema não parece impressionar o Congresso Nacional, 
assim como o presidente da República. O Senado dedica seus esforços 
à Proposta de Emenda Constitucional Emergencial (PEC 186/2019), que 
propõe mais cortes de investimentos públicos à saúde e à educação, des-
vinculando verbas hoje direcionadas às duas áreas, como condição para 
recriar o auxílio emergencial – reduzido e por menos tempo. Os senadores 
entraram em acordo, adiaram o início da discussão da PEC.

Por sua vez, a Câmara dos Deputados tem uma “prioridade inadiável”. 
Faz tramitar, em rito sumaríssimo talvez nunca visto, outra PEC, com a 
qual os congressistas tentam salvar a própria pele. Já apelidada de “PEC 
da impunidade”, ela surgiu inspirada pelo medo dos deputados pela decre-
tação da prisão do colega Daniel Silveira, pelo Supremo Tribunal Federal, 
referendada pelos próprios parlamentares para não serem julgados pela 
opinião pública.

Aqui em Torres não é diferente, penso que nossos vereadores não se 
preocupam com a comunidade, agem simplesmente por interesses pes-
soais. Exemplos disso presenciamos os de oposição votando com os de 
situação e vice versa.  Parabéns ao prefeito que tem apurado poder de 
barganha, puxando para dentro do governo os que se elegeram por siglas 
adversárias e com isso tendo a tranquilidade de votos da maioria.

SÉRIE  DE ABSURDOS - Eu gostaria muito de ver nossos representan-
tes em todas esferas ao voltar do recesso, encontra-los mobilizado pelas 
pautas candentes da comunidade e da sociedade brasileira, vinculadas à 
pandemia, à defesa da vida das pessoas, o combate à pobreza e que o de-

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
bate central fosse a defesa da saúde, do orçamento do SUS, do auxílio emer-
gencial, da geração de renda, não vinculado a cargos e pacotes, e à PECs.

LÁ E CÁ - A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 
1026/2021, que facilita a compra de vacinas e insumos. O texto foi enviado 
ao Senado. Já ontem, o Senado aprovou o projeto de lei (PL 534/2021), que 
também facilita a compra de vacinas contra o coronavírus pela União, esta-
dos e municípios e permite a compra direta de doses por empresas privadas. 
O texto foi enviado à Câmara.

Aqui em Torres, vereadores fazem Indicação ao Poder Executivo para 
alteração das leis orçamentárias - exercício 2021, para a aquisição de va-
cinas contra a COVID-19, mas não se conhece o Plano de Contingência e 
Ação no município de Torres para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), tampouco a Composição do Comitê Técnico do Município de 
Torres e do Comitê Administrativo do Município, que foi substituído pelo 
Comitê de Crise Municipal, (onde comunidade não participa). A Câmara 
de Vereadores, através, de indicação pede a inclusão de um membro da co-
missão de saúde para fazer parte do Comitê de Crise Municipal; ainda, a 
Comunicação social não tem Plano de Comunicação de Risco do Município 
de Torres. 

Enquanto se discute, vimos o aumento de pessoas infectadas, tudo por 
falta de coordenação, fiscalização, e não sabemos quantas vacinas aprova-
das no país, os governantes deveriam se unir em torno de uma solução, com 
o governo federal assumindo sua responsabilidade, fazendo com que todos 
sigam o Plano Nacional de Vacinação.

GETULIO VARGAS - Moradores do Getúlio Vargas pedem providências 
quanto ao conserto do calçamento da Rua Manuel de Lima Porto e Rua Ge-
neral Firmino Paim; Solicitam providências quanto à contenção do valão no 
trecho da Av. Barão do Rio Branco até o Rio Mampituba. Querem a limpeza 
geral   e conservação do local que abrigava a antiga Estação de Tratamento 
de Esgoto, e se possível um estudo de aproveitamento da área em prol da 
comunidade.... já que o terreno foi doado pelo município com  função es-
pecifica e como perdeu a funcionalidade, nada mais justo que retornar ao 
município para que seja aproveitado pala população na área social, esportiva 
e de lazer.

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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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres

BOLETIM INFORMATIVO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           

                                                                           
Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal 
(PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de 
Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores 
realizou sua 5a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Le-
gislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 01 de março de 
2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Daitx (PP), Ver. 
Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de 
Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), 
Ver. Igor dos Santos Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferi-
no (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt Jacob 
(PP), Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar 
dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 26, de 18 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 09/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 31, de 19 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 05/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 32, de 19 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 08/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 33, de 19 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 10/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 34, de 19 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 03/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 35, de 19 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 23/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 36, de 19 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 11/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 37, de 19 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 25/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 38, de 22 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 04/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 39, de 22 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 17/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 40, de 22 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 32/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 41, de 22 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 38/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 42, de 22 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Providências nº 38/2021, do Ver. Vilmar 
dos Santos Rocha.
Ofício nº 43, de 22 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Providências nº 39/2021, do Ver. Vilmar 
dos Santos Rocha.
Ofício nº 44, de 24 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 14/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 45, de 25 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 06/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 46, de 25 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 18/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta.
Ofício nº 47, de 25 de fevereiro de 2021, solicitando a prorro-
gação por 30 (trinta) dias no prazo de resposta ao Pedido de 
Informações nº 16/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 48, de 25 de fevereiro de 2021, encaminhando res-
posta ao Pedido de Informações nº 44/2021, do Ver. Igor dos 

Santos Beretta.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS DE LEI – Em 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 3/2021, do Poder Executivo, que altera dis-
positivo da Lei nº 4.713, de 11 de setembro de 2014, que cria 
o Conselho Municipal do Esporte, o Fundo do Esporte e dá 
outras providências.
Projeto de Lei nº 4/2021, do Poder Executivo, que institui, no 
âmbito do Município de Torres, a Câmara de Conciliação de 
Precatórios.
Veto total nº 1/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo 
201/2020 ao Projeto de lei nº 38/2020, de autoria do Ver. Ro-
gério Evaldt Jacob, que dispõe sobre a remoção de veículos 
abandonados ou estacionados em situação
que caracterize seu abandono em via pública e dá outras pro-
vidências.
Veto total nº 2/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo 
202/2020 do Projeto de Lei nº 46/2020, de autoria do Ver. Gi-
braltar Pedro Cipriano Vidal, que declara de utilidade pública 
a Associação Amor-Exigente de Torres. 
Veto total nº 3/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo 
203/2020 ao Projeto de lei nº 48/2020, de autoria do Ver. Ver. 
Rogério Evaldt Jacob, que dispõe sobre a inserção de bole-
to bancário voluntário nos carnês de IPTU no município de 
Torres.
Veto total nº 4/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo 
204/2020 do projeto de Lei nº 49/2020, de autoria do Ver. Ver. 
Rogério Evaldt Jacob, que institui a obrigatoriedade da reali-
zação de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários 
de creches e escolas municipais da rede direta e indireta, e as 
particulares conveniadas no Município.
Veto total nº 5/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo 
205/2020 do nº 50/2020, de autoria do Ver. Ver. Rogério Eval-
dt Jacob, que dispõe sobre a gratuidade no transporte público 
coletivo aos Agentes Comunitários
de Saúde em expediente.
Veto total nº 6/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo 
209/2020 do Projeto de lei nº 56/2020, de autoria do Ver. Ver. 
Rogério Evaldt Jacob, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
caminhões basculantes usarem lonas e a rega das vias públicas 
sem pavimentação no âmbito do Município de Torres.

PROJETO DE LEI – Em 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 2/2021, do Poder Executivo, que institui o 
Programa Municipal de Agroindústria Familiar.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 16/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que 
requer o encaminhamento de Moção de Apoio à reativação 
do Conselho Municipal do Esporte, para captação de recur-
sos que deem sustentação e segurança aos desportistas desta 
cidade.
Nº 17/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o en-
caminhamento ao Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul, ao Vice-Governador e Secretário Estadual de Segurança 
Pública do RS, ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do RS e ao Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, de Moção de Apoio à perma-
nência do serviço de Guarda Vidas Civis nas praias de Torres 
até o feriado de Páscoa do corrente ano.

INDICAÇÕES
Nº 37/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao Po-
der Executivo a exigência de escolaridade para assumir cargos 
de livre nomeação: Secretários, Diretores, e CCs em geral.
Nº 38/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao 
Poder Executivo a criação do Festival Gastronômico, e sua 
inclusão no calendário de eventos do Município.
Nº 39/2021, do Ver. Cláudio da Silva Freitas, que indica ao 
Poder Executivo a viabilização do Projeto Brasil em Campo.
Nº 40/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao Po-
der Executivo a disponibilização de Abordadores da Secreta-
ria de Assistência Social e Recursos Humanos na Rodoviária 

do Município.
Nº 41/2021, da Mesa Diretora, que indica ao Poder Executi-
vo a alteração das leis orçamentárias - exercício 2021, para a 
aquisição de vacinas contra a COVID-19.
Nº 42/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao 
Poder Executivo a criação da SEMANA DA LIMPEZA.
Nº 43/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao 
Poder Executivo que seja disponibilizada junto a prefeitura 
sala para a Liga de Futebol Torrense.
Nº 44/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao 
Poder Executivo a criação de gratificação aos Guardas Muni-
cipal de Patrimônio pela condução de veículos.
Nº 45/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Executivo Municipal que seja chamado um membro 
da comissão de saúde para fazer parte do Comitê de Crise 
Municipal
Nº 46/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao Po-
der Executivo a reserva de vagas para pessoas portadores de 
necessidades especiais nos editais públicos para ambulantes.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 63/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto a situação das famílias 
que, devido ao Decreto Estadual de 2002, estão dentro da área 
do Parque Estadual de Itapeva.
Nº 64/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto a situação do Loteamen-
to Tamburiki no Bairro Faxinal.
Nº 65/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto ao repasse do Pedágio 
localizado na BR 101, em Três Cachoeiras/RS
Nº 66/2021, da Comissão de Saúde (CS), que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto a troca de plataforma digital e 
banco de dados da Secretaria de Saúde.
Nº 67/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto aos servidores que rece-
beram o Auxílio Emergencial do Governo Federal.
Nº 68/2021, do Ver. Moises Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à iluminação efetuada nos morros 
do Parque da Guarita, nesta Cidade. 
Nº 69/2021, do Ver. Moises Trisch, que solicita ao Poder Exe-
cutivo informações quanto à rede de energia elétrica e a regu-
larização fundiária na rua Tamburiqui, Bairro Faxinal, neste 
Município. 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 132/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao estudo de viabilidade 
e ampliação da drenagem na rede pluvial da Rua José Osório 
Cabral, nesta Cidade.
Nº 133/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à construção de 
rampas de acessibilidade para cadeirante e pessoas idosas no 
estacionamento e áreas no Parque da Guarita.
Nº 134/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
base graduada ou similar, e também a capina e limpeza na Rua 
Santa Helena, Praia Santa Helena, neste Município.
Nº 135/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder executivo providências quanto à implantação de lom-
bo-faixas ou quebra molas na Rua Luiz Gonzaga Capaverde, 
nesta Cidade.
Nº 136/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que 
solicita ao Poder Executivo a abertura de rua com seguinte 
localização: Lote 19, Quadra 32 de frente sul na Rua J, situado 
no Loteamento denominado Torres Zona Nova.
Nº 137/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à reforma do gira-gi-
ra/carrocel, dos balanços e dos demais brinquedos da Praça 
Pinheiro Machado, na Av, Beira Mar com Rua José Antônio 
Picoral, Bairro Praia Grande, neste Município.  
Nº 138/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de placas 
de sinalização de Proibido Estacionar Ônibus de Turismo na 
Praça Navegantes, na Praia da Cal, também na Rua Alfiero 

CÂMARA DE TORRES
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Zanardi, nesta Cidade.
Nº 139/2021, o Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à implantação 
de asfalto em toda estrada geral que sai da Vila São João e vai 
até Pirataba e Vila Lotthermann, neste Município.
Nº 140/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimenta-
ção na Rua Bento Serafim Machado em Campo Bonito, atrás 
do Posto Belvedere, neste Município.
Nº 141/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza do 
valão da Avenida do Riacho, da Avenida José Bonifácio até o 
Rio Mampituba.
Nº 142/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à abertura da 
Rua Capitão Balduino, esquina com a Rua Dimas Domingos 
Coelho, próximo ao campo da Vila São João, nesta Cidade.
Nº 143/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à implan-
tação de rede elétrica na Rua Alberto Maciel, Bairro de Vila 
São João, neste Município.
Nº 144/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao nivelamento do 
canteiro na Rua Borges de Medeiros, 177, com Av. Silva 
Jardim, em frente  a Portaria do Condomínio Edifício Mil-
lenniun, Bairro Centro, nesta Cidade.  
Nº 145/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à reforma de uma 
ponte de madeira para passagem de pedestre na Av. do Ria-
cho, em frente ao n° 1743, nesta Cidade. 
Nº 146/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à implan-
tação de quatro quebramolas ou lombofaixas nas laterais da 
BR 101, em Vila São João, em nosso Município.  
Nº 147/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao calça-
mento da Av. Carlos Gomes na Praia Tupinambá.
Nº 148/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao calça-
mento na Rua Amazonas, nesta Cidade.
Nº 149/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de base 
graduada na Rua Edmundo Ferreira Porto, Bairro Itapeva, 
neste Município.
Nº 150/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo a instalação de quebra-molas na Rua São 

Pedro, Bairro São Francisco, nesta Cidade.
Nº 151/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de base 
graduada nas ruas do Bairro Centenário, nesta Cidade.
Nº 152/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de base 
graduada nas ruas do Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 153/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de ilumi-
nação pública na Travessa Santo André, Bairro São Jorge, 
nesta Cidade. 
Nº 154/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à desobstrução e 
canalização do pluvial na boca de lobo, esquina da Rua San-
ta Maria com a Rua Francisco Hipólito Rolim, Bairro São 
Jorge, nesta Cidade.
Nº 155/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de que-
bra-molas na Rua Carlos Souza, Bairro Igra, nesta Cidade.
Nº 156/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à instalação de lumi-
nária em LED na Rua Simphronio Clezar, na Vila São João, 
neste Município.
Nº 157/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao alinhamento das 
descidas de acessibilidade com as faixas de pedestres locali-
zadas na Av. Independência em direção a Praia da Cal, bem 
próxima a rotatória com Av. José Bonifácio, nesta Cidade.
Nº 158/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
um quebra-molas, próximo a Escola José Quartieiro, na Rua 
Caxias do Sul, Bairro Jardim Edorado, com o entroncamen-
to com a Av: Indenpendência, nesta Cidade.
Nº 159/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à rampa de acessi-
bilidade e rebaixo do canteiro na faixa de pedestre já exis-
tente na  Av. José Bonifácio, antes de chegar na rotatória 
com a Av. Independência, nesta Cidade.
Nº 160/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto ao rebaixo da 
rampa de acessibilidade e do canteiro central na faixa de 
pedestre já existente na Av. José Bonifácio, Bairro Centro, 
nesta Cidade.
Nº 161/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à pintura da sinali-
zação horizontal na Av. José Amâncio da Rosa, na Vila São 

João, neste Município.
Nº 162/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à sinalização 
de trânsito, horizontal e vertical, nas ruas do Loteamento 
Morada das Palmeiras.
Nº 163/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solícita ao 
Poder Executivo providências quanto à instalação de lumi-
nárias na Rua São Miguel, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 164/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à instalação de lu-
minária na Rua Tranquedo Neves, Bairro Centenário, nesta 
Cidade.
Nº 165/2021, do Ver. Moises Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à conclusão do asfaltamento 
da Rua Cristóvão Colombo, Bairro Predial, neste Municí-
pio.
Nº 166/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à instalação de que-
bra-molas no início da Rua Pelé, próximo a fruteira do Pelé.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Em virtude da classificação do Estado com bandeira preta, 
referente ao combate à COVID-19, a Câmara Municipal de-
cidiu não realizar os pronunciamentos dos vereadores com 
o objetivo de reduzir o tempo de permanência em Plenário.

Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC 
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do Le-
gislativo, convida a todos para acessarem o novo site da 
Câmara Municipal de Torres https://www.camarator-
res.rs.gov.br.

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos 
e visuais, a nova plataforma permite à população ficar 
por dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.

Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em tem-
po real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a co-
munidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

ê

Ter um animalzinho de estimação requer cuidado com o bem-estar dele durante toda a vida. 
Quem escolhe um gatinho como companheiro deve estar atento às doenças mais comuns em 
gatos. Só assim é possível identificar desde o início quando alguma doença surge e procurar 
auxílio logo.

Apesar de serem conhecidos como animais independentes e autônomos, os felinos precis-
am dos humanos para se manter protegidos das enfermidades.  Vamos conhecer algumas das 
doenças mais comuns em gatos.

FIV - FIV é a sigla para Imunodeficiência Viral Felina. Também chamada de AIDS felina, está 
entre as mais temidas pelos tutores de gato, pois o vírus causador desta doença tem alto grau de 
mortalidade. Ela ataca o sistema imunológico dos animais por meio de infecções que se instalam 
pela falta de defesa do organismo.A forma mais comum de contágio da FIV é pelo contato com a 
saliva do gato infectado. Mas ela também pode ser transmitida pelas relações sexuais dos pets. 
Por isso é importante que seu animal não tenha acesso à rua e seja castrado assim que tiver idade 
adequada para isto.Os sintomas da FIV variam conforme as condições de saúde do gato mas, em 
geral, apresentam febre, falta de apetite e aumento dos linfonodos.Como não existe vacina para 
essa doença, o gato infectado precisa de tratamento e acompanhamento pelo resto da vida. 

FELV - A FELV além de ser outra das doenças mais comuns em gatos, é muito perigosa. A Leuce-
mia Viral Felina. enfraquece o sistema imunológico dos gatos e a transmissão é pelo contato com 
a saliva de um gato infectado. A detecção da doença só pode ser feita por um Médico Veterinário. 
No entanto, sintomas como falta de apetite, febre e apatia são identificados pelos tutores por 
meio da observação na mudança de comportamento do pet.Assim como a FIV, a FELV não tem 

SOBRE AS DOENÇAS MAIS 
COMUNS EM GATOS

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

cura, o tratamento dura por toda vida e, quando feito corretamente, garante qualidade de vida ao bich-
ano.

Insuficiência renal - Esse é um problema que pode surgir quando o gato não ingere água suficiente para 
seu organismo funcionar corretamente ao longo da vida. Atinge principalmente os animais mais velhos e 
faz com que os rins reduzam sua capacidade de filtrar e eliminar as substâncias desnecessárias ao corpo. 
Com isso, pode causar anemia, diarreia, desidratação e apatia.

Nestes casos, o tratamento inclui mudanças na alimentação e medicação, conforme avaliação do Méd-
ico Veterinário. A melhor forma de prevenir a insuficiência renal nos felinos é garantindo que estejam 
sempre hidratados. Uma forma de conseguir isso é com a disponibilidade da água em bebedouros do tipo 
fonte. Isso porque a água em movimento desperta mais atenção dos bichanos.

Obesidade - Assim como os humanos, os gatos precisam de uma alimentação equilibrada para manter 
o organismo funcionando e também evitar a obesidade. Ver um gatinho bem gordinho é até fofo, mas 
quando o peso do pet está muito acima do indicado isso representa um perigo para ele.

Além de problemas articulares, o excesso de peso pode levar ao surgimento de diabetes e alterações 
cardíacas no animal. A melhor forma de evitar a obesidade é com uma alimentação controlada e com 
produtos de qualidade, específicos para os animais. 

Atenção com a saúde dos filhotes de gato - Enquanto não atingem a idade adulta, os gatinhos mere-
cem bastante atenção a sua saúde. Nessa fase eles estão suscetíveis a outras doenças, principalmente 
as infectocontagiosas, causadas por vírus e bactérias. Caso não sejam descobertas ou tratadas logo no 
início, têm altos índices de mortalidade. Por isso, realizar o completo protocolo de vacinação dos filhotes 
e mantê-lo ao longo da vida, é muito importante para a manutenção da saúde dos bichanos. Consulte o 
Médico Veterinário para mais orientações. Somente ele poderá indicar o melhor protocolo de vacinação 
para seu pet.

Entre as doenças que afetam os filhotes, as infecções respiratórias preocupam bastante. Elas podem ser 
causadas pelo vírus da Rinotraqueíte Felina, Herpervírus Felino e Calicivirus. Os sintomas incluem coriza, 
febre, espirros, conjuntivite e inchaço nos olhos. As doenças parasitárias, comum entre os filhotes, são 
um perigo. Principalmente quando causadas por Lombrigas e Tênias. As primeiras podem ser transmitidas 
pela mãe, por meio do leite materno. Por isso, é tão importante vermifugar os gatinhos nos primeiros dias 
de vida. Já as Tênias são transmitidas pelas pulgas. 

Os principais sintomas das doenças parasitárias são diarreia, vômito e até problemas no crescimento.
Lembrando que a melhor prevenção é sempre manter as consultas com o Médico Veterinário em dia e 

fazer um check-up ao menos uma vez por ano.

Fonte: Labgard Animal Health
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Na manhã de segunda-fei-
ra (01), o Prefeito de Arroio do 
Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão) 
esteve em reunião online com a 
equipe de fiscalização municipal, 
para passar orientações e plane-
jamento para o cumprimento 
dos protocolos da bandeira pre-
ta.

Antes disso, a prefeitura de 

Arroio do Sal realizou uma ação 
de conscientização na beira 
mar durante o último final de 
semana (27 e 28) - a respeito 
das interdição decorrentes do 
cenário mais grave de Covid-19 
na região. A Praia está liberada 
apenas para caminhadas, banho 
de mar e atividades esportivas 
individuais. 

Higienização de ruas

Na manhã desta segunda-feira (01), 
a Prefeitura de Arroio do Sal - através da 
Secretaria do Meio Ambiente, Agrope-
cuária e Pesca, com o apoio dos Bom-
beiros Voluntários - realizou a higie-
nização com o produto Sanitizante de 
Amônia Quatenária de 5ª Geração, que 
combate o Corona Vírus.

Prefeitura de Arroio do Sal debate com equipe de fiscalização 
sobre aplicação de protocolos para a bandeira preta

Na tarde desta sexta-feira 
(26), o Tenente Gelson Rogerio 
Moura Ardenghi, Comandante 
do Pelotão de Guarda-Vidas jun-
to a Operação Verão de Arroio 
do Sal, esteve reunido no gabi-
nete do Prefeito Affonso Flávio 
Angst (Bolão), juntamente com 
a Secretária de Turismo, Espor-

te, Juventude e da Cultura, Aline 
Valim. No encontro, foi organiza-
do um planejamento de fiscali-
zação de beira-mar referente ao 
mês de março.

O efetivo de 40% dos Guarda-
-Vidas seguirá até 14 de março 
para realizar orientações na fai-
xa de areia, seguindo os proto-

colos da bandeira preta (Aberto 
das 06h às 20h para realização 
de caminhadas e atividades in-
dividuais, proibida a permanên-
cia).Aproveitando a ocasião, o 
Prefeito agradeceu ao Tenente 
pelo serviço prestado e por todo 
o efetivo Civil e Militar da Opera-
ção Verão.

Parte do Efetivo dos Guarda-vidas permanecerá em Arroio do Sal até 14 de março

Profissionais que podem atu-
ar nas Secretarias Municipais de 
Administração e Finanças, De-
senvolvimento Humano e Social, 
Educação e Obras serão con-
tratados por meio de Processo 
Seletivo, na Prefeitura de Passo 
de Torres (SC). São funções para 
Assistente Social (1), Braçal (1), 

Servente (1), Guarda (1) e Ope-
rador de Máquinas categoria D 
(1). Para os cargos são exigidos 
níveis fundamental e superior 
de ensino.

Entre os requisitos de partici-
pação, estão também idade mí-
nima de 18 anos, ser brasileiro 
nato ou naturalizado, estar em 

pleno exercício dos direitos civis 
e políticos e apresentar os docu-
mentos pessoais, bem como o 
comprovante de bons antecen-
dentes do Fórum de domicílio 
do candidato. As inscrições de-
vem ser feitas exclusivamente 
no Centro de Convivência da 
Terceira Idade Amizade, na rua 

Mampituba nº492, Passo de 
Torres, Santa Catarina, entre 4 
e 5 de março de 2021, das 9h 
às 11h45 e das 13h às 17h. Não 
será cobrada taxa de participa-
ção.

Os profissionais contratados 
terão remunerações entre R$ 
1.228,84 e R$ 3.536,34 para 

jornadas semanais de 40 horas. 
Nesta Seleção os candidatos 
serão avaliados por análise cur-
ricular e prova prática prevista 
para 7 de março de 2021, com 
início programado às 8h. A con-
tratação será pelo prazo deter-
minado de um ano e se regerá 
pelo Regime Jurídico Estatutário.

Em Passo de Torres (SC) há Seleção para várias secretarias

A Secretaria de Obras 
de Três Cachoeiras rea-
lizou nos últimos dias a 
recuperação da estrada 
geral do Rio do Terra até 
o Alto Rio do Terra. O 
local dá acesso para as 
famosas cachoeiras do 
município.  

Dentre as melhorias 
realizadas estão a ma-
nutenção de todos os 
bueiros e travessas exis-

tentes, colocação de no-
vos, substituição de ca-
nos, abertura de valos, 
limpeza e alargamento 

da estrada, além da re-
cuperação da ponte que 
havia assoreado com a 
chuva.

Estrada Geral do Rio do Terra é 
revitalizada em Três Cachoeiras
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Na quinta-feira passada (25 
de fevereiro), a população de 
Dom Pedro de Alcântara foi sur-
preendida com ação da Polícia 
Civil de Torres, sob a coordena-
ção do delegado titular, Juliano 
Aguiar de Carvalho, com a apu-
ração de denúncia de desvio de 
recursos públicos do Município 
e do Fundo de Aposentadoria e 
Pensão do Servidor (FAPS).

Segundo o prefeito de Dom 

Pedro de Alcântara, Alexandre 
Model, ainda não é possível con-
tabilizar o valor total desviado 
por se tratar de várias contas 
bancárias e que o principal sus-
peito em investigação atuava 
no departamento financeiro do 
Município.

De acordo com o delegado 
Juliano, a denúncia trata de va-
lores expressivos de dinheiro pú-
blico desviado por um servidor 

público da Prefeitura Municipal. 
A Polícia Civil instaurou inquéri-
to e solicitou a Justiça os dados 
bancários do denunciado, que 
não tem sua identificação divul-
gada, por força lei contra o abu-
so de autoridade (nº 13.869/19), 
e demais informações seguem 
sob sigilo por conta das investi-
gações em curso.

*Com Rádio Maristela

Denúncia de desvio de recursos públicos na Prefeitura de 
Dom Pedro de Alcântara sendo apurada pela Polícia Civil

A Prefeitura do Passo de 
Torres informa que, aten-
dendo demanda de mo-
radores, foi finalizada na 
sexta-feira (26) os reparos e 
iluminação da Ponte Pênsil - 
que cruza o Rio Mampituba, 

ligando o Passo (SC) a Torres 
(RS). 

Segundo secretário Amé-
lio Cardososo os usuários 
que trafegam por ela prin-
cipalmente a noite recla-
mavam da escuridão  que 

dificultava a travessia. "Con-
tinuam sendo realizados os 
trabalhos de limpeza, corte 
de grama e recolhimento de 
entulhos de podas na cida-
de", continua o secretário.

Pedidos para recolhimen-

to de entulhos de podas no 
Passo, bem como para resol-
ver problemas de ilumina-
ção pública, devem ser feitos 
pessoalmente na secretaria 
de obras ou pelo telefone 
(48) 3548-0035 Ramal: 03. 

Passo de Torres destaca reparos 
e iluminação da Ponte Pênsil 

Em reunião na quarta-fei-
ra (03),  o comitê de Crise de 
Arroio do Sal também deci-
diu aderir foi ao lockdown no 
próximo final de semana (06 
e 07 de março). A partir disso, 
a Prefeitura de Arroio do Sal, 
em acordo com os municípios 

do Litoral Norte Gaúcho, de-
cidiu os protocolos que con-
tam no Decreto Municipal 
Nº22/2021 - onde fica veda-
da a abertura de qualquer 
modalidade de operação de 
comércio (incluindo super-
mercados) e prestadores de 

serviços, comércio ambulan-
tes, feiras e serviço de cons-
trução civil - sob pena de mul-
ta, interdição e até cassação 
de alvará de funcionamento 
em caso de descumprimento.

Serviços de alimentação 
de Arroio do Sal só poderam 

funcionar em modalidade 
tele-entrega neste final de 
semana (sendo vedado aten-
dimento na porta do estabe-
lecimento e drive-thru)

Confira a seguir quais os 
serviços essenciais que pode-
rão abrir na cidade.

Arroio do Sal também decreta 
Lockdown no final de semana

Um homem de 43 anos 
desapareceu na tarde de 
quarta-feira (dia 3), após en-
trar no Rio Mampituba em 
Passo de Torres. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado e fez 
buscas por um período de 

cerca de duas horas, porém 
a vítima não foi encontrada. 

"Conforme relato de 
testemunhas, o homem 
entrou no rio após aceitar 
uma aposta para ver se ele 
conseguiria atravessar o Rio 

Mampituba, que fica em 
frente a um bar onde estava. 
O mesmo pulou na água e foi 
nadando até rumo ao outro 
lado do rio, porém em de-
terminado momento, antes 
de alcançar a outra margem, 

submergiu", ressalta em ma-
téria o site Engenplus.

Até a tarde desta quinta-
-feira (04), ainda não havia 
informações atualizadas em 
relação a vítima desapareci-
da.

Homem de 43 anos desaparece 
após entrar no Rio Mampituba

A Secretaria de 
Obras de Três Cacho-
eiras está disponibili-
zando um número de 
whats app para facilitar 
o atendimento à popu-
lação no que ser refere 

aos serviços de ilumi-
nação pública do mu-
nicípio. As solicitações 
de manutenção na área 
podem ser feitas por 
meio do número (51) 
99784-2200.

Secretaria de Obras de Três 
Cachoeiras disponibiliza 

whats app para serviço de 
iluminação pública

Iniciou nesta terça-fei-
ra (2), em Três Cachoei-
ras, a vacinação contra a 
COVID-19 em idosos com 
78 anos ou mais. A Se-
cretaria de Saúde infor-
ma que os idosos devem 

agendar um horário para 
receber a imunização. O 
agendamento pode ser 
feito diretamente na sala 
de vacinas da Policlínica 
Municipal ou pelo telefo-
ne (51) 3667-2225.  

Idosos com 78 anos ou mais 
devem agendar horário para 

se vacinar contra a COVID-19 
em Três Cachoeiras
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FONTE: Jornal do Comércio
___________________

O governo do Estado e a As-
sembleia Legislativa encami-
nharam nesta terça-feira (2) ao 
Ministério da Saúde pedido de 
antecipação da vacinação dos 
professores e funcionários da 
rede estadual de ensino. Por meio 
de ofício, os Poderes reforçaram 
ao governo federal que a poster-
gação do retorno presencial das 
aulas representa o aumento do 
abandono e da evasão escolar, o 
crescimento do índice de distor-
ção entre idade e série dos alunos 
e perdas pedagógicas, entre ou-

tras consequências.
Por meio de videoconferência, 

o governador Eduardo Leite e o 
comandante do Parlamento gaú-
cho, Gabriel Souza, formalizaram 
ao Ministério a necessidade de in-
clusão dos professores no grupo 
prioritário de vacinação contra a 
covid-19. Embora já esteja incluí-
do nesse grupo, ainda não há pre-
visão de imunização dos trabalha-
dores ad educação.

“Entendo que essa é mais do 
que uma preocupação com os 
professores, é com a educação 
em si. É importante que tenha-
mos os profissionais da área da 
educação imunizados para dar a 

eles a tranquilidade que permita 
o retorno às aulas com serenida-
de. Precisamos avançar para criar 
essa consciência perante o gover-
no federal”, destacou o governa-
dor.

Se o cronograma apresenta-
do pelo Ministério da Saúde for 
cumprido, a previsão é de que 
os professores comecem a ser 
vacinados em meados de maio. 
Leite explicou que, sem uma con-
cordância por parte do governo 
federal, o RS não pode decidir, 
sozinho, por priorizar os profes-
sores em detrimento de outros 
profissionais ou pessoas do grupo 
prioritário.

EDUCAÇÃO

Governo e ALERGS pedem ao Ministério da 
Saúde prioridade na vacinação de professores

Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

A Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) protocolou, na noite desta 
quarta-feira, (3/3), no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), pedido de suspen-
são de liminar proferida pelo juízo 
da 1ª Vara da Fazenda Pública da Co-
marca de Porto Alegre e mantida pelo 
Tribunal de Justiça gaúcho. A medida 
busca o restabelecimento do ensino 
presencial para educação infantil e 

primeiro e segundo anos do ensino 
fundamental nos Rio Grande do Sul.

Conforme exposto pela PGE, a 
decisão combatida, decorrente de 
ação civil pública ajuizada pela Asso-
ciação Mães e Pais pela Democracia 
(AMPD), implica grave lesão à ordem 
e à saúde públicas, motivo pelo qual 
deve ser suspensa. Destaca, também, 
que o conjunto das medidas adota-

das pelo Poder Executivo é bastante 
rigoroso diante do agravamento da 
crise sanitária no Rio Grande do Sul 
e que a decisão configura interven-
ção judicial sobre atos normativos 
expedidos pelo Poder Executivo com 
vistas ao enfrentamento da pande-
mia causada pelo coronavírus, impac-
tando diretamente sobre os limites e 
contornos do princípio da separação 

dos Poderes.
Além disso, em suas razões, a PGE 

reafirmou que as aulas presenciais 
seriam restritas à educação infantil 
e aos anos iniciais do ensino funda-
mental (1º e 2º anos), reduzindo-se, 
assim, a movimentação de pessoas e, 
consequentemente, a circulação do 
vírus. A retomada, conforme previs-
to, está embasada na segurança sa-

nitária obtida nas escolas a partir de 
rigorosos protocolos sanitários e na 
essencialidade do ensino presencial 
para as crianças que se encontram 
nos níveis iniciais, que sofrem maior 
prejuízo em seu desenvolvimento 
integral, pedagógico, inclusive no 
processo de alfabetização, dadas as 
dificuldades de aprendizado pelo sis-
tema integralmente remoto.

Estado do RS recorre ao STF para restabelecer ensino 
presencial para educação infantil e 1° e 2° anos do fundamental
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ÁRIES - Cuide bem da sua rotina e tam-
bém da sua saúde, ariano. Você pode 
se surpreender positivamente em suas 
relações e pode também dar o primeiro 
passo e surpreender para que a relação 

se movimente. A comunicação está em alta, em uma 
semana boa para fazer contatos e ter conversas. Anote 
suas ideias. E foco nos assuntos de trabalho.

TOURO - Tente sair da rotina, taurino, 
e abraçar as mudanças que querem 
entrar em sua vida. O céu do momento 
é animado, intenso e pede movimento, 
e você pode conduzir as mudanças de 

forma a minimizar os riscos e inseguranças. Só cuide 
bem da sua vida financeira, cuidado para não gastar em 
excesso.

GÊMEOS - Novos vendos sopram por aí , 
geminiano, com a chegada de Marte no 
signo de Gêmeos. É hora de dar novos 
passos e tomar atitudes, de seguir na dire-
ção do que deseja e de aproveitar as novas 
oportunidades que podem aparecer. O céu 

do momento é favorável e produtivo pra você. Aproveite bem 
o momento.

CÂNCER - Um momento intenso, cance-
riano, com todo transbordamento que a 
Lua Cheia recém passada costuma trazer. 
Mas pode ser uma boa oportunidade de 
organizar pensamentos e sensações, e 
tomar decisões mais acertadas neste mo-

mento. Você pode ter boas surpresas e conversas inspira-
doras, em dias que também favorecem os estudos.

LEÃO - Um bom momento para observar 
atentamente o que tem conquistado, 
leonino. O céu do momento pede para 
valorizar o que já está fluindo e e cuidar 
de cada detalhe do que você quer 

que aconteça. O momento pode ser intenso, mas as 
oportunidades estão presentes e esses prometem ser dias 
produtivos pra você.

VIRGEM - Foco no que quer, virginiano, 
e mãos à obra. O céu do momento é in-
tenso e produtivo, favorável, e cheio de 
novidades pra você. Crie oportunidades 
e aproveite todas que vierem até você. 

O momento é de crescimento pessoal, mais consciência 
das emoções e foco no trabalho. Bons momentos na vida 
amorosa também.

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Roberta Vidal

LIBRA - Saia da rotina, libriano, Impro-
vise, ouse, faça diferente para fazer di-
ferença, Confie em você. Tome suas 
decisões baseado no que sente e siga 
o impulso de ter momentos de mais in-

trospecção, reflexão e isolamento. São bons dias para 
resolver questões afetivas e coisas do passado.

CAPRICÓRNIO - Um bom mo-
mento para avaliar crenças, 
metas e ideais, capricorniano, 
e fazer planos para o seu futu-
ro. O céu do momento é uma 

oportunidade para acalmar as coisas e tor-
nar a sua rotina mais produtiva e saudável. 
Falando nisso, siga cuidando bem da sua 
saúde.

AQUÁRIO - Um ótimo momento 
para fazer mudanças, aqua-
riano, e agora ainda mais 
certo do que você deseja. O 
momento é de prudência para 

investimentos, sendo uma fase melhor para 
guardar do que para gastar seu dinheiro. O 
céu pode trazer oportunidades em termos 
de prazeres e relacionamentos.

PEIXES - Um ótimo momento 
para cuidar das suas relações , 
pisciano. E de definir melhor o 
que deseja para o próximo ci-
clo que está começando. Tenha 

foco, atenção aos detalhes, saiba o que quer e 
escolha bem as suas companhias. O momento 
é de oportunidades e portas abertas.

ESCORPIÃO - Um ótimo momento para 
sentar e alinhar expectativas e objetivos, 
escorpiano. Vale para sua equipe de tra-
balho, para grupos de amigos ou situa-
ções amorosas ou familiares. O céu do 

momento é uma oportunidade também de organizar as 
ideias e definir metas e prioridades.

SAGITÁRIO - Um bom momento para 
as coisas de trabalho, sagitariano. Com 
foco e determinação, mais atenção aos 
detalhes, você tende a ter grandes resul-
tados. Mas essa atenção aos detalhes é 

realmente necessária para que os projetos funcionem. 
E não deixe de dar atenção para sua familia.

VARIEDADES

(semana entre (28/02 e 06/03)
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PMs de Torres realizam entrega de materiais escolares 
arrecadados através da Gincana Missão Possível do PROERD

Durante a tarde desta segunda-
-feira (01/03), na cidade de Torres, a 
Patrulha Maria da Penha juntamente 
com PMs do policiamento ostensivo, 
fizeram a entrega de materiais esco-
lares arrecadados durante a Gincana 
Missão Possível do PROERD. Duas 
famílias em situação de vulnerabili-
dade socioeconômica foram benefi-
ciadas.

"O pedido foi feito através de 
mensagens enviadas ao telefone fun-
cional da Patrulha Maria da Penha, 
relatando a necessidade aos PMs, 
pois os pais das crianças não possu-
íam condições de adquirir o material. 
Os policiais militares então se mobili-
zaram pela nobre causa, juntamente 

com o comércio local, sendo possível 
contemplar oito crianças com kits 
sortidos de materiais escolares", 
concluí a Comunicação da BM.

"Lives” pelo Dia 
Internacional da Mulher

E no próximo dia 9 de março, nos 
horários das 10h e 14h, a Patrulha 
Maria da Penha de Torres irá parti-
cipar de duas “lives” em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher. 
As “lives” serão transmitidas pela 
rede social Facebook (https://www.
facebook.com/prefeituradearroio-
dosal) e pelo canal no Youtube da 
prefeitura de Arroio do Sal, numa 

iniciativa da Secretaria de Educação 
do município. O evento contará com 
a participação da soldado Cimara e 
do soldado Bordoni, que atuam na 
Patrulha Maria da Penha de Torres.  
A “live” tem como público-alvo pais, 
alunos e professores da rede de edu-
cação, mas poderá ser acompanhada 
por todos os interessados no tema.

Antes disso, no dia 08 de março, 
a Secretaria de Assistência e Inclusão 
Social, também em comemoração 
ao dia internacional da mulher, irá 
promover outra live com "conversa 
Entre Mulheres" e temas relacio-
nados às Políticas Públicas para as 
Mulheres, empoderamento e auto-
estima. A live acontecerá às 20h no 

Facebook da Prefeitura de Arroio do 
Sal e contará com a presença da SD. 
Cimara Carpes Obem Grundler, da 

Patrulha Maria da Penha de Torres e 
da Assistente Social e Presidente do 
COMDIM, Manoela Brito.

Torres realiza a 4ª entrega de alimentos para 
144 famílias pelo Programa de Aquisição de Alimentos

FONTE: Prefeitura de Torres
______________________

No dia 25 de fevereiro, foi realizada 
em Torres a quarta entrega do Progra-
ma de Aquisição de Alimentos – PAA 
na Modalidade Doação Simultânea. A 
entrega ocorreu nas dependências do 
Centro de Referência e Assistência So-
cial (CRAS) e beneficiou 115 famílias as-
sistidas pela unidade. A distribuição de 
alimentos está seguindo os protocolos 
de segurança sanitária recomendados 
pelos órgãos de saúde, evitando qual-

quer tipo de aglomeração no local.
A “cesta verde” é composta por pro-

dutos adquiridos diretamente dos oito 
agricultores familiares cadastrados na 
proposta, tais como: alface, rúcula, re-
polho, pimentão, banana, tempero ver-
de, pão, cuca e bolacha colonial. Nesta 
entrega, foram adquiridos 1.384,71 kg 
de alimentos, gerando uma renda de 
R$ 7.372,79 aos agricultores familiares.

A proposta do Governo para esse 
Programa teve o valor total de R$ 50 
mil destinado ao município, montante 
dividido pelos cinco meses de sua du-

ração. O recurso é repassado através do 
Ministério da Cidadania para a Secreta-
ria Estadual da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural – SEAPDR.

O Programa possui duas finalidades 
básicas: promover o acesso à alimenta-
ção e incentivar a agricultura familiar. 
A Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Rural e Pesca entra em contato 
com os agricultores familiares e informa 
sobre a chamada pública de acesso ao 
Programa. O Centro de Referência da 
Assistência Social é quem seleciona as 
famílias carentes.
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SITUAÇÃO CRÍTICA NA REGIÃO DE TORRES
Hospitais lotados e recorde de casos ativos para Covid-19
Conforme levantamen-

to divulgado pelo Centro de 
Operações de Emergência da 
18ª Coordenadoria Regional 
de Saúde (18ª CRS) na noite 
de quarta-feira, 03 de março. 
Conforme os dados da 18ª 
CRS, o Litoral Norte possui 77 
leitos de UTI (devido ao au-
mento de cinco leitos no Hos-
pital Santa Luzia em Capão 
da Canoa).  Entretanto, ape-
sar deste incremento a taxa 
de ocupação das UTIs atingiu 

101% na noite de quarta-fei-
ra (03). Nos leitos clínicos a 
região dispunha agora de 98 
leitos (já contando alguns 
dos novos leitos clínicos no 
Hospital Navegantes, em Tor-
res), mas a taxa de ocupação 
atingiu 121%, confirmando a 
situação crítica da falta de lei-
tos para o atendimento de pa-
cientes graves. Assim, o Litoral 
Norte gaúcho já tem quase 
600 pessoas falecidas em de-
corrência do Covid-19 desde o 

princípio da pandemia, e cerca 
de 35 mil casos confirmados.

"Em consequência do co-
lapso da rede assistencial, 
havia (até quarta-feira) uma 
lista de 32 pacientes em fila 
de espera aguardando uma 
vaga em leito de UTI e 47 
aguardando um leito clínico. 
Muitos pacientes permane-
cem intubados fora da UTI 
devido à falta de leito, faltam 
equipamentos e profissionais 
de saúde para atender toda a 

demanda em hospitais UPAs, 
Pronto-Atendimentos e Uni-
dades exclusivas destinadas a 

suspeitos de Covid-19", aler-
tava a 18ª CRS, na noite de 
quarta-feira (04).

Extremo-sul catarinense bate recorde de novos casos e 
mortes por Covid-19 nesta semana

Na manhã desta quinta-fei-
ra (04 de março) saiu mais um 
boletim informativo sobre a si-
tuação epidemiológica relacio-
nada ao novo coronavírus nos 
15 municípios que compõem 
a Associação dos Municípios 
do Extremo Sul Catarinense 
(AMESC). O número de casos 
da região passou para 17705 
com um total de 263 mortes 
pela Covid-19 desde o princípio 
da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com 
o dia 25 de fevereiro) foram re-
gistrados 684 novos casos de 
Covid-19 no extremo-sul cata-
rinense (número consideravel-
mente maior que na semana 
entre 18/02 e 25/02, quando 
538 novos casos foram regis-
trados - piorando situação que 
já era um recorde negativo da 
região)  além de 14 novos óbi-
tos (número recorde em uma 

semana, bem maior do que os 
registrado na semana anterior, 
quando ocorreram 5 óbitos 
pelo coronavírus). Além disso 
até esta quinta (03), a região 
estava com 531 casos ativos 
registrados - enquanto que no 
boletim da semana passada (25 
de fevereiro) havia 393 casos 
ativos de Covid-19, ou seja: o 
número de casos ativos no ex-
tremo-sul catarinense mais que 
dobrou.

Araranguá, Sombrio e 
Passo de Torres

Conforme dados da AMESC 
consolidados nesta quinta-feira 
(03), Araranguá é disparado o 
município da região com maior 
número de casos - com 6707 
confirmados  105 mortes rela-
cionadas ao novo Coronavírus 
na cidade (sendo que nos úl-
timos 7 dias foram registrados 
188 novos casos e 4 óbitos pela 

doença na cidade).  Em segui-
da vêm Sombrio, com 1729 re-
gistros de Covid-19 no total e 
32 óbitos no total (108 novos 
casos e 4 novos óbitos nos úl-
timos 7 dias). Passo de Torres, 
até quarta-feira (03) totalizava 
718 casos positivos do novo 
Coronavírus , com 7 óbitos des-
de o princípio da pandemia (82 
novos casos de Covid-19 regis-
trados no Passo nos últimos 7 
dias, com um novo óbito).

Dois novos óbitos, 516 casos ativos e hospital lotado em Torres na quinta (04)
E, infelizmente, estes números 

já vinham sendo superados com a 
divulgação de novos boletins epi-
demiológicos dos municípios da 
região. Conforme o Boletim Epide-
miológico divulgado pela Secretaria 
de Saúde de Torres na quinta-feira 
(04), foram registrados mais dois 
óbitos por Covid-19 na cidade. Os 
óbitos registrados foram de uma 
paciente do sexo feminino -  65 
anos, com comorbidades, que es-

tava internada na UTI do Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes - e 
outro paciente do sexo masculino, 
com 71 anos, também com comor-
bidades e que estava na UTI do 
HNSN. Na quinta-feira (04) havia 
516 casos ativos do coronavírus em 
Torres - sendo que o recorde de pa-
cientes ativos (desde o princípio da 
pandemia) tinha sido no dia ante-
rior  (04 de março), quando havia 
532 casos ativos

Neste mais recente Boletim, es-
tavam registrados, contando desde 
o início da pandemia, 4077 casos 
confirmados em Torres, com 3523 
recuperados, 496 pacientes em 
isolamento domiciliar e 38 óbitos. 
"Até quinta-feira (04), estavam 
hospitalizados cinco pacientes de 
Torres na UTI do Hospital Nossa 
Senhora do Navegantes e outros 
onze pacientes em leito comum. 
Estamos com quatro pacientes de 

Torres internados fora do municí-
pio. De outros municípios, temos 
quatorze pacientes hospitalizados, 
dois na UTI e doze em leito comum. 
Três pacientes esperam por leito 
hospitalar. Eles poderão ser enca-
minhados para qualquer hospital 
do Estado que tenha vaga. Devido 
o aumento de casos da doença, a 
Prefeitura criou sete leitos de reta-
guarda no PA e mais um de emer-
gência. A Central Covid-19 conta 

com três leitos de retaguarda à 
espera de vaga hospitalar", ressalta 
a Prefeitura de Torres, destacando 
que há ainda 165 casos suspeitos, 
aguardando resultados de exames. 

Como o Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes, em Torres, atingiu 
o limite da capacidade, isso exigiu 
a restrição dos acessos na Emer-
gência, com foco na acolhida das 
pessoas em estado de saúde mais 
crítico.

Arroio do Sal registra novos óbitos
Em relação a situação do 

novo coronavírus em outros 
municípios da microrregião, 
até quarta-feira (03), Arroio do 
Sal registrava 601 casos confir-

mados (sendo 7 internados), 
sendo 507 recuperados e 13 
óbitos no total (dois a mais que 
semana passada). Havia ainda 
18 casos suspeitos (aguardan-

do resultados dos exames) em 
Arroio do Sal - sendo que um 
destes pacientes estava inter-
nado.

Já Três Cachoeiras, até ter-

ça-feira (02) estava com 853 
casos confirmados para Co-
vid-19 (com um paciente inter-
nado), sendo 812 recuperados 
e 42 suspeitos (aguardando 

resultados). Além, disso, Três 
Cachoeiras está com 16 óbitos 
relacionados ao coronavírus 
desde o princípio da pande-
mia.

Na manhã desta quinta-feira (03 de março) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus nos 15 
municípios que compõem a AMESC. Região registrou 14 óbitos pela doença na semana

Procedimentos eletivos temporariamente cancelados 
no Hospital Navegantes

TORRES - Frente ao agrava-
mento da pandemia desde a 
segunda quinzena de fevereiro, 
a Diretoria de Saúde Pública da 
AESC - Associação Educacional 
São Carlos (responsável pela ges-

tão do Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes, em Torres) - ali-
nhada às diretrizes dos gestores 
públicos do RS, de Torres e região 
- comunica que os procedimen-
tos eletivos no Hospital estão 

cancelados, com o objetivo de 
evitar o fluxo de pacientes e re-
duzir o risco de contágio.

"Pacientes internados com 
quadro clínico que não exijam 
os recursos de um leito hospi-

talar serão avaliados e, sempre 
que possível, encaminhados para 
suas residências. O acompanha-
mento será feito por equipes de 
Atenção Primária à Saúde", res-
salta a comunicação da AESC, 

que ressalta ainda que a gestão 
está empenhada na busca, sele-
ção e contratação de profissio-
nais da saúde que possam suprir 
todas as necessidades de assis-
tência no HNSN.
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SOCIEDADE NA ALTA TEMPORADA TORRENSE
Usualmente, Torres costuma ser sinônimo de cidade lotada e agito social redobrado - mesmo no final da temporada de veraneio. Entretanto, nesta atual temporada as grandes 

festas sociais não ocorreram, suspensas como medida de combate a pandemia de Covid-19. Ainda assim, as atividades sociais que envolvem a comunidade da mais bela praia 
gaúcha não pararam totalmente neste final de temporada, seguiram 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 (todos os cliques 
tirados antes do endurecimento dos protocolos de prevenção ao Covid-19).

Por Vera Lia Cavalheiro

O passeio ciclístico de Cynthia Bopp 
Meister, Daniela Gonzalez e Márcia 

Guerra Lazzarotto

Marisa Moreira de Oliveira 
muito feliz com a visita dos netos 

Isabela e Joaquim

A líder Gisa Webber com sua 
linda família

Amaro Cavalheiro e Lene Maia em suas 
caminhadas diárias

Happy hour de Joacy e Mariazinha Ciulla 
Paulo

Adriana Costa não dispensa 
uma casquinha de siri

Nos Molhes: estilista Marco 
Tarragô e o produtor cultural 

San Lopes(antes do fechamento 
das praias)

Onde quer que esteja, Taís Russomano se 
conecta com o mundo no Innova Space

Felipe Daiello reuniu a família em seus 80 anos

Eunice Tschiedel do Valle fez 93 anos com comemoração familiar O charme de Priscila Piccoli

O sorriso do casal Astrid e Cláudio 
Marinho

Stellinha Bertaso e Fico Cavalariano: muito felizes

Fui vacinada!
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A reunião teve como objetivo 
aproximar as duas instituições atra-
vés de um Termo de Cooperação 
que abrangerá o Hospital Nossa Se-
nhora dos Navegantes (de Torres) e 
o Hospital Santa Luzia (de Capão da 
Canoa) em virtude da abertura de 
cursos de graduação e pós-gradua-
ção (na modalidade presencial) na 
área da saúde na UCS Torres.

Conforme a nota da UCS emitida 
para a imprensa, "a história e a mar-
ca da Universidade de Caxias do Sul 
estão associadas à construção de 
uma identidade regional que, além 
dos benefícios econômicos e sociais, 
desperta a comunidade para valori-
zação de sua história, costumes, tra-
dições e valores, numa perspectiva 
de reconhecimento indenitário e 

cidadão".  E visando a sua inserção 
na comunidade é que a UCS celebra 

acordos e parcerias com a iniciativa 
privada, com o poder público e com 

a sociedade civil organizada, como 
está que está sendo projetada.

EDUCAÇÃO 

Na semana passada, reuni-
ram-se na sede da UCS (Uni-
versidade de Caxias do Sul 
- Torres) representantes da 
Universidade e representantes 
da AESC (Associação Educa-
dora São Carlos – responsável 
pelo Hospital Navegantes - de 
Torres -  e Hospital Santa Luzia 
- de Capão da Canoa - entre 
outros). Representando a UCS 

participaram o Professor Eval-
do Antonio Kuiava, Reitor geral 
e a Professora Débora B. Tho-
mas, Gestora da unidade de 
Torres. Da AESC participaram 
Diretor Executivo-Corporativo,  
Maximiliano das Chagas Mar-
ques, além de Ademar Barreto 
e Ana Carolina Jesus dos San-
tos, membros locais do Hospi-
tal Navegantes de Torres.

 Universidade de Caxias do Sul e gestores do Hospital 
de Torres trabalham para firmar Termo de Cooperação

EDITAL DE PROCLAMAS

Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresen-
taram os documentos   exigidos pelo Artigo 1.525,incisos I,III , IV e V do 

Código Civil Brasileiro,

JEFERSON MONTEIRO E VIDIANE DE SOUZA CARNEIRO

Ele solteiro, natural de Torres-R.S, residente e domiciliado em Torres.  
Ela divorciada, natural de Torres -R.S, residente e domiciliada em   Tor-
res/R.S. Se alguém souber de algum impedimento  oponha-se na forma 

da lei.

Torres , 01  de março  de  2021.
Alexandra Mendes Barros
Oficial Ajudante Substituta

EDITAL DE PROCLAMAS

Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresen-
taram os documentos   exigidos pelo Artigo 1.525,incisos I,III , IV e V do 

Código Civil Brasileiro,

EDMILSON DE OLIVEIRA MACHADO e RENATA CARVALHO FLORES

Ele divorciado, natural de Torres-R.S, residente e domiciliado em 
Torres.              Ela divorciada, natural de São Sebastião do Caí -R.S, 
residente e domiciliada em   Torres/R.S. Se alguém souber de algum 

impedimento  oponha-se na forma da lei.

Torres , 3  de março  de  2021                                                                        

Reunião na semana passada - que contou inclusive com a presença do reitor da UCS  - projeta parceria de atuação mútua nos 
cursos de graduação e pós-graduação da universidade de Torres

Teoria e prática em cursos  na área de Saúde

Inserção na comunidade com 
projetos inovadores

Excelência acadêmica aproximando-se com instituições regionais
Conforme o Reitor Evaldo 

Kuiava, "a busca pela excelên-
cia acadêmica é o compromisso 
permanente da UCS e norteia o 

seu Planejamento Institucional". 
E para isso a universidade está 
ampliando a cooperação com 
diferentes instituições de Torres 

e demais municípios do Litoral 
Norte do RS, buscando uma re-
lação de crescimento mútuo. "A 
UCS, como instituição comunitá-

ria, tem seus interesses voltados 
para a coletividade e o resultado 
de suas ações será totalmente 
reinvestido na qualificação insti-

tucional e no aprimoramento dos 
serviços oferecidos a seus estu-
dantes e à comunidade de Torres 
e região.”.

Academia e prática para a melhor formação profissional
Para o Diretor Executivo- Cor-

porativo da AESC, Maximiliano das 
Chagas Marques, "a intenção do 
Termo de Cooperação entre UCS e 
AESC visa assegurar a formação de 
profissionais qualificados, capacita-

dos e comprometidos com os inte-
resses coletivos da população por 
meio dos seus estabelecimentos 
hospitalares e ambulatoriais, assim 
como, através da UCS, a inserção de 
pesquisas acadêmicas, científicas e 

tecnológicas nas unidades da AESC."  
Presente no município de Tor-

res desde outubro de 2019, a UCS 
vem aumentando sua presença em 
cursos presenciais na cidade (assim 
como há o polo EAD), e visa celebrar 

acordos e parcerias com finalidades 
educacionais, científicas e culturais 
nas mais diversas áreas do conhe-
cimento. "Neste sentido, a integra-
ção entre a UCS Torres e AESC é um 
marco importante na promoção de 

ações educativas e de saúde que vi-
sam a melhoria da qualidade de vida 
da população e o desenvolvimento 
econômico e social de Torres e da 
região. ", finalizou a Prof.ª Débora 
Thomas.

54 anos de história, agora em Torres
A Universidade de Caxias do Sul 

(UCS) é uma Instituição Comunitá-
ria de Educação Superior presente 
em diversos municípios e aten-
dendo diretamente 1,5 milhão de 
pessoas. "Com visibilidade e reco-
nhecimento no cenário da educa-
ção superior, a UCS avança no seu 
processo de internacionalização, 

ampliando a cooperação com insti-
tuições de diferentes países, numa 
relação de crescimento mútuo que 
visa fortalecer os valores e compe-
tências locais e regionais a partir 
das trocas globais", destaca a as-
sessoria de comunicação da UCS.

Ao longo dos seus 54 anos de 
atividades, o olhar da Universidade 

de Caxias do Sul sempre esteve di-
recionado para as pessoas. É para 
elas- e com elas - que a Universida-
de avança, se moderniza e se rein-
venta. Conforme a assessoria de 
comunicação da UCS, são mais de 
80 cursos de graduação e 160 op-
ções de ingresso; 12 Doutorados, 
19 Mestrados e diversos cursos de 

Especialização (alguns desses dis-
poníveis na unidade em Torres, seja 
presencial ou EAD).

A UCS Torres oferta para a co-
munidade local e regional diversos 
cursos de Graduação nas modali-
dades EAD e Semipresencial, cur-
sos de Pós-Graduação e cursos de 
Extensão. Em seu planejamento 

inicial, ao tornar-se um Campus 
Universitário em 2021, ofertará 4 
cursos de Graduação na modali-
dade presencial: Direito, Enferma-
gem, Psicologia e Design de Inte-
riores.  A UCS Torres está localizada 
na Av. José Bonifácio, 793 - Centro.  
Informações: (51) 3626-2186 / (51) 
99874-1768
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Senac.
Educação profissional 
mudando vidas.

#soltealingua
senactorres                   Senac RS

Senac Torres
Rua Júlio de Castilhos, 411

 (51) 3626.4908
 (51) 99701.1705

SEGURANÇA 

Na noite de 25 de fevereiro, no 
bairro São Jorge em Torres, a Bri-
gada Militar (BM) prendeu dois ho-
mens por tráfico de drogas. Após 
o levantamento de informações 
sobre a venda de drogas no Bairro 
São Jorge, equipes da Força Tática 

do 2° BPAT realizaram a aborda-
gem de três homens suspeitos. 

"Foram identificados três indiví-
duos, entre 18 e 25 anos. Durante 
revista aos indivíduos e no local 
foram apreendidas 82 pedras de 
crack e uma porção de maconha", 

ressalta a comunicação da BM.
Dois homens foram presos por 

tráfico e associação para o tráfico 
de drogas, e o terceiro homem 
encaminhado como testemunha. 
Todos foram conduzidos para a De-
legacia de Polícia de Torres.

BM prende dois homens por tráfico e 
associação para o tráfico de drogas em Torres

Com Governo do RS
____________________

Com a curva de contaminações 
e internações pela Covid-19 no 
pior pico desde o início da pande-
mia, e a necessidade de endurecer 
a fiscalização das medidas preven-
tivas, o governo do Estado vai au-
torizar a extensão da Operação RS 
Verão Total, prevista para encerrar 
na próxima segunda-feira (1° de 

março), por mais 15 dias, com 40% 
do efetivo de reforço. A decisão foi 
anunciada pelo vice-governador e 
secretário da Segurança Pública, 
delegado Ranolfo Vieira Júnior, 
que coordena a Operação, em 
reunião por videoconferência com 
prefeitos da Associação dos Muni-
cípios do Litoral Norte (Amlinorte), 
na manhã desta sexta-feira (26/2). 
À tarde, houve novo encontro com 
as chefias de todas as instituições 

vinculadas à SSP para alinhar as 
estratégias de atuação.

Conforme o vice-governador, a 
ampliação por mais 15 dias se dá 
pela necessidade de manter par-
te do reforço de efetivo nas áreas 
litorâneas, que têm se mostrado 
os locais em que há maior risco 
de aglomerações, principalmente 
o Litoral Norte. A partir deste sá-
bado (27/2) até, pelo menos, 7 de 
março, passam a vigorar em todo 

o Estado os protocolos da bandei-
ra preta, que indica o nível má-
ximo no risco de contaminação, 
com imposição de restrições mais 
rígidas. Estará proibido, por exem-
plo, a permanência nas faixas de 
areia, a abertura de quiosques 
e o uso de guarda-sóis. O banho 
de mar não é recomendado, pois 
demanda que os guarda-vidas 
abandonem as ações de preven-
ção para monitorar os banhistas 

na água.
Brigada Militar, Polícia Civil, Ins-

tituto-Geral de Perícias e Corpo de 
Bombeiros Militar deverão man-
ter, a partir do dia 1° de março, 
40% do efetivo que atualmente re-
força as atividades de policiamen-
to e prevenção nos litorais Norte 
e Sul, além do efetivo regular das 
regiões. A prioridade total é fiscali-
zar o cumprimento dos protocolos 
de bandeira preta.

Operação RS Verão Total estendida até 15 de março com 
40% do efetivo de reforço

Com o intuito de combater a 
propagação da doença Covid-19 em 
Torres, as Secretarias Municipais re-
forçaram na última sexta-feira (26) e 
sábado (27), as ações de orientação 
e fiscalização para cumprimento das 
regras da bandeira preta. Placas avi-
sando sobre a proibição da perma-
nência de pessoas na faixa de areia 
da praia também foram colocadas 
na orla. Pelo decreto estadual, só 
pode haver circulação, exercícios 
rápidos e banhos de mar não pro-
longados.

Na sexta-feira à noite (26 de fe-

vereiro), agentes da Fiscalização 
Municipal estiveram em diferentes 
pontos da cidade para orientar os 
comerciantes sobre os regramentos 
da bandeira preta. Porém, conforme 
os fiscais, a maioria já estava obede-
cendo o decreto estadual. Na manhã 
de sábado (27), servidores da Secre-
taria Municipal do Trabalho, Indús-
tria e Comércio estiveram na orla, 
orientando algumas pessoas que 
se encontravam na faixa de areia e 
principalmente para inspecionar o 
comércio da beira mar. Conforme o 
secretário Alexandre Porcatt, todos 

os quiosques estavam fechados, 
sendo que muitos já retiraram mate-
rial do local.

Além disso, forças de segurança 
como a Brigada Militar e Guarda Mu-
nicipal participaram desta ação inte-
grada da Prefeitura que contou com 
outras Secretarias (como a de Obras 
e Serviço Públicos). De acordo com o 
diretor de Segurança Pública da Pre-
feitura, Jairo Morelle, a operação, 
que visa a segurança dos visitantes e 
moradores, e também o combate à 
disseminação da Covid-19, não apre-
sentou maiores intercorrências.

Denúncias sobre o descumpri-
mento de decretos estaduais e mu-
nicipais podem ser feitas através do 

fone (51) 3626 9150 ramais 223 e 
232 com a Diretoria de Fiscalização, 
das 8h às 20h.

Reforçadas medidas de orientação e fiscalização para cumprimento 
das regras da bandeira preta em Torres
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REEDIÇÃO DE COLUNAS ANTIGAS 

Da mesma forma que no ano passado, in-
gressamos no mês de março com uma quarente-
na, uma nova e escura quarentena, mais um “fique 
em casa”. Só que, este ano, a temporada foi fraca 
(devido a pandemia) e a previsão é que o período 
da baixa temporada, seja ainda mais difícil do que 
o ano passado. Mas não quero começar o ano 
com um assunto antigo, vou iniciar com uma colu-
na antiga. 

Para dar uma amenizada neste mês de tran-
sição, da alta para a baixa temporada, vou reeditar 
uma antiga coluna que lembra como eram os 
“marços” de antigamente... 

Francisco Raupp, no livro Do alto da Torre, 
descreve com uma aterradora clareza o sentimen-
to comum no litoral gaúcho quando termina a tem-
porada de veraneio. 

“Eis-me espiritualmente em Torres, no jardim 
da minha casa. Fim de março de 1984 e é quase 
noite. Noto que uma transformação se opera em 
torno de mim. O verão estertora. Há uma volúpia 
incontida, quase pânico. Nenhuma promessa. [...] 
Que estará ocorrendo? Por que essa ansiosa ex-
pectativa pelo amanhã se apossou da cidade? As 
casas, os bares, os hotéis, as fruteiras, estão fe-
chados. [...] A cidade foi varrida. Os visitantes fo-
ram chamados pelos seus deveres, deixando ape-

nas os seus rastros, porque os seus rostos se dilu-
íram na retina dos que ficam, no primeiro sol outo-
nal. [...] Imantado das dores e inquietação da mi-
nha cidade, reflito e concluo: é o fim da tempora-
da. Agora, a hibernação, o longo sono até chegar 
o novo verão”. 

Buscando auxílio no dicionário, conceituo a 
palavra Hibernar como tempo de espera, inércia 
passageira, espera de um período que vai passar. 
O urso hiberna no inverno, o computador hiberna 
quando não é usado e o litoral hiberna após a tem-
porada. 

Muitas praias ficam realmente em um estado 
letárgico esperando a próxima temporada, quase 
morrem, mas acordam a tempo de iniciar uma no-
va temporada, um novo ciclo. 

Torres possui aspectos de cidade e não mais 
se enquadra como balneário de verão, porém tem 
muito a fazer para se transformar em uma cidade 
ativa durante o ano todo. 

Para quem fica o rompimento é brusco e é 
preciso um tempo para a readaptação ao modelo. 
O modelo de muitos bares/restaurantes/hotéis 
abertos para o modelo de poucos bares/
restaurantes/hotéis abertos. O modelo de até 200 
mil pessoas (ou mais) para o modelo de 40 mil 
habitantes. O modelo de ruas lotadas para o mo-

delo de ruas quase vazias. O modelo do “verão” 
ou “alta temporada” para o modelo “inverno” ou 
“baixa temporada”  

Como se vê no texto de Raupp, há mais de 
30 anos, o cenário descrito é ainda muito parecido 
com o cenário atual. Ainda temos muito de balneá-
rio, mas agregamos muitas características de cida-
de. Temos uma universidade que empresta a Tor-
res feições de cidade universitária na hibernação 
da cidade balneária. Mas é pouco.  

Mas muitos ainda acham que ao final da tem-
porada a cidade é devolvida aos torrenses, e feli-
zes vão passar suas férias em Santa Catarina. E 
na volta curtirão o sossego da cidade nos próxi-
mos dez meses.  

Cidade o ano inteiro. Tumulto no verão. Sos-
sego no inverno. Cidade universitária. Cidade Bal-
neária. O que queremos? Tudo? Um pouco de 
cada? Ou nada? Encerro com o pensamento de 
Francisco Raupp sobre esta transição: 

“Não há uma metamorfose, há uma cisão, um 
rompimento seguido de um vazio. Rompe-se o 
barulho com o silêncio, interrompe-se o trânsito 
confuso com o desfile do nada. É o caos do silên-
cio.” 
Fonte: RAUPP, Francisco. Do alto da torre: crôni-
cas. Porto Alegre: Movimento, 1985. 

A ssim como acontece todo 
ano, é março novamente. O 

ano se inicia, de fato, com o final da tempora-
da, porém não neste ano.  
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