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Além disso, Três Cachoeiras registrou mais dois óbitos, e Arroio do Sal outros três nesta 
semana. Hospitais da região seguiam operando acima da lotação máxima até quinta (11)
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do Ex presidente repercutiu entre políticos e em-
presários. O Presidente da Câmara, Artur Lira, já 
se havia manifestado logo depois da anulação 
do processo contra Lula na Lavajato: “ Lula ain-
da tem perdão. Moro não!” Explica-se: A lavaja-
to nunca foi popular no Congresso...Para não se 
comprometer tanto poderia ter usado uma máxi-
ma mais neutra: “ ais vale um criminoso solto do 
que um inocente preso”. Já entre os empresários, 
mesmo admitindo preocupação com o VOLTA 
LULA! destacou-se a posição de Luiz Stuhberger,  
criador da Verde Asset um dos maiores fundos 
de investimento no país, amplamente divulgada, 
acalmando os espíritos mais espinhados ao dizer 
preocupados com o “risco – Lula”. Justifica ele:  
Não há perigo. Se e o Ibovespa for para os 50 mil 
pontos estará desenhada uma "oportunidade de 
compra"; caso Lula vença o pleito, o Congresso 
não iria se curvar a ele como fez em 2003 e a 
revogação das reformas de Michel Temer apro-
vadas pelo Congresso seriam mais difíceis; "Caso 
Lula reverta as reformas, haverá uma espiral in-

flacionária, uma deterioração das expectativas 
econômicas e uma maior tensão da população, 
podendo culminar no impeachment, que é tudo 
o que Lula não quer". Ou seja, Lula, para ele te-
merá mudanças radicais.

A verdade é que estamos entrando no outono. 
As manhã frescas já recomendam trocar as rou-
pas do armário e ir trocando o chopp pelo vinho. 
E os novos ventos – sempre o Rodeio dos Ventos, 
lembrando Barbosa Lessa que nos deixou justo 
no dia em que escrevo esta coluna, a 11 de mar-
ço de 2002 – trazem novidades à conjuntura. A 
esquerda exulta, o centro se preocupa e a direi-
ta, enfim, se exaspera. O povo? Ora o povo está 
onde sempre esteve. Enquanto sobrevivente, 
com medo e esperança diante da realidade. Se o 
medo prevalecer, vota na direita. Se a esperança 
se disseminar, o contamina, e vota no Lula. Voto 
é afeto. Assim é o mar, assim é a vida. Viver é 
difícil e  perigoso porque tudo muda. Difícil parar 
em pé e ver a tal de verdade, sempre reduzida a 
certezas incertas. Haja coração!

Todos os que vivem no litoral oceânico, mes-
mo nos mais tranquilos, sabem que, de uma 
hora pra outra, sem qualquer aviso dos astros 
ou da lua, vem um “ondão” que varre tudo pelo 
caminho. Aqui em Torres, distante das áreas de 
tsunami, nos conta Bento Barcelos, num de seus 
belos livros de contos, quimeras e ficções,  um 
caso desses. Ele testemunhou. A maré entrou 
fundo no Mampituba e teria feito até vítimas. 
Mas a vida, como o mar, vem em ondas. Isso 
quando não vira mar mesmo. Lembram daquela  
velha canção que nos fala que o mar virou ser-
tão e o sertão virou mar? Assim é tudo no mun-
do. Feito das várias temperaturas e movimentos 
do caos, aos quais os ditos normais se adaptam, 
virando planetas mansos e criaturas abençoadas 
e os doidos endoidecem ainda mais querendo 
arrumar a casa.

De repente, aqui no Brasil, em meio à pande-
mia, à crise econômica e pândegos investidos 
em funções públicas, e nas quais  homens  pon-
derados e engravatados pelo centrismo pro-
curavam cavar um lugar ao sol nas eleições de 
2022, um Ministro do Supremo anula os quatro 
processos de Lula na Lavajato, e outro Ministro, 
leva à consideração de seus pares, uma sen-
tença definitiva sobre a República de Curitiba: 
A parcialidade do ex- Juiz Moro nos processos 

contra o PT e contra Lula, aproveitando-se do 
feito para virar Ministro da Justiça do concor-
rente beneficiado por suas decisões. Pronto! 
Caiu o mundo. Bolsonaro acusou e golpe e saiu 
em campo com seus baby- bolsos fazendo ar-
minha com a vacina contra o COVID. E Mourão 
não vacilou: -“Se o povo quiser, Lula volta.” 
Com efeito, Lula viera  à tona, na quarta virtu-
osa, como são todas as quartas, dia 10 e “falou 
à Nação” numa cadeia voluntária dos grandes 
veículos de Mídia.

Lula fez um pronunciamento histórico de ex-
celente nível demonstrando amadurecimento 
e sabedoria. Mostrou-se como um protagonista 
internacional, como uma estadista da República 
e como um líder popular. Não fechou portas ao 
diálogo com adversários, empresários e outros 
parceiros da esquerda, marcando, sempre, a 
forte hegemonia do PT entre as forças progres-
sistas desde 1989. Sem deixar de falar sobre 
temas gerais centrou sua atenção na pandemia 
aliando=se aos defensores das medidas preven-
tivas do distanciamento e uso de máscara, como 
da urgência da vacinação. Minha única ressalva 
seria no tocante aos desafios energéticos diante 
da crise dos combustíveis fósseis e meio am-
biente em geral.

Além das repercussões no Governo, a dicção 

OPINIÃO 

De repente, uma onda avassaladora

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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Está tramitando nos ritos da 
Câmara Municipal de Torres um 
Requerimento Oficial, de autoria 
da vereadora Carla Daitx (PP), 
que encaminha uma Moção de 

Apoio para que o Poder Execu-
tivo (Prefeitura de Torres) dê 
continuidade na contratação de 
Guarda Vidas Civil temporários 
para que atenda pontualmente 

banhistas nas praias principais 
da cidade. O requerimento foi 
assinado por todos os outros 
doze vereadores da Câmara Mu-
nicipal. 

POLÍTICA 

Sessão da Câmara se mantêm fechada em Torres
Ainda assim, Comissão Especial foi formada na Casa Legislativa torrense

Na segunda-feira (08) a Câma-
ra dos Vereadores de Torres rea-
lizou a 6ª Sessão Ordinária, ainda 
com restrições sob classificação 
de bandeira preta. Atendendo 
ao decreto estadual, a Casa não 
fará os pronunciamentos com o 
objetivo de restringir o tempo de 

permanência dos vereadores nas 
dependências da Câmara.

Durante a sessão, merece 
destaque a escolha da comissão 
especial que fará a revisão do Re-
gimento Interno da Câmara Mu-
nicipal, que ficará sob o cuidado 
dos vereadores Carlos Jacques, 

Rafael Silveira, João Negrini, Igor 
Beretta e Silvano Borja. Além 
destes, o Presidente da Casa, 
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, o 
Gimi, acompanhará os trabalhos. 
Os demais vereadores também 
poderão participar de todo o 
processo.

Busca é evitar óbitos

Vereadora pede continuidade na contratação de Guarda-Vidas 
temporários em Torres

Ideia da vereadora Carla Daitx é manter o trabalho dos profissionais junto a orla pelo menos até o feriado de páscoa. Moção foi assinada por todos os vereadores 

Está tramitando nos ritos da Câ-
mara Municipal de Torres e será 
apreciado e votado na próxima ses-
são da Casa Legislativa, o Pedido de 
Informação 064/2021, de autoria 
do vereador Igor Beretta (MDB) que 
solicita dados sobre a situação do 
Loteamento Tamburiki, localizado 

na Estrada do Mar, no bairro Faxi-
nal. O pedido quer saber se existe 
regularização fundiária dos lotes, 
assim como pede também a situa-
ção processual envolvendo o local, 
bem como quais ações estão sen-
do realizadas pela prefeitura para a 
devida regularização, caso estejam 

havendo.
O vereador Igor afirma que aten-

de uma demanda da comunidade 
do Loteamento Tamburiki, que con-
forme diz, tem encontrado dificul-
dades inclusive para ter acesso à 
energia elétrica, água potável e vias 
internas com condições de tráfego. 

Ele lembra no texto do Pedido de 
Informação que,  por anos,  o lotea-
mento  vem se consolidando e  sen-
do urbanizando, mas que os  mo-
radores não tem tido seus direitos 
oferecidos pela municipalidade. E 
que os mesmos proprietários dos lo-
tes, portanto, estariam sendo vítima 

da omissão do ente público quanto 
à possibilidade da comercialização 
dos terrenos que originaram comu-
nidade, formada, conforme Igor, 
"por muitos torrenses, trabalhado-
res e pagadores de seus impostos, 
que teriam acreditado na legalidade 
do local comercializado". 

Vereador indica obra de retenção do 'Valão' entre o rio Mampituba e 
a Av. Barão do Rio Branco

A vereadora Carla justifica sua 
moção afirmando que o objetivo 
é de auxiliar na continuidade do 
serviço de proteção aos veranistas 
e turistas da temporada em Torres, 
assim como dos munícipes, que 
também aproveitam o período de 
férias para ir á praia como já houve 
em outros anos (apesar de, com o 
atual protocolo de bandeira preta, 
o banho de mar não estar permiti-

do). O argumento lembra que, his-
toricamente, existe o consumo dos 
banhos de mar em Torres mesmo 
no período de baixa temporada, 
pelo menos até o feriado de Páscoa. 
Afirma, ainda, que a constatação é 
comprovada estatisticamente e que 
por isso sugere a necessidade do 
seguimento da atividade de Guar-
da-Vidas.

Conforme estudo citado pela 

autora no texto, feito pelos guarda-
-vidas civis e que consta no reque-
rimento, existe aumento de 350% 
nos óbitos em horários que não há 
o serviço de guarda-vidas nas guari-
tas, em relação ao mesmo período 
do ano anterior.  Assim como foi 
constatado que há mais de 70% de 
acréscimo de salvamentos e resga-
tes quando, ao contrário, existe o 
salva-vidas nas mediações.

Praia da Guarita é local perigoso e por isso necessita de serviço 
mais pontual em Torres  (foto de arquivo)

Vereador quer informações sobre lotes consolidados que não 
estariam conseguindo ligar a água e  a luz nas casas

Igor Beretta alega que municipalidade estaria sendo omissa por deixar que a comercialização no loteamento Tamburiki se multiplicasse por anos

Entrou em tramitação nos ritos 
formais da Câmara Municipal e vai 
ser votada na próxima sessão da Casa 
Legislativa, a Indicação 55/2021, de 
autoria do Silvano Borja (PDT), que 
sugere por escrito que a prefeitura da 
cidade realize estudo de viabilidade 
para haja uma obra de contenção do 
riacho (popularmente chamado de 
Valão) na Avenida do Riacho, especi-
ficamente no trecho que se encontra 
entre a Avenida Barão do Rio Branco e 
a margem do Rio Mampituba.

Risco de desmoronamento

 Na justificativa da Indicação do ve-

reador, ele cita que Já faz muitos anos 
que esta obra se faz necessária na ci-
dade. Ele lembra que somente neste 
trecho - entre a Avenida Barão do Rio 
Branco e a margem do Rio Mampitu-
ba - existem mais de 120 famílias mo-
rando no entorno do valo, que conse-
quentemente transitam naquela rua 
todos os dias, além da Câmara de Ve-
readores comércios próximos à casa 
legislativa. Silvano alerta na mesma 
justificativa, que o desmoronamen-
to de terra em alguns trechos já está 
prejudicando o trânsito, pois os carros 
tem que passar pelo lado oposto ao 
valo, tamanho é o risco de acidente.

 O vereador, afinal, sugere inclusive 

o material a ser utilizado na mesma 
indicação formal. Para ele a contenção 
poderá ser feita por blocos de “alicer-
ce” ou também com madeira, lem-
brando que há em poder do município 
um grande número de postes de eu-
calipto tratado, oriundo da CEEE, que 
poderá ser utilizado para a contenção. 

Prefeitura já busca recursos 
para a obra

Em 2019, o prefeito de Torres Car-
los Souza e o então presidente da 
Câmara Municipal, vereador Carlos 
Jacques, estiveram em Brasília visi-
tando o Ministério do Desenvolvi-

mento Regional - onde já solicitavam 
recursos para obras de drenagem e 
contenção do 'Valão' (riacho que liga 

o Mampituba a Lagoa do Violão), no 
mesmo trecho, próximo à Câmara de 
Vereadores.

Silvano Borja alerta na justificativa, que o risco de desmoronamento de terra existe e que este já está também prejudicando o trânsito no local.

Av. do Riacho, nas proximidades da Câmara dos Vereadores 
(foto de arquivo)
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Manifestação defronte ao Palácio Piratini na quarta-feira

Na quarta-feira, dia 10 de 
março, o mesmo presidente da 
Ascomt, Marcos Silva esteve 
participando, também, de uma 
manifestação de empresários 
de todas as áreas e cidades 
gaúcha, realizado em Frente 
ao Palácio Piratini, também na 
Capital gaúcha. A presidente 

do Sindicato dos Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares do 
Litoral Norte (SHRBS LN), Ivone 
Ferraz estava junto ao líder do 
comercio torrense. A manifes-
tação geral foi contra as res-
trições impostas pelo governo 
Eduardo Leite ao comércio 
e aos serviços em geral - em 

conta do distanciamento con-
trolado. Mas também houve 
reclamação quanto ao uso dos 
recursos enviados para o Esta-
do pelo governo federal para o 
combate ao Coronavírus. A re-
clamação de alguns seria que 
este dinheiro teria sido utili-
zado para outros fins no orça-

mento estadual. E que por isso 
que o estado estaria enfren-
tando mais este afunilamento 
nos sistema de saúde pública.

 Mas os torrenses Marcos 
Silva e Ivone Ferraz estavam 
lá para somar forma para a 
reabertura do comércio e dos 
serviços com 25% da capacida-

de. A presidente do SHRBS do 
LN também bate na tecla que 
não teria sido a atividade do 
Turismo que teria aumentado 
a contaminação dos gaúchos. 
Defende que, ao contrário, os 
Hotéis e restaurantes trabalha-
ram na temporada com altos 
cuidados sanitários. 

Por Fausto Júnior
______________

Na terça-feira (dia 9 de mar-
ço), o presidente da Associação 
Comercial de Torres (Ascomt), 
Marcos Silva, acompanhado pelo 
Presidente do Sindilojas de Torres 
e região, Nasser Samham, e do 
vereador torrense Igor Beretta es-
tiveram em audiência com o presi-
dente da Assembleia Legislativa do 
RS (ALERGS), deputado estadual 
Gabriel Sousa (MDB). Na ocasião a 
comitiva torrense pediu para que 
o poder legislativo gaúcho ajudas-
se a fazer pressão pressão,  junto 
ao Governo Eduardo Leite,  no 
sentido de dar maior flexibilização 
para que os comerciantes de Tor-
res e de toda a região turística do 

Litoral Norte tenham seus estabe-
lecimentos funcionando, mesmo 
em período agudo de pandemia. 
Conforme defende o presidente 
da Ascomt, Marcos Silva, o aumen-
to do contágio da Covid 19 não é 
culpa do comércio aberto. E com 
este panorama que a comitiva en-
tregou um oficio ao presidente da 
ALERGS, formalizando a demanda 
de Torres perante as autoridades 
estaduais. 

As demandas são a flexibiliza-
ção do comércio nos municípios, 
com a ampliação da forma do 
funcionamento dos estabeleci-
mentos. Mas o grupo de líderes 
também pede mais urgência na 
aquisição de vacinas por parte do 
governo para a imunização da po-
pulação gaúcha(e se coloca a dis-

posição para dar apoio no âmbito 
de Torres), entendendo esta como 
a forma efetiva de enfrentar a pan-
demia.

O Presidente da ALERGS, de-
putado Gabriel Souza diz que está 
trabalhando em uma proposta 
para que haja uma flexibilização 
para a definição dos estabeleci-
mentos considerados “Essenciais”, 
pois em cada região estas priorida-
des podem ter diferentes concei-
tuação. Gabriel também informou 
que está trabalhando para que 
seja permitida a abertura do co-
mércio e dos serviços com 25% da 
capacidade, mesmo com bandeia 
preta. A proposta será levada ao 
governo Leite de forma urgente, 
conforme informa o presidente da 
Assembleia Legislativa gaúcha. 

Representantes de Torres vão à Porto Alegre pedir 
flexibilização nas medidas da Bandeira Preta junto ao comércio
Grupo de empresários esteve na Assembléia Legislativa do RS e em manifestação defronte ao Palácio Piratini. A busca é permissão para abrir os 

estabelecimentos com 25% da capacidade

                     
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TORRES - SIMTO 

RUA BALBINO DE FREITAS, 720 -     CENTRO 
CEP: 95560-000 - TORRES – RS FONE 36643899-36265554

EDITAL Nº 03/2021 

O PRESIDENTE DO SIMTO NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS   ESTATUTÁRIAS   

I/N/F/O/R/M/A 

A todos os associados do SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TORRES 
- SIMTO, o CANCELAMENTO das ELEIÇÕES SINDICAIS da Diretoria e do Conselho Fiscal, 
para o triênio de 2021/2024 previamente aprazada para 18 de março de 2021, com previsão de 
novo processo eleitoral em 06 (seis) meses, prazo extenso, porém necessário, visto que a situação 
no Rio Grande do Sul é caótica e a prioridade absoluta no momento deve ser a saúde dos 
servidores de Torres. 

Torres, 12 de março de 2021. 
                    

ANDRÉ LUÍS TORRE DAMBRÓS 
Presidente do SIMTO 

No centro (de gravata) o presidente da AL Gabriel Souza. A 
sua esquerda, o presidente da Ascomt Marcos Silva. E a direita os 

também torrenses Nasser Samham, presidente do Sindilojas e o 
vereador Igor Beretta

Manifestação com frases colocadas em lojas

Já na cidade de Torres, os 
mesmos comerciantes estão 
fazendo uma espécie de mani-
festação contra o fechamento 
do comércio de forma silencio-
sa. Várias lojas estão colocan-
do cartazes em suas fachadas 
e vitrines com palavras de or-

dem sobre o fechamento e 
sobre o impacto das medidas 
de contenção junto aos comer-
ciantes decretadas pelo gover-
nador do Estado. 

“Qualquer trabalho que pro-
vê o pão de dada dia é ESSEN-
CIAL”, diz um cartaz. 
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Por Miriam Sperb
_______________

Uma publicação da noite de 26 
de fevereiro nas redes sociais do 
Conselho Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea/
RS) informa que, mesmo sob ban-
deira preta, as feiras ecológicas 
e da agricultura familiar conti-
nuam funcionando. Isso porque, 
assim como os supermercados, 
este tipo de feira é considerado 
serviço essencial e, contanto que 
cumpram todos os protocolos de 
segurança, podem atender, de 
acordo com o Decreto Estadual 
nº 55.769, de 22 de fevereiro de 

2021.
No entanto, desde o dia 27 de 

fevereiro, os consumidores que 
buscam alimentos agroecológicos 
na Feira Ecológica Lagoa do Vio-
lão encontram somente uma pra-
ça vazia. Nara Martins, do grupo 
Ecotorres do José, ficou sabendo 
por acaso, no dia 23 de fevereiro, 
que a feira não seria realizada.

Sem entender por que tranca-
ram novamente – entre março e 
abril de 2020 o empreendimento 
ficou três semanas sem funcionar 
-, a agricultora argumenta que “o 
produto é limpo, a feira é em es-
paço livre”. Nara recorda que no 
retorno da feira no ano passado 

a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Rural e Pesca de Tor-
res orientou as seis famílias a dis-
tanciar as bancas, usar álcool gel 
e máscara, medidas que vinham 
sendo atendidas nas seis bancas. 
“Se a gente estava agindo da for-
ma correta, é estranho”.

“A princípio observou-se des-
cumprimento de medidas sani-
tárias, principalmente o distan-
ciamento”, justificou o prefeito 
Carlos Souza. Já o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento Rural 
e Pesca, José Vanderlei Broca, 
disse que a volta da feira pode-
rá ocorrer mediante a limitação 
do espaço no entorno da praça, 

de forma que possa haver um 
controle de entrada e saída de 
clientes. “A feira está num espaço 
público que não tem controle de 

entrada e saída de gente e para 
ter a feira a gente tem que ter 
controle, como está acontecendo 
em Porto Alegre”.

Agricultores questionam fechamento 
da Feira Ecológica de Torres

Feira é serviço essencial
Conforme o bacharel em Direito 

e consumidor de produtos agroe-
cológicos Alécio Pereira de Souza, 
em Porto Alegre, onde grupos e 
associações do litoral norte co-
mercializam na Feira do Agricultor 

Ecologista (Fae), a cada sábado ele 
encontra protocolos mais rigoro-
sos. “Eles reforçam os protocolos 
para ter direito ao funcionamento: 
controle do fluxo de pessoas, dis-
tanciamento entre barracas, quem 

lida com dinheiro não manipula o 
produto, se você ficar a um metro 
de alguém vem um monitor aler-
tando para se distanciar”.

Souza assinala que, em Torres, 
assim como na Capital, “a feira 

pode abrir, porque é serviço es-
sencial. Todavia tem que cumprir 
as salvaguardas específicas do 
decreto que está em vigor”. Ten-
do em vista as dificuldades ou 
mesmo impossibilidade de arma-

zenamento das hortaliças da agri-
cultura familiar, o bacharel avalia 
que problemas no cumprimento 
dos protocolos poderiam ser solu-
cionados nas devidas esferas, sem 
fechar a feira.

Situação dos feirantes
“A renda da família diminui 

bastante. A gente depende da 
feira para o sustento da casa, 

isso piorou”, lamenta o feirante 
Elias Strege Evaldt, da Associa-
ção dos Produtores Ecologistas 

de Morrinhos do Sul (Apem-
sul). A agricultora e produtora 
de plantas ornamentais Cleusa 

Carlos, de Morro Azul, diz que, 
depois de um ano de angústia 
e medo, a situação financeira 

piorou, o que é agravado pelo 
fechamento da feira neste mo-
mento.
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Novo decreto restringe banhos de mar e a 
venda de produtos não essenciais em Torres

O prefeito Carlos Souza assinou 
no domingo (7 de março) o decre-
to 40/2021 -  que segue o Decreto 
Estadual no 55.782, de 5 de março 
de 2021 no âmbito do Município 
de Torres, enquanto perdurar sua 
vigência. Os estabelecimentos co-

merciais e de serviços situados no 
Município deverão seguir o que 
está disciplinado no Decreto Esta-
dual. Este Decreto entra em vigor 
às 00h desta segunda-feira, 8 de 
março. O novo decreto especifica 
multas e restringe vendas de pro-

dutos não essenciais.
"Os estabelecimentos que 

realizarem mais de um tipo de 
atividade deverão observar as li-
mitações, horários, modalidades 
e protocolos para cada tipo de 
atividade, vedada a prestação de 

serviços ou a comercialização de 
produtos não essenciais nos horá-
rios de funcionamento reservados 
às atividades essenciais. Nos ca-
sos de que trata o artigo anterior, 
quando autorizada a comerciali-
zação apenas de bens essenciais, 

os produtos não-essenciais não 
poderão permanecer expostos à 
venda. São considerados produtos 
essenciais, os bens relacionados à 
alimentação, à saúde, limpeza e à 
higiene da população", destaca a 
Prefeitura de Torres.

Bandeira preta (ao menos) até 21 de março
O Rio Grande do Sul segue em 

alerta máximo por pelo menos 
mais duas semanas. Diante dos ní-

veis críticos de ocupação de leitos 
e velocidade de propagação do 
coronavírus, o governador Eduar-

do Leite anunciou que todas as re-
giões serão mantidas em bandei-
ra preta e sem cogestão regional 

pelo menos até dia 21 de março. 
A suspensão geral de atividades 
não essenciais, entre 20h e 5h, fi-

cará vigente até 31 de março para 
reduzir a circulação de pessoas e, 
com isso, a circulação do vírus. 

Banhos de mar estão proibídos; pessoas sem máscara podem ser multadas
Uma alteração que atinge Torres 

e o litoral é que o banho de mar (as-
sim como a prática de surf ou espor-
tes aquáticos), lagoa ou rio, que até 
então estava permitido, passa a ser 

proibido durante a bandeira preta. 
A circulação em faixas de areia se-
gue permitida.

Outra novidade diz respeito ao 
descumprimento da determinação 

legal do uso correto de máscara, 
tapando nariz e boca, na circula-
ção em espaços públicos e privados 
acessíveis ao público, em vias públi-
cas e no transporte público coletivo. 

Quem descumprir essa regra pode 
receber uma advertência ou multa 
de R$ 2 mil, podendo ser majorada 
para R$ 4 mil em caso de reincidên-
cia. Conforme a publicação, depen-

dendo da gravidade das demais in-
frações, as multas podem ir de R$ 
2 mil até R$ 1,5 milhão. Além disso, 
os valores podem ser dobrados em 
caso de reincidência.

Sem lockdown no final de semana
Em reunião realizada na últi-

ma terça-feira (9 de março), os 
prefeitos da Amlinorte avalia-
ram as medidas restritivas do 
lockdown aplicadas no último 

final de semana (dias 6 e 7 de 
março), onde todos os muni-
cípios mantiveram abertas so-
mente as atividades essenciais 
nos 23 municípios da região. 

Na análise conjunta, as medi-
das restritivas foram importan-
tes, porém geraram alvoroço e 
aglomerações, principalmente 
nos supermercados. Os prefei-

tos também analisaram o De-
creto Estadual No 55.782 de 5 
de março, considerado muito 
restritivo, e decidiram seguir os 
protocolos da Bandeira Preta 

na região, sem outras restrições 
específicas. Desta maneira, não 
vai o lockdown com fechamento 
de atividades como o ocorrido 
no fim de semana passado.
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Um acordo de cooperação celebra-
do entre o Ministério do Turismo e o 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS) oferece 20 cursos gratuitos e on-
line a profissionais de turismo ou de 
outras áreas que desejam se capacitar 
nos universos temáticos abordados. 
Entre as qualificações com inscrições 
abertas estão: Geografia e Turismo; 
Libras: compreensão básica; Indicação 
Geográfica: Agregando Valor a Produ-
tos e Regiões; Geografia e Geopolítica 
na Atualidade; Biologia; Enoturismo e 
Desenvolvimento Regional; Agências 
de Viagem e Turismo; Geografia 1 e 2; 
e Higiene e Controle de Qualidade de 
Alimentos, voltado a trabalhadores do 
segmento de alimentação, como bares 
e restaurantes. 

A mesma parceria também dispo-
nibiliza seis turmas de inglês, duas 
turmas de espanhol e duas turmas de 
português como língua adicional, di-
recionadas a profissionais de turismo 
refugiados e imigrantes, além de brasi-
leiros que queiram aprimorar o conhe-
cimento na língua. As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 30 de junho de 
2021 no site do IFRS. 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
é tema de outro curso disponibilizado 
pelo MTur, por meio de acordo firma-
do com o Instituto de Educação de 
Rondônia (IERO/Acelibras). A capacita-
ção soma-se aos esforços da Pasta em 
fortalecer o turismo acessível no Brasil 
e melhorar a experiência de viajantes 
que possuem capacidade auditiva re-

duzida. Intitulado “Libras para aten-
dimento ao público", o curso online e 
gratuito é direcionado a profissionais 
de turismo ou de outras áreas, além de 
estudantes que atuam ou desejam atu-
ar no setor, com foco no atendimento 
ao turista. As inscrições ficam abertas 
até o dia 15 de março. 

O curso tem carga horária de 120 
horas e possui três módulos: contexto 
histórico-cultural e aspectos linguísti-
cos 1 e 2. O conteúdo é voltado para 
alunos iniciantes, que aprenderão des-
de o alfabeto de Libras até à formação 
de frases e estarão aptos a se comuni-
carem ao final do curso. Também estão 
incluídos temas do dia a dia, como pro-
fissões, gastronomia, esporte, trans-
porte, natureza, entre outros.

Cursos para formação em TURISMO são oferecidos gratuitamente

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

Conscientização é educação; obrigação é submissão
Estamos passando por um período 

onde as pessoas estão sendo obriga-
das a deixar de fazer o que querem, 
o que precisam, o que dependem em 
alguns casos. Comércios sendo fecha-
dos, passeios sendo proibidas, ativida-
des sendo encerrados, empregos sen-
do suspensos. E tudo por causa da falta 

de conscientização das pessoas. 
Se o povo tivesse a consciência de 

sua responsabilidade individual de se 
proteger do Coronavírus, não tería-
mos tanta disseminação da Covid 19. 
Se as pessoas mais jovens sentissem a 
sua responsabilidade em contaminar 
um adulto mais velho pela doença por 

causa de sua insistência em se mistu-
rar e aglomerar com amigos, talvez cui-
dassem mais de seus atos, consequen-
temente ajudando a não disseminação 
do vírus. 

Mas para as pessoas serem educa-
das para este tipo de atitude, elas não 
podem ficar o tempo todo ouvindo or-

dens. Jovens que esperam ordens para 
se comportar, vão ficar submissos às 
ordens, ás instruções... E consequente-
mente não vão aprender a ter respon-
sabilidade. E se eles não têm respon-
sabilidade, as autoridades irão sempre 
achar que têm que proibir, dar ordens. 
Não vão confiar na conscientização.   

Portanto isto se trata de um ciclo. Se 
for baseado em ordens, será sempre 
um ciclo criador de pessoas submissas, 
um ciclo vicioso.  Somente teremos 
uma sociedade responsável se a edu-
cação for para a conscientização. Res-
ponsabilizar e cobrar responsabilidade 
são o caminho. 

Este raciocínio, esta espécie de 
dupla filosofia, serve não só para, 
por exemplo, a sociedade poder 
estar com as atividades abertas 
e as pessoas estarem ao mesmo 
tempo cuidando para não se conta-
minarem pela Covid-19 e para con-
sequentemente não contaminar 
outras. Serve para a criação de ide-
ologias mais liberais ou mais sub-
missas para outras várias situações. 

Se os governos fossem eminen-

temente EDUCADORES desde as 
tenras idades das crianças, campa-
nhas e sistemas de ensino estariam 
preocupados em formar pessoas 
mais livres. Livres para poderem to-
mar suas próprias decisões saben-
do os ônus e os bônus das mesmas. 

 O ato de um casal ter um filho 
num ambiente de formação res-
ponsável, por exemplo, deveria 
ensinar que os pais são os respon-
sáveis pela criação dos mesmos, 

por sua alimentação, sua moradia, 
seu bem estar. Seria uma irrespon-
sabilidade fazer filhos de forma in-
discriminada e depois pedir ajuda 
para que estes sejam alimentados, 
criados, educados.  

Se governos ensinam que a res-
ponsabilidade pelas crianças é divi-
dida entre os pais e os governos, a 
liberdade é dividida. E liberdade di-
vidida não existe. Isto é submissão. 
E se os filhos são educados saben-

do que a responsabilidade de sua 
criação não é somente dos pais, e 
sim do estado, também estes vão 
levar esta filosofia adiante. E irão 
sempre dividir com ordens ou com 
instruções vindas de cima as suas 
decisões, formando mais uma vez 
um ciclo vicioso de submissão e de 
difícil formação de pessoas livres e 
responsáveis.  

São formas ideológicas pratica-
mente antagônicas. Uma acredi-

ta que a educação deve ser pela 
liberdade e responsabilidade das 
pessoas, o sistema liberal. A outra 
acredita que a educação deve ser 
para dividir as responsabilidades 
entre o estado e as pessoas, o sis-
tema socialista. 

Eu acredito mais no sistema li-
beral. Acho que as pessoas devem 
ser educadas para que assumam 
suas decisões, com os ônus e com 
os bônus.

Conscientização é educação; obrigação é submissão II

O governo federal, através do Mi-
nistério do Meio Ambiente, entre-
gou nesta semana mais um grupo de 
cadeiras de rodas adaptadas para tri-
lhas de ecoturismo em dois parques 
no estado do Paraná. As “Juliettis”, 
como são chamadas, poderão ser 
encontradas pelos turistas nas uni-
dades nacionais de Foz do Iguaçu e 
de Ponta Grossa.

A iniciativa faz parte de um amplo 

programa que tem como objetivo 
potencializar o turismo ecológico 
nas unidades de conservação fede-
rais, além de promover o desenvol-
vimento econômico do entorno dos 
locais e fomentar a geração de em-
prego e renda no setor turístico.

Além dos dois parques paranaen-
ses, as cadeiras estão presentes em 
mais de 20 parques de diversos esta-
dos do país, como Bahia, Ceará, Goi-

ás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo. A disponibilidade dos equipa-
mentos é fruto de uma parceria en-
tre o Ministério do Meio Ambiente 
e uma ONG nacional, presente em 
cerca de 40 destinos de 22 estados 
do país.

Hoje, de acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 6,2% da população 
brasileira possui algum tipo de defi-
ciência. A acessibilidade é uma preo-
cupação constante do Ministério do 
Turismo. Uma das ações desenvolvi-
das pela Pasta é o Programa Turismo 
Acessível, que realiza ações voltadas 
à promoção da inclusão social e do 
acesso de pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida a atividades 
turísticas. O trabalho vai ao encon-

tro de inciativas do Governo federal 
para a garantia de condições dignas 
de vida, a plena participação na so-
ciedade e a igualdade de oportuni-
dades a todas as pessoas com defi-
ciência.

Por Ministério do Turismo

Governo Federal entrega cadeiras acessíveis para ecoturismo em parques nacionais
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Por Fausto Júnior
______________

Única integrante mulher da Câ-
mara de Vereadores em Torres, 
Carla Daitx (Progressistas) iniciou, 
na última segunda-feira (8), Dia In-
ternacional da Mulher, o trabalho 
de divulgação da Lei Maria da Penha 
na cidade. Uma das ações previstas 
é a distribuição gratuita de cartilhas 
da lei, que neste ano completará 15 
anos de criação.

O presidente da Câmara Munici-
pal, vereador Gimi, foi o primeiro a 
receber, como registro simbólico do 
compromisso do Parlamento torren-
se em promover políticas de comba-
te à violência contra a mulher.

“O período de isolamento social 
exigido pela pandemia da Covid-19 
criou, infelizmente, um ambiente 
propício para a ampliação da violên-
cia doméstica e do desrespeito aos 
direitos da mulher. É uma realidade 
que chama todas as pessoas – ho-
mens e mulheres – para a luta por 
mudança”, avalia a vereadora. 

Atuação de combate à 
violência doméstica

Entre as metas mais urgentes, a 
vereadora  Carla destaca a instalação 
de um Posto Policial da Mulher em 
Torres. Em fevereiro, a progressista 
reuniu-se com o delegado de Polí-
cia Civil, Juliano Aguiar de Carvalho, 

para discutir a pauta, que é uma rei-
vindicação antiga da comunidade. 
Também trataram sobre as formas 
de acolhimento e sobre alternativas 
para fortalecer a rede de atendimen-
to disponível às mulheres vítimas de 
violência.

Na última semana, em audiência 
com servidores Brigada Militar, Carla 
acompanhou o trabalho e os desa-
fios da Patrulha Maria da Penha no 
enfrentamento da violência contra a 
mulher em Torres.  A cartilha da Lei 
Maria da Penha é uma publicação da 
Comissão de Cidadania e Direitos Hu-
manos da Assembleia Legislativa. Os 
interessados em receber exemplares 
podem fazer contato pelo e-mail car-
lavereadora11@gmail.com

MULHERES

Vereadora Carla Daitx promove ações para o combate à violência doméstica

Na última semana, o secre-
tário municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos Fábio 
da Rosa esteve no Presídio Fe-
minino de Torres acompanhado 
da assistente social do CRAS-
-Centro de Referência de Assis-
tência Social, Juciani Martins 
Pereira e a diretora administrati-
va, Marivânia R. de Oliveira para 
receberem doação de máscaras 

confeccionadas pelas detentas. 
As máscaras serão distribuídas 
aos beneficiários do Programa 
Frentes de Trabalho, durante a 
execução dos trabalhos desen-
volvidos na cidade.

O secretário recebeu as 
máscaras através da assisten-
te social do Presídio Feminino 
Juliana Malacarne e da chefe 
da segurança Marlene Scheffer 

Matos. Neste encontro, ficou 
acordado que a Secretaria de 
Assistência Social providencia-
rá materiais como TNT, linhas e 
elásticos para que as detentas 
possam dar continuidade ao 
trabalho realizado dentro do 
Presídio, para que mais másca-
ras possam ser distribuídas para 
impedir a disseminação da Co-
vid-19.

Assistência Social de Torres recebe doações de máscaras 
confeccionadas pelas detentas do Presídio Feminino

Aplicação da Lei Maria da Penha e instalação do Posto Policial da Mulher estão entre as metas da vereadora



12 A FOLHAsexta-Feira, 12 de Março de 2021 TORRES

SAPT mantém portas fechadas até o dia 21

Os últimos decretos dos gover-
nos para prevenir a COVID-19 au-
mentaram restrições em relação 
à prática de atividades físicas e ao 
funcionamento de clubes. Em meio 
a este momento delicado, a Sapt 
decidiu fechar as portas, inicialmen-
te, durante a vigência da bandeira 
preta. Mesmo assim, não para. Em 
2021, estão sendo preparadas mais 
atrações. E continua a promoção 
para conquistar novos sócios.

Mesmo tomando todos os cui-
dados quando estava aberto na 
pandemia, o clube agora prioriza 
a saúde de sócios, convidados e 
funcionários. O prazo atual para 
reabertura é 22 de março, poden-
do ser reavaliado de acordo com as 
medidas das autoridades. “Desde 
o ano passado nos propusemos a 

manter as dependências abertas, 
com os devidos cuidados e respei-
tando todas as regras. Era nosso 
dever dar condições para a comu-
nidade frequentar a Sapt, sem ris-
cos para a saúde. Agora, decidimos 
ajudar mais ainda na prevenção ao 
coronavírus. Para isso, infelizmen-
te, tivemos de fechar. Mas é por um 
excelente motivo: o vírus não pode 
circular”, ressalta o presidente do 
clube, Márcio Amaro.

Uso obrigatório de máscara, 
distanciamento entre as pessoas, 
higienização constante e disponibi-
lização de álcool gel em toda a sede 
social foram medidas tomadas nos 
últimos meses, para evitar contá-
gios. Quando retornar, o protocolo 
será mantido. “Para nós, esporte e 
lazer são sinônimos de saúde. Para 

liberar as atividades físicas, precisa-
mos ter responsabilidade”, comple-
ta Amaro.

A Sapt também busca atrair 
novos associados. Por isso, a pro-
moção de mensalidade grátis ao 
sócio que indicar um amigo para se 
associar não acabou. Interessados 
em aderir ao quadro social e quem 
tiver indicações podem entrar em 
contato com a secretaria ligando 
ou mandando mensagem para 
(51) 3664-1221 e mandando e-mail 
para sapt@sapt.com.br.

Ainda em 2021, o planejamento 
da diretoria inclui melhorias como 
a instalação de um elevador para 
acesso aos salões, reforma das pis-
cinas fechada e infantil, além de 
um novo projeto para o estaciona-
mento externo. Novas quadras de 

beach tênis foram construídas e 
também passarão por estruturação 
nos próximos meses. Ao mesmo 
tempo em que celebra iniciativas 

que ocorreram no verão, como o 
Point da Praia, a Sapt procura par-
ceiros para viabilizar as novas atra-
ções.

EMEI Sadi Pipet de Oliveira recebe diversas melhorias
TORRES - Enquanto aguarda 

novo projeto de reforma e am-
pliação, a EMEI Sadi Pipet de 
Oliveira recebe benfeitorias de 
infraestrutura para um melhor 
acolhimento de seus alunos e 
professores de Torres (para quan-
do houver segurança para a volta 
as aulas presenciais).

"Foram reformadas duas salas 
de aulas que tiveram seus telha-
dos danificados ainda no tempo-
ral de maio de 2020. Nestes dois 
espaços foram trocadas as tesou-
ras que estavam comprometidas 
pelos cupins. A Secretaria Muni-
cipal de Educação ressalta que só 
foi possível fazer tal investimento 
após a desapropriação do local. 
Além da reforma das salas, a EMEI 

recebeu também pintura interna, 
externa, pracinha e outros", indi-
ca a Prefeitura de Torres.

Toda a área externa da Esco-
la foi revitalizada pela Prefeitura 
desde que a EMEI se municipa-

lizou, ainda foram adquiridos 
mobiliários e brinquedos. Atual-
mente, a EMEI que está situada 

na rua Eliseu Kuwer, 276, atende 
185 crianças, de berçário à pré-
-escolar.

Clube adota restrições e continua com promoção para novos sócios 

Prefeito Carlos recebe o relatório do “Projeto Justiça no Veraneio”
TORRES - O prefeito de Torres, 

Carlos Souza, recebeu na tarde da 
sexta-feira passada (05 de março), 
o relatório das atividades do “Pro-
jeto Justiça no Veraneio” da recen-
te temporada. O documento que 

apresenta os resultados da execu-
ção na Comarca de Torres foi entre-
gue pelo Juiz de Direito designado 
para o Projeto na Comarca de Tor-
res 2021, Marcelo Malizia Cabral.

O documento traz informações 

sobre o trabalho realizado como 
audiências criminais, medidas pro-
tetivas, prisões preventivas, dados 
sobre crimes de porte de armas, 
furtos, roubos, tráfico de drogas 
e inclusive sobre o julgamento de 

processos.
O prefeito Carlos elogiou o êxito 

do trabalho, comentando que este 
esforço possibilita maior seguran-
ça aos moradores e visitantes. Por 
sua vez, o Juiz de Direito destacou 

que os números alcançados são 
resultado da atuação conjunta da 
administração do TJRS, bem como 
dos juízes, servidores e estagiários 
da Comarca, que não têm medido 
esforços para o sucesso do evento.

Para evitar aglomeração, RH 
da Prefeitura de Torres fornece 
declaração para o IR por e-mail
Com o propósito de evitar 

aglomeração no Setor de Re-
cursos Humanos da Prefeitura 
de Torres, a Secretaria Munici-
pal de Administração e Atendi-
mento ao Cidadão recomenda 
que tanto os servidores ativos 
como os inativos solicitem a 

emissão do seu comprovante 
de rendimento para o Impos-
to de Renda, não de maneira 
presencial. e sim, por meio de 
e-mail.

Nos últimos dias, a procura 
pela declaração tem sido gran-
de. A medida segue o regra-

mento de combate à dissemi-
nação da Covid-19 na cidade. 
Através do gerpessoal@torres.
rs.gov.br o servidor fornece o 
nome completo junto com a 
matrícula, que o Setor envia-
rá o documento o mais rápido 
possível.
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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. 

TRABALHO DIGITAL E DIREITOS 
TRABALHISTAS
As plataformas digitais cresceram cinco vezes ao longo da última década, ofere-

cendo oportunidades a alguns, mas também erodindo os direitos trabalhistas, alertou 
a OIT (Organização Internacional do Trabalho).De aplicativos como o Uber, e mer-
cados virtuais, como o UpWork, que conectam trabalhadores informais a clientes, a 
programas que permitem que os empregadores supervisionem seus funcionários, as 
plataformas digitais transformam a natureza do trabalho, disse a OIT, uma agência da 
ONU. Há oportunidades para trabalhadores deficientes, para aqueles em localidades 
remotas. Existem indícios de que estes que estão desempregados ou marginalizados 
podem encontrar um caminho para o mercado de trabalho.

A pandemia de Covid-19 acelera a migração para uma economia digital, mudando 
a maneira como o trabalho foi organizado e regulamentado durante décadas. Com a 
perda de empregos, milhões se tornaram trabalhadores ocasionais, oferecendo con-
dução a pedido, entregas ou cuidados para crianças, mas, em muitos casos, o trabalho 
é mal remunerado –metade dos que trabalham virtualmente ganham menos de US$ 2 
por hora– e carece de acesso a benefícios trabalhistas tradicionais, como negociações 
coletivas, seguro e proteções contra lesões relacionadas à função, segundo a OIT.

Normalmente, as plataformas classificam os trabalhadores como prestadores de 
serviço independentes, e os direitos dependem dos próprios termos de serviço das 
plataformas, e não de leis trabalhistas. A OIT encontrou desigualdades consideráveis 
nas plataformas. Trabalhadores de países em desenvolvimento recebem 60% menos 
do que os de países desenvolvidos, mesmo depois de controlarem características bási-
cas e tipos de tarefas. Ryder pediu que direitos trabalhistas já estabelecidos no mundo 
“analógico”, como benefícios de saúde, sejam protegidos no mundo do trabalho para 
plataformas.

(Fonte:  Folha de São Paulo)

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
TAXA MÍNIMA DE ÁGUA EM TORRES - Nossos Vereadores poderiam sugerir 

projeto de lei para extinguir a cobrança de Taxa Mínima de Água. Não é justo uma 
pessoa que mora sozinha, ou um casal que passa o dia fora, até mesmo veranistas que 
não passam o período de inverno e não gastam mais do que 5 m³ por mês. "A gente tem 
que pagar por aquilo que a gente consome, e se não consome por quê está pagando?", 
questionam os moradores. 

GUARITA - A Secretaria do Meio Ambiente deveria dar explicações a comunidade, 
pela forma que vem gerenciando as colocações e reposição de placas na Guarita. Vi a 
má qualidade das mesmas, um péssimo exemplo de cidade turística com placas danifi-
cadas pelo tempo como desbotamento de cores, vandalismo e má colocação. Solução 
seria a educação e conscientização da população. Deveriam ser colocadas em locais 
mais visíveis e iluminados, já que não possuímos câmaras de vigilância. Quem visita 
as praias nota que as lixeiras existentes são distribuídas distantes uma das outras, e em 
muitos locais da orla são inexistentes.

ENGENHO VELHO - Moradores pedem para que seja feita à colocação de uma 
lombada ou quebra-molas na Rua Universitária, próximo à Associação dos Policiais 
Militares; Querem ainda a pavimentação da Rua Capitão Jovino, Poda de galhos de 
árvores ao longo da Rua Salinas. Estão eufóricos com a retomada dos serviços de pa-
vimentação asfáltica na Estrada da Salinas, esperando que desta vez os trabalhos sejam 
concluídos, pois pela demora muitos locais já necessitam de reparos. 

CENTENARIO - A população do Centenário quer à colocação de luminárias com-
pletas e substituição das luminárias existentes por luminárias de LED na Rua Hugen-
tobler; Pedem ainda Capina e limpeza geral das Ruas do Limoeiro, Inácio Felisberto 
Magnus, e Presidente João Goulart; Recapeamento asfáltico da Av. Castelo Branco do 
Valão a Rodovia BR 101.

SÃO JORGE - No São Jorge, Reivindicam providências quanto à sinalização e da 
pintura do quebra mola localizado na Rua Nicanor Godinho, nesta Cidade; Moradores 
solicitam ainda à colocação de iluminação pública na Rua Primeiro de Maio; provi-
dências quanto à pintura da sinalização horizontal na Rua Santa Maria; Pedem à colo-
cação de quebra-molas na Rua Dilma Godinho; Pedem que seja feito estudo para que 
organizar estacionamento apenas de um lado da via, melhorando o fluxo de veículos na 
Rua Santa Maria; Abertura de rua na continuação da Rua Primeiro de Maio, fazendo a 
ligação entre a Rua Santa Maria e a Rua Horácio Russo.

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$ 190,00
     • Valor Assinatura Semestral – R$ 100,00

                   • Valor Assinatura Trimestral – R$ 60,00
  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 Vi-
dal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias 
(PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oli-
veira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou 
sua 6a Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, da 
18ª Legislatura, às 16h, no dia 08 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 Zeferino (PSD), Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha 
(PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 49, de 1º de março de 2021, do Poder Executivo, soli-
citando prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo de respostas aos 
pedidos de informações números 07, 15 e 26/2021, do Ver. Igor 
dos Santos Beretta.
Ofício nº 50, de 1º de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 13/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 51, de 1º de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 01/2021, do Ver. 
Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício do Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul, encaminhando resposta à Indicação nº 11/2021, do Ver. Moi-
sés Trisch e vereadores desta Casa Legislativa.
Ofício nº 52, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 29/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 53, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 30/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 54, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 31/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 55, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 33/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 56, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 40/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 57, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 41/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 58, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 43/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 59, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, en-
caminhando o Decreto nº 019, de 09 de fevereiro de 2021, e o 
Decreto nº 025, de 18 de fevereiro de 2021, que abrem crédito ex-
traordinário ao Orçamento do exercício de 2021, em decorrência 
da pandemia do coronavírus (COVID-19).
Ofício nº 60, de 03 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 34/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 61, de 04 de março de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta ao Pedido de Informações nº 62/2021, do Ver. 
Moisés Trisch.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
Em 1ª Sessão
EMENDA Nº 1/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
propõe Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 02/2021, do Poder 
Executivo, que institui o Programa Municipal de Agroindústria 
Familiar.

PROJETOS DE LEI - Em 2ª Sessão

Projeto de Lei nº 3/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que 
altera dispositivo 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 âm-
bito do Município de Torres, a Câmara de Conciliação de Preca-
tórios, prevista no art. 97, § 8º, inciso III do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, e 
dá outras providências.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTO
Nº 18/2021, dos vereadores Carla Rodrigues Daitx; Gibraltar 
Pedro Cipriano Vidal; Carlos Alberto da Silva Jacques; Cláudio 
da Silva de Freitas; Dilson Mauro Jardim Boaventura; Igor dos 
Santos Beretta; Jacó Miguel Zeferino; João Alexandre Negrini de 
Oliveira; Moises Trisch; Rafael da Silveira Elias; Rogério Evaldt 
Jacob; Silvano Gesiel Carvalho Borja; Vilmar dos Santos Rocha, 
que requerem o encaminhamento ao Poder Executivo de Moção 
de Apoio para a continuidade de contratação dos guardas vidas 
civis temporários.

INDICAÇÕES
Nº 47/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao Poder 
Executivo a retomada da coleta de lixo eletrônico na Cidade.
Nº 48/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao Poder 
Executivo um estudo sobre a viabilidade de criação de aplicativo 
e/ou sítio eletrônico para solicitação de medicamentos de respon-
sabilidade do Município de Torres.
Nº 49/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao Poder 
Executivo a implantação de uma ilha na Lagoa do Violão para 
que os animais tenham local seco e seguro para descansarem e/
ou desovarem.
Nº 50/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que indica à CEEE 
a ampliação da rede de energia elétrica (trifásica) na Estrada do 
Mar, neste Município.
Nº 51/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao 
Gerente da Corsan de Torres, senhor Tiago Borges Silva, a limpe-
za e manutenção da antiga Estação de Tratamento de Esgoto no 
Bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade.
Nº 52/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao Poder 
Executivo projeto de lei que institui o Fundo Municipal Especial 
para aquisição de vacinas ao enfrentamento da COVID-19 no âm-
bito do Município de Torres.
Nº 53/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao Supe-
rintendente da 16º Região do DAER o recapeamento asfáltico da 
RS (Av. Castelo Branco), que faz a ligação da RS 389 (Estrada do 
Mar) com a BR 101, em Torres/RS.
Nº 54/2021, da Mesa Diretora, que indica ao Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Voltaire de Lima Moraes, e à Correge-
doria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Exce-
lentíssima Senhora Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia 
Kubiak, que o Projeto Justiça no Veraneio tenha início de suas 
atividades no dia 1º de dezembro de cada ano.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 70/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que so-
licita ao Poder Executivo informações quanto a atestado emitido 
pela Secretaria Municipal de Saúde.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
Nº 167/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder 
Executivo Providências quanto à drenagem das águas da chuva ao 
longo da Rua General Osório, neste Município.
Nº 168/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à limpeza do valo da Rua Padre 
Réus, Vila São João, neste Município.
Nº 169/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à instalação de 
lixeiras no Morro do Farol.
Nº 170/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação da 
Rua Manoel Ferreira Porto esquina com a Rua Mampituba, Vila 
São João, neste Município.
Nº 171/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação na 
Rua Diamantino Joaquim Pereira, Vila São João, neste Município.
Nº 172/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação na 
Rua José Mengue, Vila São João, neste Município.
Nº 173/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação da 
Rua São João, Vila São João, nesta Cidade.
Nº 174/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à implantação de 
duas lombo-faixas ou quebramolas na Rua José Osório Cabral, 
nesta Cidade.
Nº 175/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação na 
Rua Mampituba, Vila São João, nesta Cidade.
Nº 176/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao Po-

der Executivo providências quanto à colocação de sacos de lixos 
nas lixeiras da Praça Pinheiro Machado.
Nº 177/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de base graduada na 
estrada do Parque Itapeva e roçada das laterais da mesma, neste 
Município.
Nº 178/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de material para nive-
lamento da Rua Dona Lucília, Bairro São Braz, neste Município.
Nº 179/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder 
Público providências quanto à limpeza e manutenção do terreno 
da antiga Creche do Bairro Stan, nesta Cidade.
Nº 180/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao corte de grama no campo do 
Grêmio Esportivo Torrense, nesta Cidade.
Nº 181/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à rampa de acessibilidade e 
rebaixo da calçada na faixa de pedestre na Av. Gen. Osório, 620, 
nesta Cidade.
Nº 182/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à rampa de acessibilidade e 
rebaixo da calçada na faixa de pedestre na Rua Joaquim Pôrto, 
nesta Cidade.
Nº 183/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à capina e retirada de lixo 
na Rua Presidente João Goulart, Bairro Centenário, nesta Cidade.
Nº 184/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à colocação de poste com 
Iluminação pública na Rua Padre Lamônaco, nesta Cidade.
Nº 185/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à revitalização da pintu-
ra de faixas de segurança nas ruas do entorno do Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes.
Nº 186/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à poda de galhos de árvores ao 
longo da Rua Salinas, Bairro Salinas, neste Cidade.
Nº 187/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à instalação de boca de lobo na 
esquina das ruas da Rua Otávio Perraro, nesta Cidade.
Nº 188/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à implantação de uma praça 
recreativa no final da Rua Luiz Gonzaga Capaverde, Igra Norte, 
nesta Cidade.
Nº 189/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à pintura da sinalização hori-
zontal da Rua Joaquim Porto (faixas de segurança, quebra-molas, 
etc), nesta Cidade.
Nº 190/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à realização de conserto da 
iluminação pública na praça junto ao Posto de Saúde Pe. Luiz Be-
nini, Vila São João, neste Município.

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

Constituição de Comissão Especial para examinar reforma do Re-
gimento Interno - Art. 79, III, Regimento Interno – Vereadores 
Carlos Alberto da Silva Jacques, Igor dos Santos Beretta, João 
Alexandre Negrini de Oliveira, Rafael da Silveira Elias, Silvano 
Gesiel Carvalho Borja.

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

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e visu-
ais, 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 tempo real, 
através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comunidade 
mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

CÂMARA DE TORRES
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ECONOMIA

INFLAÇÃO NO BRASIL: pressão da gasolina, alívio nos alimentos
O Índice de Preços ao Consu-

midor Amplo (IPCA) registrou 
variação de 0,86% em fevereiro 
de 2021 depois de ter avançado 
0,25% no mês anterior, confor-
me divulgado pelo IBGE. No mês 
de fevereiro de 2020, a taxa ha-
via sido de 0,25%. Assim, a infla-
ção acumulada em 12 meses foi 
de 5,20%, dos 4,56% observados 
nos 12 meses anteriores. Esse foi 
o maior resultado para um mês 
de fevereiro desde 2016 (0,96%).

Entre os nove grupos que 
compõe o índice, oito tiveram 
alta. Os maiores impactos vie-
ram de Transportes (2,28%), e 
Educação (2,48%). Em Transpor-
tes, destaque para o aumento do 
item gasolina (7,11%) que teve 
impacto de 0,36 p.p no índice ge-
ral. Já no grupo educação, o item 
cursos regulares representou o 
maior impacto (0,14 p.p.) sobre 
o índice geral ao variar 3,08%. O 
grupo de Saúde e Cuidados pes-
soais variou 0,62% em fevereiro 
e contribuiu com um impacto 
de 0,08 p.p.. O grupo Habitação 

(0,40%) teve o quarto maior im-
pacto sobre o índice geral, tendo 
o item aluguel e taxas (0,61%) re-
gistrado um impacto de 0,05 p.p 
na inflação de fevereiro. O grupo 
Alimentação e Bebidas (0,27%) 
desacelerou ante o resultado 
do mês anterior (1,02%), e foi o 
quinto principal impacto no índi-
ce geral, tendo contribuído com 
0,06 p.p.. Destaque para o item 
carnes que teve 0,05 p.p. no índi-
ce geral. O único grupo que apre-
sentou queda foi o de Comunica-
ção, com queda de 0,13%.

Na Região Metropolitana de 
Porto Alegre (RMPA), o IPCA teve 
variação de 0,86% em feverei-
ro, resultado que sucede uma 
alta de 0,25% em janeiro. Entre 
os nove grupos, seis tiveram 
aumento com maiores impac-
tos nos grupos de Transportes 
(2,67%; 0,54 p.p.), Alimentação e 
Bebidas (0,94%; 0,20 p.p.) e Saú-
de e Cuidados Pessoais (0,87%; 
0,11 p.p.); nas quedas, destaque 
para Habitação (-0,34%; -0,05 
p.p.) e Educação (-0,91%; -0,05 

p.p.)
No que diz respeito ao Índice 

Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), em fevereiro, sua 
variação no país foi de 0,82%, 
acumulando alta de 6,22 % em 
12 meses. Na RMPA, o INPC teve 
variação de 0,85%, com variação 

acumulada de 6,04% em 12 me-
ses.

Os dados de fevereiro mos-
tram uma inflação pressionada, 
especialmente pelo preço dos 
combustíveis, com destaque 
para a gasolina, mas que tam-
bém revê a persistência da desa-

celeração do preço dos alimen-
tos – provavelmente resultado 
da menor pressão de demanda 
decorrente do fim do auxílio 
emergencial. A inflação deve se-
guir pressionada nos próximos 
meses, forçando uma alteração 
em breve da Selic.

Ministro da Economia cita 'seguro-emprego 'para ajudar 
pequenas empresas na pandemia

Com Agência Brasil – Brasília

Parte do programa para evitar 
demissões em empresas afetadas 
pela pandemia pode ser financia-
da por um “seguro-emprego”, dis-
se hoje (11) o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Em encontro 
da Frente Parlamentar da Micro e 
Pequena Empresa, ele sugeriu que 
o governo pague R$ 500 por tra-
balhador, a cada mês, para preser-
var o emprego, numa nova rodada 
de ajuda aos pequenos negócios.

“Por que não dar R$ 500 para 
ter um seguro-emprego? Em vez 
de esperar alguém ser demitido 
e dar R$ 1 mil, vamos evitar a de-
missão pagando R$ 500 antes. Um 
seguro-emprego. Em vez de uma 
cobertura de quatro, cinco meses, 
como é hoje no seguro-desempre-
go, vamos fazer uma cobertura de 
11 meses, 12 meses pela metade 
do custo”, declarou o ministro, 

sem dar mais detalhes.
O ministro prometeu novas 

medidas de ajuda além do Bene-
fício Emergencial (BEm), que com-
plementa a renda do empregado 
com jornada reduzida ou contrato 
suspenso, e do Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pro-
nampe). Ele, no entanto, não ex-
plicou que novas medidas seriam 
essas. Apenas disse que as medi-
das “vêm aí” e serão anunciadas 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
mais adiante.

Na semana passada, Guedes ti-
nha anunciado que o governo pre-
tendia antecipar o décimo terceiro 
salário de aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). Na ocasião, ele 
disse que a medida só sairia após 
a aprovação do Orçamento Geral 
da União de 2021, ainda em trami-
tação no Congresso.

Contribuição
No encontro, Guedes ressaltou 

a importância dos negócios de me-
nor porte para a criação de empre-
gos. “Mais de 90% das empresas 
e quase 60% do emprego, quase 

30% do PIB [Produto Interno Bru-
to], vêm dos pequenos negócios; 
sempre tivemos essa consciência”, 
disse. “As micro e pequenas em-
presas são a coluna vertebral da 

economia.”
Ao reafirmar que a economia e a 

saúde andam juntas, Guedes listou 
diversas medidas tomadas pelo 
governo, no ano passado, para 

enfrentar a crise decorrente da 
pandemia de covid-19. Mencionou 
que o governo foi responsável, em 
conjunto com o Congresso, pela 
criação do auxílio emergencial em 

2020. “Nós fizemos essas medidas. 
Escrevemos isso e mandamos para 
o Congresso, que foi trabalhando 
[aumentando o valor original de R$ 
200 para R$ 600]”, comentou.

“Mais de 90% das empresas e quase 60% do emprego, quase 30% do PIB [Produto Interno Bruto], vêm dos pequenos negócios”, lembra Guedes

Recuperação
Guedes voltou a afirmar que a 

economia brasileira está se recu-
perando em “V” (forte queda, se-
guida de forte alta) e que ganhará 

impulso com a vacinação em mas-
sa. Segundo ele, nos próximos dias, 
a Receita Federal anunciará arreca-
dação recorde em fevereiro.

“A arrecadação é algo que de-
vemos anunciar no máximo na se-
mana que vem. A arrecadação, em 
fevereiro deste ano, recorde histó-

rico para fevereiros. A economia 
voltou em 'V', está começando a 
decolar de novo. Vacina em massa 
de um lado, para o retorno seguro 

ao trabalho, e, de outro lado, girar 
a economia. É isso que estamos 
olhando para a frente”, declarou o 
ministro.
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A maioria dos nossos animais não estão 
acostumados a interagir conosco o dia todo.

Eles estão habituados a uma determinada 
rotina na casa: saímos para trabalhar, cri-
anças e jovens saem por um período para 
irem à escola, temos auxiliares em casa que 
nos ajudam a cuidar dos pets e que não estão 
vindo trabalhar por conta da quarentena etc.

Enfim, tudo mudou! E como isso afeta o fu-
turo dos animais?

A alteração da rotina afeta muito nossos 
pets, agora e futuramente.

Cães e gatos estão acostumados com a nossa rotina e vários tutores já presenciaram 
problemas psicológicos neles, como por exemplo, quando a casa ganha um novo habit-
ante (chegada de um bebê), quando um casal se separa, quando há troca de funcionári-
os, quando mudamos de casa etc.

Os pets podem apresentar vários sintomas que vão desde inapetência até a automu-
tilação (lambendo muito uma região do corpo) ou mesmo fazendo as necessidades em 
local errado, demonstrando agressividade e ou medo excessivo.

Pets precisam ter o seu próprio espaço, ficarem tranquilos e sozinhos por alguns perío-
dos do dia, principalmente na hora de se alimentarem e descansarem.

Agora que estamos o tempo todo com eles, e isso mudou MUITO a rotina da casa, 
consequentemente a deles, quais são as consequências dessas mudanças para nossos 
pets no futuro? O problema vai ocorrer no final da quarentena, quando voltarmos a ter a 
nossa rotina normal. E como ficam eles? Deprimidos, com certeza, pois se acostumaram 
a ficar o tempo todo conosco.

Como fazer para minimizar o dano psicológico após a quarentena?
• Manter os passeios diários, mesmo que mais curtos, mas com a mesma frequência. 

Na volta do passeio não esqueça de higienizar com água e sabão neutro as patinhas.

• Quando os alimentamos devemos, deixá-los sozinhos no cantinho deles por 1 hora 
pelo menos.

• Sugerimos aos tutores que dormem com os animais no quarto, que deixem seus pets 
dormirem sozinhos no espaço deles mesmo que no quarto.

• Para lares que tenham crianças pequenas, sugere-se que tenham somente alguns 
momentos de interação com o pet, pois crianças muitas vezes tem mais energia que o 
animal e ele pode acabar desenvolvendo sinais de agressividade contra criança ou com 
outras pessoas.

Cães muito dependentes da companhia de tutores desenvolvem a SÍNDROME DE AUS-
ÊNCIA DO DONO e os sinais clínicos são: automutilação, destruição de objetos e excesso 
de latido quando ficam sozinhos em casa. Estes pets acabam sofrendo muito, e por vezes 
o tratamento com medicações psicotrópicas se faz necessário, mas não é garantido que 
funcione.

Sugere-se que durante o período de quarentena o tutor avalie o quanto a rotina da casa 
foi alterada e respeite sempre o espaço dos cães e gatos, para que eles tenham momen-
tos a sós e não sofram quando voltarmos a nossa rotina normal.

(Fonte: PetCare 24h)

Conheça o trabalho da ATPA.
A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) cuida de animais abandona-

dos, encaminha animais para esterilização e alimenta animais em diversos pontos da 
cidade. Estes animais foram muitas vezes deixados por veranistas ou abandonados 
por moradores, entre eles muitos idosos e doentes. Nosso telefone de contato é (51) 
98111-6834. Você pode nos ajudar de várias maneiras, seja com uma contribuição na 
conta da ATPA (Associação Torrense de Proteção Animal) Banrisul (041) Agência 0955, 
conta 06.032079.0-6, com doação de ração ou compra de nossos produtos como copos, 
calendários ou camisetas, para isso é só combinarmos a entrega.

ADOTE. Os animais que aguardam um lar amoroso em lar temporário da ATPA são 
lindos, saudáveis e só precisam de uma chance para retribuir com amor por toda a vida. 
Abra seu coração e venha conhecer nossos lindos e amorosos animais disponíveis para 
adoção ou ajude-nos a divulga-los. Visite nossas redes sociais, faça contato através de 
nosso telefone e combine uma visita, que pode ser feita com toda a segurança.

Fazemos parte da NFG: Cadastre o seu CPF na NFG e indique a ATPA como entidade a 
ser beneficiada. Fazemos parte da “Tampinha Legal”. Junte suas tampinhas e entre em 
contato conosco.

Adquira nosso calendário e ajude a ATPA a realizar esterilização a atendimentos vet-
erinários aos animais que se encontram em estado de abandono em nossa cidade. Com 
apenas R$10,00 você ajuda a ATPA a ajudar nossos animais.

Acesse a Página da ATPA no facebook ou no Instagram.

E quando tudo voltar ao normal, 
como fica seu amigão?

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

COLUNISTAS

Caroline Westphalen

Ohmygod! Faltam 3 horas pra mandar o texto pro jornal e 
essa semana eu fiquei fazendo coisas completamente inúteis 
nas horas que eu tinha livre pra escrever e me entreguei pra 
procrastinação. Em minha defesa eu queria dizer que a procras-
tinação é uma herança ancestral e aproximadamente 20% dos 
adultos fazem essa sacanagem com seu próprio tempo o tempo 
todo. A procrastinação é uma autossabotagem considerada pa-
tológica pelo mundo psi. Procrastinadores, “tamo junto”! Kkkk! 
Caso vocês estejam dentro desses 20% aconselho tomarem flo-
rais de Bach. Pra procrastinação em geral é a essência Wild 
Rose, por falta de energia é Hornbeam e por medo do fracasso 
é Larch. E, por falar em florais, seguimos atendendo on-line 
de segunda a sábado, sendo que nas quintas-feiras atendemos 
apenas o pessoal das sessões com Tarot Junguiano, Marselha e 
Tarot Egípcio. 

Enfim, hoje a gente vai começar a coluna tirando uma carta 
do tarot pra ver como vai o nosso governo. Tenho ojeriza de 
falar sobre política, mas parece que o país chegou no fundo 
do poço ou a gente está vivendo dentro do filme Jumanji ní-
vel hard. Vamos tentar manter o foco naquela coisa de que “o 
fundo do poço é ok porque daí a gente pode dar impulso pra 
sair da lama”. A energia do nosso governante no momento tem 
influências da carta da Sacerdotisa. Mentalizei o Jair e saiu esta 
carta de ponta cabeça. Vamos às características negativas da 
Sacerdotisa. Quando a carta sai de cabeça pra baixo a gente 
precisa dar mais atenção pro lado B do arquétipo da carta. A 
Sacerdotisa é solitária, rígida, dependente do “Pai”, carente e 
tem relação com o Mito de Perséfone. Ela era esposa de Hades, 
o deus do submundo na mitologia grega. Perséfone, então, pas-
sou a ser guardiã do mundo dos mortos. No mundo psi, apesar 
de estar relacionada aos conteúdos do inconsciente, ela repre-
senta a imaturidade devido ao medo de crescer, evoluir emocio-
nalmente, assumir sua própria individualidade e entrar na vida 
adulta. Psicólogos observam o Mito de Perséfone em pacientes 
infantilizados que nunca chegam a assumir a vida adulta. A psi-
canálise chama esse mito de Síndrome de Peter Pan. A famosa 
eterna adolescência. 

Mas voltando então à analogia da energia da Sacerdotisa com 
o Jair… ele tem alguma coisa relacionada com o papel do guar-
dião do mundo dos mortos... reflitam... e de vez em quando 
ele tem atitudes infantis quando dá entrevistas na tv. Eu agora 
estou começando a enxergar o campo áurico de algumas pes-
soas. A cor da aura não mente jamais. Enfim, muitos políticos 
no mundo inteiro tem a aura acinzentada e, às vezes, quase 
preta, pois são pessoas que estão sendo intuídas por energias 
umbralinas. Infelizmente, essas pessoas não estão realmente 
pensando em fazer o bem. Muitas delas estão no governo pelo 
poder, dinheiro, status ou fama… alguns, inclusive, têm traços 
de sociopatia. Resumindo, o país está sim nas mãos de alguns 
sociopatas que têm dificuldade de lidar com seus traumas e 
emoções. Nem todos os políticos são assim, mas eles estão em 
menor quantidade. Pro momento atual do mundo aconselho flo-
rais, terapia, mantras e muita reza brava porque realmente não 
só o Brasil, mas o mundo inteiro está f*****! O que me anima 
é saber que algumas raças de seres de outros mundos estão 
nos ajudando neste momento caótico. Gratidão, ETs! Claro que 
a maioria está aqui em espírito, mas alguns estão em carne e 
osso. É verdade esse “bilete”. Fiquem bem e até a próxima!

Psicóloga e Terapeuta Holística - CRP 07/19777 CRTH 0345
Psicoterapia Breve, Terapia c/ Florais de Bach e Tarot Junguiano.
Atendimento em São Paulo ou online 
Instagram: @terapeuta.carol
WhatsApp: 11 965844075

Filosofando Sem Filtro
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ÁRIES - Sonhar e olhar para frente é 
fundamental para descobrir o que de-
seja, ariano. Isso inclui a necessida-
de urgente de aprender a planejar e 
focar em ferramentas eficientes para 

que você possa realizar os seus grandes sonhos. È 
hora de manter a mente aberta, mas sem perder o 
foco.

TOURO - Foco em fazer as mudan-
ças que tanto deseja, taurino, sem 
deixar de valorizar e cuidar do que já 
tem. Valorize seu potencial, seus re-
cursos, e perceba o quanto as coisas 

podem estar mais no seu controle do que você está 
percebendo. Todos os recursos estão aí. Saiba utili-
zá-los.

GÊMEOS - Um momento de ener-
gia em alta, geminiano, ótimo para 
realizar seus sonhos e metas. Um 
momento importante em termos de 
parcerias e relações, mas que pede 
cuidado para não falar demais sobre 

suas coisas mais íntimas. É um momento de gran-
des ideias e atitudes.

CÂNCER - Um momento de inquietação, 
canceriano, mas ótimo para resolver 
pendencias, coisas antigas e questões 
do passado. Um momento favorável 
para organizar melhor a sua rotina, bus-
car mais qualidade de vida e formas 

mais eficientes de dar conta das coisas práticas do dia 
a dia.

LEÃO - É um momento importante 
para entender o que você quer e 
pode fazer, leonino. Um céu favorável 
para a busca de prazer, para inicios e 
mudanças nas relações e para utilizar 

ainda mais a sua criatividade. É hora de ter atitude 
frente aos seus projetos e fazer acontecer.

VIRGEM - Cuidar das coisas da casa 
e da familia é importante até para 
que o seu trabalho possa fluir, virgi-
niano. Talvez, inclusive, você tenha 
até mais vontade de ficar em casa e 

vale a pena respeitar. Mas os assuntos de trabalho 
estão bombando e trazendo novos ventos de boas 
mudanças.

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Roberta Vidal

LIBRA - É hora de dar um passo além 
nas questões ligadas a estudos e traba-
lho, libriano. A comunicação está super 
em alta nesta semana ótima para con-
tatos, conversas, atividades intelectuais, 

reuniões, apresentações e negociações. Todo tipo de 
estudo é bem vindo.

CAPRICÓRNIO - Um momento 
bom para organizar melhor as 
coisas da rotina, capricornia-
no, revendo horários de forma 
que tudo fique mais saudável 

e confortável pra você. Podem ser dias de 
mais saudosismo e sensibilidade, de mais 
apego emocional e vontade de estar junto 
de quem você ama.

AQUÁRIO - Um bom momento 
para definir estrategias e cor-
rer atrás dos seus sonhos, 
aquariano. Os assuntos que 
envolvem grupos, amigos, 

equipes e outras pessoas em geral estão fa-
vorecidos. Ótimo para fazer reunião, nego-
ciar, compartilhar ou aprender alguma coisa 
junto.

PEIXES - Um bom momento 
para cuidar de forma mais ativa 
das coisas da casa e da fami-
lia, pisciano. Mas sem deixar 
de colocar energia no trabalho, 

já que o céu desses dias favorece as questões 
profisionais oferecendo mais clareza e visibili-
dade para mostrar o seu melhor.

ESCORPIÃO - É importante manter o 
foco nos assutos de trabalho e dar pas-
sos seguros na direção do que planeja, 
escorpiano. Mas não perca oportundia-
des que possam surgir pelo caminho. 

Assuntos financeiros pedem especial atenção e po-
dem trazer novidades.

SAGITÁRIO - Não tenha medo de entrar 
em contato com suas emoções, sagita-
riano, e valorizar e acolher o que você 
sente. Talvez você até esteja mais sen-
sível, emotivo e percebendo tudo mais 

claramente. Cuidado com brigas e discussões, espe-
cialmente nas relações afetivas.

VARIEDADES

(semana entre (08/03 e 15/03)



20 A FOLHAsexta-Feira, 12 de Março de 2021

O ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto, e o secretário-
-geral da Organização Mundial do 
Turismo (OMT), Zurab Pololikash-
vili, se reuniram na quarta-feira 
(10.03), por meio de videoconfe-
rência, e avançaram nas tratativas 
para a instalação de um escritório 
da OMT no Brasil. Durante o en-
contro, que contou com a pre-
sença do secretário-executivo do 
MTur, Daniel Nepomuceno, e do 
presidente da Embratur, Carlos 
Brito, foram debatidos assuntos 
como possíveis locais da sede da 
representação e benefícios de se-
diar o primeiro escritório da enti-
dade nas Américas, a exemplo da 
atração de investimentos e do au-
mento da visibilidade do país.

O ministro Gilson Machado 
Neto reafirmou a enorme capa-
cidade do país no turismo e des-
tacou a importância de medidas 
que mostrem ao mundo - e tam-
bém aos brasileiros - nossas bele-
zas e destinos únicos. “Temos um 
potencial muito grande e temos 
certeza que essa união de forças 
com a OMT vai nos ajudar muito 
a crescer como um dos destinos 
mais procurados de todo o mun-
do”, disse.

De seu escritório em Madrid, na 
Espanha, Pololikashvili descreveu 
vantagens que a parceria trará ao 
setor no país. Dentre os temas, o 
secretário-geral da OMT citou o 
desenvolvimento da inovação, a 
criação de centros de educação e 

os esforços que serão empreendi-
dos para a atração de investimen-
tos. “Queremos dar suporte para 

promover novos destinos e prepa-
rar lugares para receber turismo 
e investimentos”, explicou. “Estou 

muito feliz e orgulhoso por estar 
fazendo esse projeto junto com o 
Brasil”, completou Zurab.

TURISMO

Redução dos efeitos da pandemia

O ministro do Turismo, Gil-
son Machado Neto, reforça 
que, desde o início da pan-
demia de Covid-19 o governo 
federal tem adotado diversas 
ações em apoio ao setor. “Atu-
amos para reduzir os efeitos 
negativos no setor, protegendo 
tanto turistas quanto aqueles 
que tiram do turismo o seu 

sustento. O selo Turismo Res-
ponsável, lançado ainda no ano 
passado, é um exemplo destas 
iniciativas e reforça o nosso 
compromisso em promover um 
ambiente seguro para possibili-
tar o retorno das atividades a 
partir da adoção de protocolos 
de biossegurança por todo o 
setor”, destaca.

Por Amanda Costa – Mtur

O índice de atividades turísti-
cas no país voltou a crescer, após 
ter interrompido, em dezembro 
de 2020, uma sequência de sete 
altas consecutivas na movimen-
tação econômica do setor. Assim, 
em janeiro de 2021, o índice subiu 
0,7%, impulsionado, principalmen-
te, pelo segmento de transporte 
aéreo, que registrou alta de 11,1%. 
Os dados são da Pesquisa Mensal 
de Serviços (PMS), divulgada na 
terça-feira (09.03) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).
Desta forma, o turismo no Brasil 

alcança nove resultados não nega-
tivos consecutivos (8 taxas positi-
vas e 1 estável). Entre maio de 2020 
e janeiro de 2021 o setor de turis-
mo avançou 122,8%, encurtando o 
distanciamento para os níveis regis-
trados antes da pandemia.

Ao todo, em janeiro deste ano, 
9 das 12 cidades pesquisadas mos-
traram taxas positivas, com des-
taque para as dos estados do Rio 
Grande do Sul (+11,4%), Distrito 
federal (+10,4%) e Rio de Janeiro 
(+4,4%).

Índice de atividades turísticas volta a crescer e registra 
alta de 0,7% em janeiro

Movimentação econômica do setor de turismo registrou estabilização em dezembro de 2020 e, em janeiro deste ano, voltou a crescer. Estado do 
RS está entre os destaques do crescimento com quase 12%

SUPORTE 
As ações já realizadas em 

apoio ao setor de turismo envol-
veram iniciativas como a Medida 
Provisória 936, que permitiu a 
flexibilização de salários e jorna-

das de trabalho; a MP 948, que 
regulamentou as relações de 
consumo no segmento; e a MP 
963, que garantiu R$ 5 bilhões à 
concessão de empréstimos por 

meio do Fundo Geral de Turismo 
(Fungetur), entre outras provi-
dências.

Em continuidade a estas ações 
de apoio ao setor, em novembro 

do ano passado, o Ministério do 
Turismo lançou o movimento 
Retomada do Turismo. Trata-se 
de uma aliança nacional que re-
úne 32 instituições do poder pú-

blico incluindo iniciativa privada, 
terceiro setor e Sistema S. O ob-
jetivo é possibilitar o retorno das 
atividades turísticas de forma 
responsável e segura.

ESCRITÓRIO
 O Brasil foi escolhido para rece-

ber o primeiro escritório regional 
da OMT (agência das Nações Uni-

das especializada em turismo) na 
América Latina e o quarto em todo 
o mundo. O anúncio foi feito em 

novembro de 2020 pelo próprio Zu-
rab Pololikashvili, que, na ocasião, 
agradeceu o trabalho realizado pelo 

governo federal para estruturar o 
turismo. O local que sediará a re-
presentação ainda não foi definido.

Por Rafael Brais - Assessoria de 
Comunicação do Ministério do Tu-
rismo

MTur e OMT avançam nos debates para instalação de 
escritório no Brasil

Estrutura, uma das quatro da entidade no mundo, será uma importante fonte para atrair investimentos e dar visibilidade ao país
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Na manhã de segunda-feira (08 
de março), policiais civis da Dele-
gacia de Torres, coordenados pelo 
delegado de Polícia, Juliano Aguiar 
de Carvalho, prenderam o foragido 
S.J.D.S. - o qual possuía Mandado 
de Prisão Preventiva.  De acordo 
com o delegado Juliano, o foragido 
estava sendo investigado por ter 
cometido o crime de Peculato, fato 

ocorrido na Prefeitura de Dom Pe-
dro de Alcântara, onde o suspeito 
teria utilizado do dinheiro público 
para em uso próprio investir na bol-
sa de valores, causando prejuízo de 
milhões, no cofre da Prefeitura. 

O suspeito se entregou de forma 
espontânea pela manhã e seu de-
poimento aconteceu na tarde des-
ta segunda-feira. Na ocasião foram 

cumpridos dois mandados de Busca 
e Apreensão, sendo apreendido um 
celular e um notebook, usados pelo 
suspeito como ferramenta de mo-
vimentação do dinheiro. O mesmo 
foi preso e posteriormente condu-
zido a Delegacia de Polícia Civil de 
Torres para as formalidades legais.

Com Rádio Maristela- Torres

Suspeito de desvio de dinheiro público da Prefeitura 
de Dom Pedro de Alcântara é preso

O Comando Regional da Brigada 
Militar no Litoral Norte está com 
novo comandante. O tenente-co-
ronel Leandro Oliveira da Luz está 
à frente do CRPO Litoral, com sede 
em Osório, desde a última sexta-
-feira, 05 de março, em substitui-
ção ao coronel Marcel Vieira Nery, 
que passou a atuar na Secretaria 
da Segurança Pública (SSP).

O tenente-coronel Luz vinha co-
mandando o 1º Batalhão de Polícia 
Militar há dois anos, em Porto Ale-
gre, e assume a liderança das ações 
de segurança da BM no Litoral 

Norte focado na operacionalidade. 
“Daremos seguimento ao trabalho 
realizado pelo meu antecessor, 
com ênfase em três eixos: repres-
são, visibilidade e atendimento do 
telefone de urgência e emergência 
190”, salientou o oficial. Para isso, 
ele pretende ampliar a frota de via-
turas, adquirir mais armamento e 
novos equipamentos. “Buscamos 
equipar melhor a tropa. O PM pre-
cisa ter tranquilidade e segurança 
para prestar segurança à socieda-
de”, disse o comandante.

Entre diversas funções desem-

penhadas pelo tenente-coronel 
Luz na sua carreira, ele foi chefe da 
Inteligência do Batalhão da Copa 
do Mundo 2014, na capital gaúcha, 
e instrutor de tiro para oficiais da 
Corporação. Entre inúmeros cursos 
de qualificação realizados, estão o 
de operações especiais policiais da 
SWAT, nos Estados Unidos; treina-
mento de busca, localização e iden-
tificação de artefatos explosivos; 
gerenciamento de crises; e piloto 
de helicóptero.

Fonte: Ascom CRPO Litoral

Brigada Militar no Litoral está com novo comandante

Foi encontrado na tarde de 
sexta-feira (05), por volta das 
13h20m, o corpo do homem  
que na última quarta-feira (03)  
afogou-se no Rio Mampituba, 
que faz divisa entre Torres (RS) 
e Passo de Torres (SC). Confor-
me noticiou o site Agora Sul, 
a vítima foi identificada como 
Francisco Edilberto Almeida de 

Farias, 43 anos -  natural da ci-
dade de redenção no estado do 
Ceará. Francisco era vendedor 
ambulante, e morreu tentando 
fazer a travessia entre as mar-
gens do Mampituba a nado - 
sendo que acabou submergindo 
no caminho. 

A localização do Corpo foi 
informada por pescadores que 

estavam em embarcações anco-
radas a aproximadamente 1500 
metros da costa, próximo a Ilha 
dos Lobos (aguardando o tempo 
melhorar para sair do perímetro 
da Ilha). Os bombeiros então 
fizeram a retirada do corpo da 
água, que posteriormente foi 
encaminhado ao IML (Instituto 
Médico Legal) em Araranguá. 

Corpo de homem desaparecido no Rio Mampituba foi 
resgatado próximo a Ilha dos Lobos

O homem acusado de matar 
a adolescente Brenda Rocha de 
Carvalho, em setembro de 2019, 
na cidade de Passo de Torres, foi 
condenado a 52 anos, dois meses 
e nove dias de reclusão. Ele foi 
sentenciado por homicídio qua-
lificado por motivo torpe, com 
emprego de asfixia e mediante 
emboscada ou recurso que tor-
ne impossível a defesa da vítima. 
Também por feminicídio, quali-
ficado por violência doméstica e 
familiar.

Os crimes estão previstos no 

artigo 121 do Código Penal e o jul-
gamento aconteceu no dia 25, em 
sessão de júri popular na Câmara 
de Vereadores de Santa Rosa do 
Sul. Cerca de 20 pessoas, entre fa-
miliares e amigos da vítima, esti-
veram em frente ao local pedindo 
justiça com cartazes e camisetas.

Relembre o caso

Brenda morava em Maracajá 
e faria 16 anos no último dia 17 
de fevereiro. Ela foi morta com 60 
facadas e o corpo encontrado em 

uma plantação de eucaliptos em 
Passo de Torres no dia 14 de se-
tembro de 2019. De acordo com 
a investigação da Polícia Civil, o 
homem acusado pelo crime é 
morador de Três Cachoeiras (RS) 
e tinha um relacionamento com a 
mãe da vítima.

“Como ele afirmou que tinha 
um relacionamento com a mãe 
da vítima, o qual não era fixo, ele 
começou a questionar a adoles-
cente sobre outros envolvimen-
tos dela. Segundo ele, essa foi a 
conversa que teve com a Brenda, 

tentando extrair informações, du-
rante o trajeto entre Maracajá e 
Passo de Torres”, esclareceu o de-
legado Lucas Fernandes da Rosa, 
dias depois do início das investi-
gações.

Já em Passo de Torres, o ho-
mem teria decidido tirar a vida 
de Brenda. E depois do ato, ele 
chegou a acompanhar a mãe da 
vítima até a Delegacia para regis-
tro do boletim de ocorrência. O 
réu estava detido e teve a prisão 
preventiva decretada em 16 de 
outubro de 2019 pelo juiz Rena-

to Della Giustina, titular da Vara 
Única da comarca de Santa Rosa 
do Sul.

Homem que matou adolescente Brenda por ciúmes da mãe é 
condenado a 52 anos de prisão em SC

Brenda da Rocha Carvalho, de 14 anos, havia desaparecido após ir ao salão de beleza em setembro de 2019 - sendo depois encontrada morta a facadas
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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 tempora-

da as grandes festas sociais não ocorreram, suspensas como medida de combate a pandemia de Covid-19. Ainda assim, as atividades sociais que envolvem a comuni-
dade 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, ou curtindo em casa com a família. Confira a seguir alguns cliques da colunista social Vera Lia Cavalheiro, registrando bons momentos em Torres.

Por Vera Lia Cavalheiro

A histórica ida do Papa Francisco ao 
Iraque e sua mensagem de fraternidade

Aniversário de Antonella , com 
sua mãe Débora Corletta Piccoli

Rejane Rubim aniversariou 
no " Dia da Mulher" e o maridão 

Gerson Pedroso fotografou..

Na praia, fazendo uma selfie Bilia Fortini Puperi 
com as filhas  Carla e Luciana

Casal exemplar : Prefeito Carlos 
e Susi Souza não dispensam o uso da 

máscara

Michele e Antônio Chaves 
Barcellos Neto, não se afastam do 

celular... negócios imobiliários...

Na casa da praia Cassiano 
Cabral e o filho Bernardo , 

curtem uma rede

Um casal muito atuante: Waner e Maria Helena 
Riquinho dos Santos

O passeio de barco : Vanessa Lubisco 
Silla e Cláudio Levitã

O treino da corredora Andréa 
Ribeiro Lessa

Sadi e Heloísa Vellinho Corso 
prolongaram o veraneio esperando 

a segunda dose da vacina
João Pedro Leal comemora com os quatro filhos 

sua saúde
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Comissão de Saúde da Câmara de Torres  checa leitos 
disponíveis no Hospital Navegantes

Estiveram visitando o Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes 
(HNSN) nesta semana os mem-
bros da Comissão de Saúde na 
Câmara Municipal de Torres, ve-
readores Carla Daitx, Igor Bereta 
e Silvano Borja. A visita foi para 
verificar a situação da instituição 
após relato trazido pela comuni-
dade à Comissão, relato que dizia 
poder haver leitos ociosos no hos-
pital separados para a Oncologia, 
os quais poderiam estar sendo 
utilizados no atendimento de pa-
cientes de Covid-19 (em época de 
lotação de leitos em decorrência 
da pandemia).

 Conforme informa a comissão 
em nota para a imprensa, o dire-
tor administrativo do HNSN, Ade-

mar Soares, explicou a situação. 
É que os leitos especiais para Co-
vid-19 dependem de estrutura es-
pecífica, que não existe nos leitos 
da Oncologia.  E que, somado a 
isto, também há carência de qua-
dro de pessoal especializado para 
o atendimento dos pacientes, vin-
dos de toda a região e procuran-
do o hospital em Torres de forma 
crescente nos últimos dias.

 A comissão também foi recebi-
da pelo diretor clínico Gustavo Ho-
ffman, que ressalta a necessidade 
de controlar a superlotação, des-
centralizando atividades de baixa 
e média complexidade para aliviar 
hospitais.   Ele chama a atenção 
para a urgência de investimento 
público e privado para o atendi-

mento básico em saúde nos muni-
cípios, direcionando aos hospitais 

somente casos de alta complexi-
dade, a fim de suprir a demanda 

(que tem registrado crescimento 
acelerado). 

Agricultores de Três Cachoeiras recebem atendimento 
com todos os protocolos de segurança

A Secretaria de Agricultura 
de Três Cachoeiras tem se es-

forçado para atender a todas 
as solicitações dos agriculto-

res, cumprindo os protocolos 
de segurança para prevenção 
ao novo coronavírus (CO-
VID-19). De acordo com o se-
cretário municipal, Eliseu San-
tos (Trigrinho), não tem sido 
fácil realizar os serviços diante 
da pandemia. “Pedimos nova-
mente paciência aos nossos 
agricultores. Estamos passan-
do por uma fase muito difícil, 
principalmente agora com 
a bandeira preta. Estamos 
atendendo com portas fe-

chadas para evitar o contato. 
Ressaltamos que os agricul-
tores venham com proteção 
de máscara e se higienizem 
com álcool gel”, reforçou ele, 
acrescentando ainda que as 
reformas das estradas no in-
terior das propriedades serão 
realizadas dentro do possível, 
priorizando a saúde de todos.

Durante essa semana, a 
Secretaria está concluindo a 
silagem do milho para o tra-
tamento do gado no período 

do inverno. “Estou muito con-
tente com o encerramento 
desta etapa, pois a demanda 
foi muito grande. Mas con-
seguimos atender a todos os 
nossos agricultores”, disse Ti-
grinho.

Segundo o secretário, tam-
bém está sendo feita uma 
força tarefa para atender as 
solicitações de gradeamento 
nas plantações, na qual já foi 
concluído em torno de 90% 
dos pedidos.

Prefeito Bolão acompanha 
obras na Escola Aracy

O governo de Santa Catarina 
publicou na noite desta quarta-
-feira (10) o decreto 1.200/2021, 
com normas para tentar conter 
o contágio da Covid-19. Con-
forme anunciado elas incluem 
a prorrogação da proibição do 
funcionamento de serviços não 

essenciais no fim de semana 
(incluindo bares e shoppings). 
As pessoas também não podem 
circular e ficar em parques, pra-
ças e praias catarinenses no fim 
de semana.

Para os dias de semana, entre 
outras medidas, está proibido o 

fornecimento de bebidas alcoó-
licas para consumo no próprio 
estabelecimento entre 21h e 6h; 
Igrejas, parques temáticos, cine-
mas, museus e circos estão per-
mitidos (com 25% da capacida-
de e proibição entre as 23h59 e 
as 6h) - assim como eventos de 

qualquer natureza, bares, hoteis 
e similares.

O decreto começa a valer a 
partir de sexta-feira (12) e vai 
até 19 de março. É proibida a 
aglomeração de pessoas em 
qualquer ambiente. Os municí-
pios podem fazer normas mais 

rígidas, caso julguem necessá-
rio. Desde o início da pandemia, 
711,9 mil pessoas foram diag-
nosticadas com o coronavírus 
no estado catarinense, sendo 
que 8,2 mil delas morreram em 
decorrências de complicações 
pela doença.

Questão de leitos específicos para Covid-19 foi analisada, após relato recebido pelos vereadores a partir de técnicos do hospital localizado em Torres

Governo catarinense torna mais duras medidas de 
confrontamento ao Covid-19

Restrições em SC contra Covid-19 incluem proibição de bares, shoppings e praias no fim de semana

ARROIO DO SAL - Na tarde 
de 05 março, o prefeito de 
Arroio do Sal, Affonso Flávio 
Angst (Bolão), acompanhado 
do Secretário da Educação 
Diego Dias, da Diretora da Es-

cola Roberta Fontana e Vice-
-diretora Josiane Vargas, es-
tiveram na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Aracy 
Gomes Valim. O objetivo foi 
vistoriar algumas obras que 

estão sendo realizadas no 
local, bem como aompanhar 
os professores da escola que 
estavam entregando as apos-
tilas dos alunos, para a reali-
zação dos trabalhos em casa.



24 A FOLHAsexta-Feira, 12 de Março de 2021 REGIÃO 

Live do Dia da Mulher organizada pela Secretaria 
de Assistência e Inclusão Social de Arroio do Sal
Na noite da última segunda-

-feira, 08 de março, Dia Inter-
nacional da Mulher, data signi-
ficativa de muitas conquistas e 
lutas, a Secretaria de Assistência 
e Inclusão Social de Arroio do Sal 
realizou uma live com conver-
sa entre Mulheres. Conforme a 
programação a conversa ocorreu 

entre a Soldado Cimara Obem, 
a Assistente Social e Presidente 
do COMDIM, Manoela Brito e 
também com um depoimento de 
vida e carreira da Sargento Mi-
riam Doré.

A Live foi apresentada pela Se-
cretária-adjunta e Coordenadora 
do CRAS, Francine Nascimento, e 

contou com a participação espe-
cial da cantora do grupo Tríade, 
Stefani Irassochio e o tecladista 
Vitor Vargas. Durante a live - 
transmitida pela página do Face-
book da Prefeitura de Arroio do 
Sal -  ocorreram 4 sorteios, lindas 
histórias e depoimentos foram 
ouvidos do pessoal de casa.

Realizada primeira entrega do 
PAA no ano em Arroio do Sal
No início da tarde desta quar-

ta-feira (10), aconteceu a entre-
ga da primeira leva de alimentos 
pelo Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) de 2021 em Ar-

roio do Sal. Cerca de 50 famílias 
foram contempladas com o Pro-
grama que possui duas finalida-
des básicas: promover o acesso 
à alimentação e incentivar a agri-

cultura familiar - uma vez que a 
produção de hortaliças, verduras  
e outros bens é promovida dire-
tamente por pequenos produto-
res rurais locais.

Sicredi doa itens de proteção individual 
para Secretaria de Saúde de Três Cachoeiras

A Cooperativa de Crédito, Pou-
pança e Investimento Encosta 
Superior do Nordeste RS – Sicredi 
Nordeste RS, doou, nesta sema-
na, diversos itens de proteção in-
dividual para a Secretaria de Saú-
de de Três Cachoeiras, visando 

contribuir no enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19).

A doação, recebida pelo prefei-
to Flávio Raupp Lipert e pela se-
cretária de Saúde Gilcinara Perei-
ra, foi composta por 5 mil luvas 

de látex nos tamanhos P, M e G; 
10 litros de álcool em gel e 250 
máscaras de proteção PFF2. Os 
equipamentos serão utilizados 
pelos profissionais de saúde que 
estão na linha de frente no com-
bate ao COVID-19.



A FOLHA 25Sexta-Feira, 12 de Março de 2021REGIÃO 

Abertura do ano letivo é realizada de forma 
remota em Três Cachoeiras

A abertura do ano letivo de 
2021 foi realizada de uma forma 
diferente em Três Cachoeiras em 
virtude da pandemia do novo co-
ronavírus (COVID-19). Durante os 
dias 3, 4 e 5 de março, os profes-
sores das escolas da rede munici-
pal participaram de um encontro 
remoto, promovido pela Secreta-
ria de Educação.

Durante a programação, os 
professores puderam acompa-
nhar a palestra do psicoterapeu-

ta, escritor, cantor e compositor, 
Jorge Trevisol, cujo tema era “No-
vos tempos, novos olhares e uma 
nova prática”. O encontro teve 
ainda a palestra da professora Lu-
cinéia Happeck, que abordou “Os 
olhares de professores reflexivos 
sobre tecnologias: como aprovei-
tar recursos possibilitando cons-
truções”.

A iniciativa contemplou tam-
bém a formação sobre o Google 
Sala de Aula (Classroom) com o 

professor Ramon Lummertz, além 
da formação com a enfermeira 
Tássia Pereira com relação a pan-
demia do COVI-19 e a preparação 
para o retorno às aulas com o me-
nor impacto e riscos possíveis.

O ano letivo iniciou nesta se-
gunda-feira (8), em Três Cachoei-
ras, de forma remota, por meio 
do What’s app. A partir da pró-
xima semana as aulas devem ser 
realizadas por meio da plataforma 
do Google Sala de Aula.

Extremo-sul catarinense volta a bater recorde de 
novos casos e mortes por Covid-19 nesta semana

Na manhã desta quinta-feira 
(11 de março) saiu mais um bole-
tim informativo sobre a situação 
epidemiológica relacionada ao 
novo coronavírus nos 15 municí-
pios que compõem a Associação 
dos Municípios do Extremo Sul 
Catarinense (AMESC). O número 
de casos da região passou para 
19156 com um total de 285 mor-
tes pela Covid-19 desde o princí-
pio da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com 

o dia 04 de março) foram re-
gistrados 1451 novos casos de 
Covid-19 no extremo-sul catari-
nense (número mais que duas 
vezes maior que na semana en-
tre 25/02 e 04/03, quando 684 
novos casos foram registrados 
- piorando muito a situação que 
já era um recorde negativo da 
região)  além de 22 novos óbitos 
(triste número que bate com fol-
ga o recorde da semana anterior, 
quando ocorreram 14 óbitos pelo 
coronavírus na AMESC). Além 

disso até esta quinta (11), a re-
gião estava com 567 casos ativos 
registrados - enquanto que no 
boletim da semana passada (04 
de março) havia 531 casos ativos 
de Covid-19.

Passo de Torres bate triste re-
corde de mortes semanais

Conforme dados da AMESC 
consolidados nesta quinta-feira 
(11), Araranguá é disparado o 
município da região com maior 

número de casos - com 6909 
confirmados  112 mortes rela-
cionadas ao novo Coronavírus na 
cidade (sendo que nos últimos 7 
dias foram registrados 202 novos 
casos e 7 óbitos pela doença na 
cidade).  Em seguida vêm Som-
brio, com 1729-1815 registros 
de Covid-19 no total e 33 óbitos 
no total (86 novos casos e 1 novo 
óbito nos últimos 7 dias). Passo 
de Torres, até quarta-feira (10) 
totalizava 793-718 casos positi-
vos do novo Coronavírus , com 

12 óbitos desde o princípio da 
pandemia (75 novos casos de Co-
vid-19 registrados no Passo nos 
últimos 7 dias, com cinco novos 
óbitos - recorde do município 
desde o princípio da pandemia).

Na manhã desta quinta-feira (11 de março) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus nos 15 municípios 
que compõem a AMESC. Região registrou 22 óbitos pela doença na semana - com Passo de Torres batendo triste recorde de mortes semanais

Prefeitura municipal de Arroio do Sal prorroga a 
segunda parcela do IPTU para dia 31 de março

A prefeitura Municipal de Arroio do 
Sal prorroga a segunda parcela do IPTU 
2021. A parcela estava prevista para a 

data de 10 de março e, agora, foi pror-
rogada para 31 de março de 2021.

"A decisão está amparada no De-

creto Municipal Nº25/2021, que entre 
as considerações está que a situação 
demanda para o emprego urgente 

de medidas de prevenção, controle 
e contenção de riscos, danos e agra-
vos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação do novo coronavírus na 
região", destaca a Prefeitura de Arroio 
do Sal.

Agendamento para Vacinação de Idosos acima de 79 anos no Passo de Torres
Seguindo o cronograma de va-

cinação contra Covid-19, a Prefei-
tura do Passo de Torres comunica 

aos parentes e idosos acima de 79 
anos que venham fazer o agen-
damento de vacinação no Posto 

Central de Saúde do município - 
pela manhã das 08:30h às 11:30h.

"O agendamento para mo-

radores das praias (fora da re-
gião central do Passo de Torres)
será feito no Posto de Saúde da 

Bellatorres", conclui a Secretaria 
Municipal de Saúde de Passo de 
Torres.

Atendimento pediátrico retomado no posto de Bellatorres
PASSO DE TORRES - O Prefeito 

do Passo de Torres, Valmir Rodri-
gues, reiterando, anunciou na se-
gunda-feira (dia 08 de março), a 
volta do atendimento pediátrico 

no Posto de Saúde de Bellatorres. 
O Dr. Alexandre Aquiles de Olivei-
ra Badaraco atenderá todas as ter-
ças e quartas-feiras das 08:00h ao 
12:00h e sextas-feiras das 08:00h 

às 10:00h.
Desta forma para consultas 

não será preciso pais e filhos se 
deslocarem até o Posto Central 
do Passo de Torres para receber 

atendimento pediátrico. “Minha 
preocupação com a saúde será 
tratada com ações diretas para 
atender principalmente as pesso-
as menos favorecidas, que muitas 

vezes não tem como se deslocar 
até a sede do município, nossas 
crianças tem este direito e serão 
atendidas” , disse o prefeito Val-
mir.

Idosos com 77 anos ou mais devem agendar horário para 
se vacinar contra a COVID-19 em Três Cachoeiras

 Iniciou a vacinação contra a 
COVID-19 em idosos com 77 anos 
ou mais. A Secretaria de Saúde 

informa que os idosos devem 
agendar um horário para rece-
ber a imunização. O agendamen-

to pode ser feito diretamente 
na sala de vacinas da Policlínica 
Municipal ou pelo telefone (51) 

3667-2225. 
A segunda dose da vacina tam-

bém está sendo realizada no perí-

odo da manhã ou no início da tar-
de naqueles que já completaram 
30 dias da primeira imunização.
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Metroplan se propõe a auxiliar na implementação 
do Porto de Arroio do Sal

Na manhã desta quinta-feira (11), 
o Prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst (Bolão), recebeu em seu 
Gabinete o Superintendente da Me-
troplan, Rodrigo Shnitzer e o Coorde-
nador Regional da Metroplan, Ferulio 
Tedesco.

O encontro serviu para que a Me-
troplan verificasse de que maneira 
poderá colaborar na implementação 
do porto em Arroio do Sal. "O Supe-
rintendente da Fundação, Rodrigo 
Schnitzer, se comprometeu em au-
xiliar da melhor forma possível em 

todos os aspectos de responsabilida-
de da Metroplan, avançando assim 
neste projeto que será de grande im-
portância para a economia de toda a 
região", destaca o prefeito, lembran-
do que o porto em Arroio do Sal irá 
contribuir também no processo de 
exportação da Serra gaúcha.

“Continuaremos discutindo e dan-
do andamento para implementação 
e instalação do porto, com todo o co-
nhecimento e planejamento urbano 
que a Metroplan possui”, disse Rodri-
go Schnitzer.

Representante da Metroplan e prefeito de Arroio do Sal reuniram-se na quinta-feira para tratar sobre o projeto do porto

Sobre a Metroplan
A Fundação Estadual de 

Planejamento Metropolitano 
e Regional – Metroplan – é o 
órgão responsável pela elabo-
ração e coordenação de pla-
nos, programas e projetos do 
desenvolvimento regional e 
urbano do Estado do Rio Gran-

de do Sul.
É o órgão de gestão urbana 

e regional do Governo do Esta-
do do Rio Grande do Sul que 
tem como objetivo promover 
o desenvolvimento integra-
do entre os municípios. Atua 
em gestão e planejamento no 

âmbito estadual e na medida 
de suas atribuições, predomi-
nantemente na Região Metro-
politana de Porto Alegre, Aglo-
meração Urbana do Nordeste, 
Aglomeração Urbana do Lito-
ral Norte e Aglomeração Urba-
na do Sul.
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Lote com 7550 doses da CoronaVac chegam ao Litoral 
Norte, sendo 780 doses para Torres

As 187,8 mil doses do 
novo lote do imunizante 
contra o Covid-19 que che-
garam ao Rio Grande do Sul 
nesta terça (9) já começa-
ram a ser divididas para as 
coordenações regionais de 
munícipios na quarta (10) 

As primeiras Coordena-
dorias Regionais de Saúde 
(CRSs) que retiraram as do-
ses de CoronaVac na Cen-
tral de Estadual de Arma-
zenamento e Distribuição 
de Imunobiológicos (Ceadi) 
foram as de Cachoeira do 
Sul e Lajeado, seguido da Se-
cretaria Municipal de Porto 
Alegre. Já o Litoral Norte e as 
outras Coordenadorias rece-
beram na quinta-feira (11) 
as vacinas, com o suporte da 
Brigada Militar e da Polícia 
Civil por meio de helicópte-
ros e aeronaves.

Essa nova remessa da va-
cina será designada aos pro-
fissionais da saúde e para 
dar continuidade a imuni-
zação dos idosos. São 7550 
novas doses da CoronaVac 

destinadas ao Litoral Norte. 
Para Torres, por exemplo, 
do total de 780 doses que 
chegam, a previsão é que 

170 doses sejam aplicadas 
em idosos com 80 anos ou 
mais, 520 doses para idosos 
entre 75 e 79 anos e outras 

90 doses para trabalhadores 
da saúde.

 Confira a seguir quantas 
doses cada município do Li-

toral Norte vai receber, con-
forme a 18° Coordenadoria 
Regional de Saúde (respon-
sável pela região).

Torres registra recorde de 10 óbitos relacionados a 
Covid-19 em uma semana

Conforme levantamento divul-
gado pela 18ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde (18ª CRS) na noi-
te de quarta-feira (10 de março) 
a situação segue crítica nos hos-
pitais do Litoral Norte: A taxa de 

ocupação de UTI estava em 109% 
e a de leitos clínicos em 145%. 
Além disso, na lista de espera por 
leitos havia 54 pacientes aguar-
dando um leito de UTI e outros 
50 estavam aguardando um leito 

clínico na data.
"Na quarta-feira (10), dos 104 

pacientes que aguardavam leito 
clínico ou de UTI, 40 tiveram seus 
pedidos encerrados, dos quais 9 
com evolução para óbito. Foi de-

tectado pela primeira vez no Lito-
ral Norte a variante P1, em amos-
tras de Torres e Imbé. Esta cepa 
está associada a maior contágio 
e aumento do número de casos 
graves", destaca a 18ª CRS.

Situação crítica em Torres
E, infelizmente, estes números 

já vinham sendo superados com 
a divulgação de novos boletins 
epidemiológicos dos municípios 
da região. Conforme o Boletim 
Epidemiológico divulgado pela 
Secretaria de Saúde de Torres na 
quinta-feira (11), estão registra-
dos, contando desde o início da 
pandemia, 4384 casos confirma-
dos, com 3871 recuperados, 436 
pacientes em isolamento domici-
liar e 45 óbitos no município.

E com pesar informamos que, 
no período dos últimos 7 dias, 
um total de 10 novos óbitos rela-
cionados a Covid-19 foram regis-
trados em Torres - um infeliz re-

corde semanal, desde o princípio 
da pandemia. Na sexta passada 
(05), o óbito registrado foi de pa-
ciente do sexo feminino, 83 anos, 
com comorbidades, que estava 
internada em leito comum do 
Hospital Nossa Senhora dos Na-
vegantes. No sábado (06)  óbito 
de paciente do sexo masculino, 
54 anos, com comorbidades, que 
estava internado na UTI do Hos-
pital Nossa Senhora dos Navegan-
tes. Já na segunda (08), a morte 
por Covid-19 foi de paciente do 
sexo feminino, 37 anos, com co-
morbidades, que estava também 
internada na UTI do Hospital Nos-
sa Senhora dos Navegantes.  Na 

terça (09) foram mais três óbitos 
registrados em Torres: um pa-
ciente do sexo masculino - com 
28 anos, que estava internado na 
UTI do Hospital Nossa Senhora 
dos Navegante - e duas pacien-
tes, uma com 71 anos (com co-
morbidades que estava internada 
em leito clínico do HNSN) e outra 
paciente com 48 anos (também 
com comorbidades que estava 
na UTI do HNSN).Na quarta (10), 
outro óbito registrado: paciente 
do sexo masculino, 56 anos, sem 
comorbidades e que se encontra-
va internado fora da cidade. E na 
quinta (11) foram mais três mor-
tes registradas: uma paciente de 

87 anos - com comorbidades que 
se encontrava em leito comum do 
Hospital Nossa Senhora dos Na-
vegantes - e outros dois pacientes 
que se encontravam internados 
na emergência do HNSN, um se-
nhor de 77 anos (com comorbida-
des) e uma senhora, de 68 anos 
(também com comorbidades).

Até quinta-feira (11), estavam 
hospitalizados oito pacientes de 
Torres na UTI do Hospital Nossa 
Senhora do Navegantes e 18 pa-
cientes em leito comum. "Esta-
mos com seis pacientes de Torres 
internados fora do município. 
De outros municípios, temos 12 
pacientes hospitalizados, dois 

na UTI e dez em leito comum. 
Um paciente em Torres espera 
por leito hospitalar", afirmava a 
Prefeitura de Torres, destacando 
ainda que havia 140 casos sus-
peitos, aguardando resultados de 
exames (sendo que cento e trinta 
e oito destes pacientes encontra-
vam-se em isolamento domiciliar 
e dois pacientes estavam hospita-
lizados em leito comum).

Como o Hospital Nossa Senho-
ra dos Navegantes, em Torres, 
atingiu o limite da capacidade, 
isso exigiu a restrição dos acessos 
na Emergência, com foco na aco-
lhida das pessoas em estado de 
saúde mais crítico.

Arroio do Sal e Três Cachoeiras registram novos óbitos
Em relação a situação do 

novo coronavírus em outros 
municípios da microrregião, até 
quarta-feira (10), Arroio do Sal 
registrava 684 casos confirma-

dos (sendo 9 internados), com 
603 recuperados e 16 óbitos no 
total (três a mais que semana 
passada). Havia ainda 20 casos 
suspeitos (aguardando resulta-

dos dos exames) em Arroio do 
Sal - sendo que nenhum destes 
pacientes estava internado.

Já Três Cachoeiras, até quar-
ta-feira (10) estava com 910 ca-

sos confirmados para Covid-19 
(com sete pacientes interna-
dos), sendo 838 recuperados 
e 108 suspeitos (aguardando 
resultados). Além, disso, Três 

Cachoeiras está com 18 óbitos 
relacionados ao coronavírus 
desde o princípio da pandemia 
- dois a mais que na semana 
passada.
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Pela segunda semana conse-
cutiva, o monitoramento am-
biental do coronavírus nos es-
gotos de Porto Alegre, Região 
Metropolitana e Litoral aponta 
um crescimento acelerado na 
concentração do vírus. O maior 
aumento foi identificado no Ar-
roio Dilúvio, em Porto Alegre, 
que cresceu 1.400% em compa-
ração com a média registrada 
em 2021. Porém, em números 
totais, as maiores concentrações 
de cópias do coronavírus por litro 
foram encontradas nas Estações 
de Tratamento de Esgoto (ETE) 
Mato Grande, em Canoas, Mam-
pituba, em Torres, e Serraria, em 
Porto Alegre. O aumento pode 
ser verificado em quase todos 
os pontos de coleta (nos muni-

cípios de Porto Alegre, Canoas, 
Cachoeirinha, Alvorada, São Leo-
poldo, Torres e Capão da Canoa). 
Em Gravataí encontra-se o único 
ponto de coleta que não apre-
sentou aumento (ETE Parque dos 
Anjos). Ainda não foi identificada 
uma explicação para este fato, 
mas está sendo pesquisada.

De acordo com a chefe da Di-
visão de Vigilância Ambiental do 
Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde (Cevs), Aline Campos, o 
resultado da última semana é o 
pior já registrado até o momen-
to. “Essa subida brusca, não ape-
nas na última semana mas nas 
duas últimas, e a disseminação 
deste padrão por todo território 
avaliado, mostram que temos 
ainda muitas pessoas na fase 

aguda da doença, liberando bas-
tante vírus no ambiente”, explica 
Aline. “Estes resultados também 
demonstram que, provavelmen-
te, estamos ainda em evolução/
crescimento no número de infec-
tados”, ressalta. Aline reforça que 
a população não deve relaxar nos 
cuidados e no distanciamento. 
“Ainda não há sinais de melhora.”

Não há evidências científicas 
de que a água contaminada pelo 
coronavírus tenha potencial in-
fectivo. De qualquer forma, Aline 
acrescenta que a água para con-
sumo humano é devidamente 
tratada e passa por um processo 
que elimina o risco de contami-
nação. Ou seja, a água que chega 
nas casas pode ser consumida 
sem nenhum risco à saúde.

Monitoramento do coronavírus nos esgotos gaúchos 
aponta aumento de até 1.400% da concentração do vírus 

em números totais, as maiores concentrações de cópias do coronavírus por litro foram encontradas nas Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETE) Mampituba em Torres, Mato Grande em Canoas e Serraria em Porto Alegre.

Coleta no Arroio Dilúvio - Foto: Manuel Loncan - FEPAMA pesquisa
A pesquisa é realizada pelo 

Cevs em parceria de diversas 
instituições, como Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Ufr-

gs), Universidade Feevale, Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz-RJ), 
Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler 

(Fepam), Departamento Muni-
cipal de Água e Esgotos (Dmae), 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e da Sustentabilidade 

de Porto Alegre (Smams), Secre-
taria Municipal de Saúde de Novo 
Hamburgo, Companhia Municipal 
de Saneamento de Novo Hambur-

go (Comusa), Serviço Municipal 
de Água e Esgoto de São Leopol-
do (Semae) e Companhia Riogran-
dense de Saneamento (Corsan).

As análises
As amostras de água coletadas 

de estações de tratamento e de 
pontos de captação de água bru-
ta passam por análise molecular 
para definir a ocorrência e quan-

tificação do RNA viral do SARS-
-CoV-2 (coronavírus).

Aline Campos diz que esse es-
tudo está em andamento tam-
bém em Minas Gerais, São Paulo 

e em países como Holanda, Itália 
e Austrália. Nesses lugares, é pos-
sível apontar um aumento da pre-
sença do coronavírus nos esgotos 
conforme aumenta o número de 

casos confirmados da Covid-19 no 
local, o que vem se confirmando 
também aqui no Estado. A rea-
lidade do Rio Grande do Sul, po-
rém, é bem diversa desses lugares 

e deve ser levada em considera-
ção na pesquisa.

FONTE: 
https://saude.rs.gov.br/

Com Miriam Sperb
________________

O núcleo regional da Rede 
Ecovida de Agroecologia apro-
vou a certificação de conformi-
dade orgânica de novas famílias 
e também de novas áreas do li-
toral norte do Rio Grande do Sul 
na noite de segunda-feira, 1 de 
março, na primeira assembleia 
de 2021. O encontro reuniu 42 
grupos de agricultura ecológica 
da região no canal do You Tube 
do Centro Ecológico.

Após as boas vindas do agrô-
nomo Laércio Meirelles - recém 
recuperado da covid - , os visita-
dores apresentaram a avaliação 
de propriedades rurais e áreas 
ligadas aos grupos São Brás, 
Apemsul 2, Vida e Saúde, Eco-
torres do José, EMDS , Geard, 
Gesa, Rio Bonito , Terra Nova e 
Três Irmãos.

O coordenador da Comissão 
de Ética do núcleo, Natan Fer-
nandes, explicou que, no con-
texto da pandemia, as visitas 
foram um desafio. “A coorde-

nação gastou tempo pensan-
do na logística de quem visita 
quem”, até chegarem ao forma-
to de apenas dois visitadores 
de fora, mais um representante 
da Comissão de Ética do grupo, 
o coordenador do grupo e a fa-
mília agricultora que requereu o 
certificado. Depois se reuniam, 
quase sempre on line, para dis-
cutir as observações. Antes da 
covid-19, diversos membros do 
núcleo participavam das visitas 
de verificação da conformidade 
orgânica.

Mais famílias do Litoral gaúcho podendo comercializar alimentos orgânicos
O núcleo regional da Rede Ecovida de Agroecologia aprovou a certificação de conformidade orgânica de novas famílias e também de novas 

áreas do litoral norte do Rio Grande do Sul na noite de 1 de março

Renovação de certificados
A coordenação também expli-

cou como vai funcionar, até que 
sejam retomadas as atividades 
normais, a renovação por auto-
-avaliação para quem já tem cer-

tificado. Para a inclusão de novas 
famílias que cumpriram o período 
de transição do convencional para 
agroecológico, os grupos precisam 
agendar uma visita de membros 

da Comissão de Ética, respeitando 
os protocolos.  Os grupos Encosta 
da serra, Costa Verde, Grupo dos 
Alves e Vida Nova já solicitaram vi-
sitas para os próximos meses.

A metodologia da Rede Ecovi-
da prevê  que os e as visitadoras 
observem a limpeza, organização, 
condição das barreiras - de mata 
nativa ou de outras plantas-, se 

fez o curso de princípios básicos 
da agricultura ecológica, docu-
mentos como caderno de campo 
e plano de manejo, entre outros 
critérios.

Rede Ecovida criou metodologia reconhecida pelo Mapa
Primeira organização na-

cional a desenvolver uma 
metodologia de certificação 
participativa de produtos or-

gânicos reconhecida pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), a 
Rede Ecovida de Agroecologia 

é formada por aproximada-
mente 4,5 mil famílias agricul-
toras, ONGs de assessoria téc-
nica e outras instituições nos 

três do Sul do Brasil. No Litoral 
Norte do RS, além dos grupos 
de agricultura ecológica, três 
agroindústrias, duas coopera-

tivas de consumidores, duas 
feiras semanais e duas ONGs 
integram o Núcleo Litoral So-
lidário.
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Antigamente a única palavra que me vinha na mente quando 
alguém citava o tal “Valão”, era fedor. Nunca pensei em nada 
melhor. Até hoje. 

Minha irmã mora, nestes tempos de pandemia, às margens 
do “Valão” e quase às margens do rio, ou seja, quase no 
encontro do “Valão” com o rio Mampituba. E, por este moti-
vo, ela tem grande apreço pelos dois. Não raramente ela me 
envia fotos com famílias de capivaras em frente à sua casa. 
É, as capivaras enfrentam as enlameadas e impuras águas 
do “Valão” indo e vindo à procura de alimentos e, talvez, de 
descanso. 
Eu sempre achei que às margens do “Valão” não seria o 
melhor lugar para se morar, pois ele nunca foi um exemplo 
de limpeza. E como consequência, odores, insetos e até 
alguns animais peçonhentos poderiam completar o pacote 
desagradável. 
Mas espera aí, isso não deveria ser assim. Quando que este 
“Valão” ou canal foi esquecido pelas administrações munici-
pais? Quando que de riacho ou curso d'água ele se transfor-
mou em “Valão”.  
Fui pesquisar nos livros antigos, principalmente no livro de 
Ruschel e encontrei algumas informações. Mas queria mais, 
então falei com meu amigo Bento Barcelos (o nosso escriba) 
e ele adicionou outras e ainda, me passou outro contato. 
Falei com minha colega dos tempos de CESD, Josi Farias, 
filha de Samuel Farias, que me passou mais informações 
coletadas por ela no grupo do Facebook (Fotos Antigas de 
Torres). Falei, também, com minha amiga Sandra Perrenoud 
que conhecia mais um pouco da história do D.N.O.S. onde 
seu falecido marido trabalhou. Como fruto desta pesquisa 
informal, eu lhes repasso, a seguir, um pouco da história do 

conhecido “Valão”. 
Não sei, mas para mim, chamar um riacho/canal de “Valão” é 
um tanto pejorativo. Talvez nem tenha sido por real intenção, 
mas o tempo transformou o curso d'água em simplesmente:  
"Valão'', apesar de ter o nome fantasia de “Riacho”. 
Mas a história deste curso d'água não é tão nova e remonta 
a muitos anos atrás. Segundo Ruschel, excetuando a parte 
alta da cidade e as praias, o resto era tudo banhado, inclusi-
ve a lagoa do Violão. Suas margens não eram fixas e se 
fundiam com as tiriricas, sendo difícil definir onde começava 
a lagoa ou terminava o banhadal. E, confundido também 
entre o tirirical, estava este curso d’água, que assim como a 
lagoa, foi aparecer (com margens definidas) em fotos no ano 
de 1943. 
Uma das fotos a que me refiro é a que mostra a cidade vista 
do alto (até escrevi uma coluna falando sobre ela). Nela se 
vê os morros, que deram nome a cidade, o núcleo urbano, 
parte do mar, uma extensa área de dunas e a lagoa do Vio-
lão. Da lagoa vê-se uma “linha tortuosa” saindo da sua mar-
gem oeste indo terminar em uma pequena sanga, a sanga 
da água boa (de onde, antigamente, era extraída a água pela 
Corsan para abastecimento da cidade). Essa sanga possivel-
mente se encontraria com o rio Mampituba bem mais à fren-
te do que acontece hoje com o “Valão”. 
Embora este antigo curso d’água tenha existido, ele não é o 
mesmo que deu origem ao conhecido “Valão”. Com informa-
ções do Bento, foi realmente na década de 40 que se abriu, 
“a pá”, um novo canal no traçado do atual. E pelo que se 
sabe, o outro acabou secando e sendo, aos poucos, aterrado 
até desaparecer totalmente em meio ao crescimento da cida-
de. 

Somente na década de sessenta, ainda na gestão do prefei-
to Antônio Almeida (1959-1964), é que foi construído a parte 
de engenharia do canal. Este trecho, da lagoa até a avenida 
Barão do Rio Branco, foi construído de 1962 a 1964, quando 
foi inaugurado. A utilidade inicial do canal, assim como o 
antigo, era equilibrar a vazão das águas da lagoa, porém ao 
longo dos anos ele também serviu para escoar o esgoto 
clandestino rumo ao rio e depois ao mar. 
De lá para cá, ele foi esquecido e negligenciado de todas as 
formas. Todos os esgotos das casas próximas foram (e al-
guns ainda são), anos e anos, despejados neste canal. Todo 
o tipo de entulho foi sendo encontrado no seu leito. Até árvo-
re, eu vi nascer e crescer dentro dele. 
Apesar de ignorado, o “Valão”, às vezes grita da forma que 
consegue. Transbordando ou desbarrancando, ele chama a 
atenção das autoridades e dos moradores: Olha eu estou 
aqui, não vão me ajudar? 
A parte que não foi edificada, da avenida até o rio, está em 
pior estado. Não que o resto esteja bom, mas porque esta 
precisa de um olhar mais apurado. Suas margens estão se 
desfazendo, caindo no leito e derrubando as árvores que ali 
estão. Esta parte do “Valão”, embora margeie a Câmara de 
Vereadores da cidade, não é notada por eles. Quem sabe 
agora, com “vassouras novas”, ele possa ser visto e ajudado 
de alguma forma. Mas não adianta tapá-lo, isso só esconde-
ria a sujeira para “baixo do tapete”, tem que ser feita uma 
nova destinação e uma nova significação ao “Valão”. Paisa-
gismo, limpeza, fechamento dos esgotos clandestinos que 
ainda possam existir, e entregá-lo de volta a todos os mora-
dores, quem sabe com uma bela calçada em suas margens, 
sem tapá-lo totalmente (ele também precisa respirar). 
Certamente não faltarão belos projetos que possam incluí-lo 
novamente na paisagem e na vida torrense, assim espero! 

Curiosidades 

 Em 1860 a lagoa ainda sem nome, aparece novamente 
em um mapa do topógrafo francês Charles Démoly, grafa-
da como Lagoa das Torres e já aparecia o canal como um 
escoadouro que se unia ao rio Mampituba. 

 Alfredo Varela, em 1897 também relata a existência do 
canal que ligava a lagoa ao rio: “...a lagoa das Torres, 
junto a vila deste nome; pequena, mas funda, manda o 
excesso das águas ao Mampituba, por estreito canal.” 

 A avenida do Riacho, é oficialmente avenida Auguste de 
Saint-Hilaire, botânico e naturalista francês que descreveu 
em 1820 a lagoa do violão, ele empresta seu nome a todo 
o trajeto do canal “Valão”. 

 S.N.M (Serviço Nacional da Malária) e D.N.O.S. 
(Departamento Nacional de Obras e Saneamento) através 
do escoamento das várias pequenas lagoas resultantes 
do grande banhado, é que fixaram as margens da lagoa 
resultando no formato do violão. O D.N.O.S. foi responsá-
vel pela construção do canal em 1940/50. 

 A lagoa só recebeu o nome “do Violão” por volta de 1940. 

O CURSO DA HISTÓRIA DO CANAL 
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