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sua incompetência. Agora pousa ao lado 
do futuro com-sorte até que arranjem um 
lugar no exterior pois gerou um conflito 
com o cerimonial. Tem menor investidura 
do que o Alto Comando mas precedência 
em “ocasiões”. 

Entra agora um famoso médico, bem 
falante e vaidoso do novo título, que irá 
para um quadro vistoso no consultório, 
sobre o qual se depositam grandes ex-
pectativas sobre o futuro da Política de 
Combate ao Corona Vírus. Cauteloso, 
porém, ele já foi dizendo: Política Pública 
é com o Presidente, o Ministro executa. 
Uma paródia de avental do “Um manda, 
outro obedece”, de seu antecessor. A ser 
isso mesmo, não há que esperar muito do 
novo Ministro, a não ser loquacidade téc-
nica diversionista. Começou mal.  A ques-
tão central que é a vacinação, continua na 
promessa: 100 milhões de doses até de-

zembro, quando o número de mortos an-
dará perto do 500 mil, dentre eles cravos, 
rosas e madressilvas....  Sabe-se que ele 
não recomendará cloroquina, para tris-
teza do Presidente, mas até mesmo com 
os cuidados preventivos de afastamento, 
máscara e limpeza das mãos ele vai deva-
gar, cercado por um meio de sustentação 
de seu cargo de  gênios que acham que 
“a situação é confortável” e que houve 
excessos de governadores e prefeitos que 
“ideologizaram” a questão do afastamen-
to. Devem achar que a Primeira Ministra 
da Nova Zelândia é do PT. Biden, claro, 
está nas mãos dos comunistas america-
nos mancomunados com os chineses... 
Difícil tarefa lhe cabe. Daí a pergunta: 
Deus se cansou da nossa companhia? 
Dizem, agora, que tem os olhinhos puxa-
dos e promete transformar o Império do 
Meio no novo centro  do mundo. Será...?

Até os Papas sabem dessa história que 
Deus é brasileiro pois teria, na Criação, 
nos dotado  de um imenso paraíso tropi-
cal cheio de rios e cascatas deslumbran-
tes, um litoral sem fim, homens fortes 
e corajosos, mulheres lindas e de fibra. 
Desconhecemos os incidentes mais des-
trutivos da natureza que são terremotos 
e erupções vulcânicas devastadoras. E 
temos uma língua poética e a mais en-
cantadora e variada música do mundo. E 
temos nós, brasileirinhos, em números 
que saltaram de 15 milhões em 1900 
para 200 milhões no ano 2000, em gran-
de parte mestiços e negros,  contorcen-
do-nos entre amores compulsivos, discri-
minações odiosas e uma luta incansável 
pela vida numa economia rica mas com 
poucos dividendos aos a constroem. 
Apesar dos deslizamentos de encostas 
nas aguadas de verão e de desastres 
com barragens em Minas Geral, além de 
tormentosas enchentes no sul, desco-
nhecemos destruição em massa. Ela, por 
aqui, sempre foi seletiva,  preservando 
os brancos botões de rosa. A pandemia 
do COVID quebrou esta regra. Está pro-
vocando uma verdadeira devastação, já 

tendo ceifado a vida de perto de 300 mil 
e prometendo dobrar essa aposta fúne-
bre dentro de alguns meses. Claro que 
ela também é seletiva. Açoita mais ne-
gros e pobres, mas não por preconceito, 
pela simples razão de que eles são mais 
e mais aglomerados nas suas casas, nos 
seus bairros, nos coletivos que os levam 
aos locais de trabalho, também concen-
trados, senão na aventura dos deliverys, 
quando  se acidentam, muitas vezes de 
morte. “Essa gente...” A COVID invadiu 
recentemente, também,  a rica região 
sul, com vigor inusitado no Rio Grande, 
que, com ¼ da população de São Paulo, 
faz o mesmo número de vítimas diárias. 
Há pânico em Porto Alegre. Horror no 
litoral norte, cujas verdadeiras taxas de 
ocorrência acabam de ser divulgadas por 
um Professor da URGS, Ricardo Sampaio 
Dagnino em programa de rádio web que 
faço diariamente – estacaodemocracia.
com -. Vejam lá, com gráficos e tudo 
mais. Diante disso, o obstinado Presiden-
te da República foi obrigado a dispensar 
seu Ajudante de Ordem para a Saúde, 
um general atrapalhado sem a menor 
consciência de seu ridículo papel e de 

OPINIÃO 

Deus será ainda brasileiro?

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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No texto do Requerimento, o 
vereador justifica sua demanda à 
prefeitura afirmando que inúme-
ros comércios estão com portas 
fechadas ou com extrema res-
trição, não podendo funcionar.  
E que a lei com os benefícios do 
auxílio emergencial estaria, en-
tão, auxiliando os estabelecimen-
tos comerciais e de prestação de 
serviços como forma de diminuir 

os impactos econômicos da pan-
demia do novo Coronavírus (CO-
VID-19), assim como impactos 
secundários -  tais quais redução 
de renda e de recolhimento de im-
postos na cidade, ou até eventual 
perda de empregos.

Silvano sugere ainda que o au-
xílio seja pago diretamente pelo 
Poder Executivo, através de seus 
recursos próprios, de forma indivi-

dualizada para cada empresa. Ele 
sugere que, após o encaminha-
mento dos documentos necessá-
rios para a concessão, seja efetua-

do depósito diretamente na conta 
do estabelecimento requerente. E 
cita o amparo legal no artigo 65 da 
LC 101 (de 04 de maio de 2000) e 

decreto municipal nº 26 de 19 de 
fevereiro de 2021 como legislação 
de fundo que permite que a pre-
feitura atue neste sentido.

Entrou nos trâmites da 
Câmara Municipal de Tor-
res e deverá ser votada na 
próxima sessão, a indicação 
056/2021, de autoria do ve-
reador Dilson Boaventura 
(MDB), que pede para que 
o Poder Executivo (Prefeitu-
ra) viabilize a construção de 
um hospital de campanha 
na cidade. A indicação su-

gere que os recursos sejam 
rateados com outros muni-
cípios vizinhos que se utili-
zam do sistema de saúde 
local, ou em parceria com 
a Associação dos Municí-
pios do Litoral Norte do RS 
(Amlinorte).

No texto da justificativa 
da indicação, o vereador 
cita o aumento de pessoas 

infectadas pelo COVID-19 
na região e as mortes que 
também aumentaram pela 
doença. Dilson lembra que 
o Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes já não esta-
ria tendo leitos suficientes 
para a demanda de doen-
tes pela COVID-19. Por isso 
a ideia da montagem de um 
hospital de campanha.

POLÍTICA 

Vereador pede que Prefeitura de Torres pague auxílio a 
comerciantes atingidos pelas restrições na pandemia

Silvano Borja justifica sua demanda à prefeitura afirmando que diversos comércios estão com portas fechadas ou com extrema restrição na cidade

Por Fausto Júnior
_________________

Está tramitando na Câmara 
de Vereadores de Torres, um 
Requerimento formal, de au-
toria do vereador Silvano Borja 
(PDT), pedindo  para que a pre-
feitura faça uma lei organizando 
o pagamento de Auxílio Emer-
gencial para ajudar comercian-
tes e prestadores de serviço 

localizados em Torres, para 
que estes paguem o aluguel 
de suas salas. O requerimen-
to cita que estes comerciantes 
devem ser de pequeno porte 
e que tenham sido caracteriza-
dos como “Não Essenciais” nos 
protocolos de distanciamento 
controlado, portanto que fo-
ram (ou estão) sujeitos a maior 
intervenção das autoridades na 
pandemia.  

Diminuição de impactos econômicos

Vereador faz indicação para montagem de Hospital de Campanha em Torres
Dilson Boaventura acha que Hospital Nossa Senhora dos Navegantes não estaria podendo atender demanda de toda a região e sugere rateio entre municípios locais para a obra

Vereadora reclama falta de visitas de agentes de Saúde em bairro de Torres

Leitos de Hospital de Campanha recentemente montados em 
Canoas (RS) - (por Vinicius Thormann)

Será votado na pró-
xima sessão da Câmara 
Municipal de Torres o 
Pedido de Informação 
de autoria da vereado-
ra Carla Daitx (PP), que  
pede detalhes sobre os  
Agentes Comunitários 
de Saúde vinculados 
à equipe da Estratégia 
Saúde da Família – ESF, 
em atuação especial-
mente no Bairro Igra.

A vereadora justifi-
ca seu pedido de infor-
mação feito ao Poder 
Executivo ( Prefeitura) 
reclamando que  há re-

latos de moradores do 
referido bairro que não 
estariam recebendo a 
visita dos  Agentes Co-
munitários de Saúde em 
suas residências.  Carla 
lembra que este traba-
lho (o dos Agentes) é de 
extrema importância, 
visto que, além de re-
alizarem ações de pro-
moção e prevenção da 
saúde, atuam como elo 
para um melhor e mais 
resolutivo diálogo entre 
comunidade e o sistema 
de Saúde da Família Mu-
nicipal.

 Carla Daitx diz haver reclamações de moradores sobre a falta de visitas no  bairro Igra 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 

O Prefeito Municipal de Três Cachoeiras/RS, Sr. Flávio Raupp Lipert, torna público que no dia 09 de abril de 2021, às 
10h, no Auditório desta Prefeitura Municipal, será realizado LEILÃO público de bens móveis inservíveis de 
propriedade do Município, conforme discriminação e avaliação constantes no Edital de Licitação nº. 001/2021. Os 
bens estarão expostos à visitação pública, na Secretaria Municipal de Obras, sito a Rua José Scheffer Filho, 1638 – 
Bairro Santa Rita, e prédio da Prefeitura Municipal nos dias 06 a 08 de abril no horário das 08h às 11h30min e das 
13h30min às 17h. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura no horário de 
expediente das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, pelo telefone (51) 3667-1155, e-mail: 
licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 
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As 318,2 mil doses de Corona-
vac, que chegaram na manhã de 
quarta-feira (17) ao Rio Grande do 
Sul serão destinadas a idosos de 73 
a 76 anos, profissionais de saúde 
ainda não imunizados e bombeiros 
militares do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu). Elas 
estavam sendo distribuídas nesta 
quinta-feira (18) e, conforme a se-
cretária estadual da Saúde, Arita 
Bergmann, servirão para a primeira 
aplicação.  

Para o Litoral Norte, 15.280 do-
ses da Coronavac chegaram - sendo 
que para Torres serão destinadas 
1150 doses, enquanto Arroio do 
Sal receberá 320 e Três Cachoeiras 
280.  "Aqueles (municípios) que já 

concluíram a vacinação de seus ido-
sos na faixa etária definida e ainda 
restarem doses para esse grupo, 
podem abrir para a idade imedia-
tamente anterior. Por exemplo, os 
municípios que já vacinaram todos 
os idosos de 73 anos ou mais po-
dem começar a vacinar quem tem 
72 anos", exemplificou Arita.

Juntamente com essa remessa 
maior, outras 4 mil vacinas de uma 
remessa extra para a região (que 
teve grande aumento populacional 
com os turistas na alta temporada) 
e destinada para a segunda dose. A 
18ª Coordenadoria Regional de Saú-
de (CRS), responsável pela região 
Litoral Norte, informou que ainda 
será definido o número de doses 

dessa remessa extra para cada ci-
dade.

Veja os grupos prioritários:

Todos os profissionais de saúde 
ainda não imunizados (completar 

100% deste grupo)
Completar a vacinação de idosos 

de 75 anos ou mais
Ampliar para os idosos de 74 e 73 

anos
Bombeiros Militares socorristas 

que estejam trabalhando direta-

mente na assistência dos pacientes 
do Samu

*A decisão de ampliar para ou-
tras faixas etárias que já foram 
contempladas fica a critério dos 
municípios.

Mais 15 mil doses de vacina contra 
Covid-19 chegam ao Litoral Norte

Nova remessa de vacinas será destinada a idosos a partir de 73 anos e bombeiros militares do Samu no RS

A Secretaria de Saúde de Tor-
res está preparando várias ações 
de imunização contra a Covid-19 
nos próximos dias. Tem vacina-
ção da primeira dose no próximo 
sábado, dia 20 e na segunda e 
terça-feira, dias 22 e 23. Confi-
ra o cronograma logo abaixo e 
lembre-se que é preciso levar 
carteira de identidade, CPF e do-
cumentos que comprove a resi-
dência no município.

Neste sábado (20), serão vaci-
nados os idosos com 76 anos ou 
mais, no Parque do Balonismo no 
sistema drive thru, que se vacina 

sem sair do carro. A aplicação das 
doses vai iniciar às 8h e se pro-
longa até durarem os estoques. 
Neste sábado a ação será apenas 
no Parque do Balonismo.

Na segunda-feira, 22 de mar-
ço, serão imunizados os idosos 
com 75 anos ou mais, com dois 
procedimentos, agendamento 
em Unidades de Saúde e drive 
thru no Parque do Balonismo, 
sem marcação. A vacinação co-
meça às 8h e vai também até du-
rarem os estoques. Logo abaixo, 
informamos como fazer o agen-
damento.

Na terça-feira, 23 de março, 
serão vacinados os idosos com 
73 anos ou mais, do mesmo 
modo, com dois procedimentos, 
agendamento e drive thru no 
Parque do Balonismo. A vacina-
ção inicia às 8h e vai até durarem 
os estoques.

Devido a grande ação de com-
bate à Covid-19 na segunda e 
terça-feira, a Sala de Vacinas do 
Posto Central estará fechada nes-
tes dois dias até as 14h para o 
atendimento de rotina. Estarão 
sendo vacinados somente os ido-
sos contra à Covid-19. Para evi-

tar aglomeração, a Sala prestará 
atendimento de rotina somente 
a partir das 14h.

A imunização pode ser agen-
dada no Posto Central e em al-
guns ESFs, onde é preciso ser 
cadastrado. No drive thru do 
Parque do Balonismo é sem 
agendamento. O idoso cadastra-
do em algum ESF pode agendar 
a vacinação por meio do fone da 
Prefeitura (51) 3626 9150 com 
o ramal da Unidade de Saúde. A 
preferência é para aqueles que 
apresentem dificuldades no des-
locamento até o Parque do Balo-

nismo. O horário de agendamen-
to é o mesmo de atendimento 
dos postos, das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30min

 São estas as Unidades de Saú-
de que estão disponíveis para a 
vacinação:

Posto Central – ramal 421
Curtume – ramal 435
São Francisco – ramal 450
São Jorge – ramal 430
Vila São João – Padre Luiz Be-

nini 455 e Alberto João Miguel 
445

Torres avançando na vacinação contra a covid-19: 
logo serão imunizados pessoas de 73 anos ou mais

TORRES - A Secretaria Munici-
pal de Saúde reforça aos familia-
res ou responsáveis das pessoas 
acamadas em Torres, que ainda 
não fizeram o cadastramento para 
a vacinação contra a Covid-19, 
que devem comunicar-se com a 

Secretaria. O contato é feito com 
o Posto Central, por meio do fone 
da Prefeitura (51) 3626 9150 ra-
mal 421. Os que já atenderam 
este chamamento anteriormente, 
não precisam fazer o contato de 
novo.

Desde fins de janeiro, a Secre-
taria realiza o cadastro de pessoas 
em situação de acamados, com 
mais de 60 anos. O propósito é 
concluir o levantamento total des-
ta população, para disponibilizar a 
vacinação contra a Covid-19. Este 

cadastro é dirigido somente aos 
acamados que residem em locais 
ainda sem cobertura dos agentes 
comunitários de saúde.

"Por meio do telefone do Pos-
to Central, o familiar do acamado 
passará o nome, CPF, endereço e 

telefone para contato. O atendi-
mento para a realização do cadas-
tro ocorre das 8h às 11h30min e 
das 13h às 17h30min. Atualmen-
te a Secretaria está imunizando os 
acamados com 77 anos ou mais", 
destaca a Prefeitura de Torres

Secretaria Municipal de Saúde reforça chamamento 
para cadastro de vacinação de acamados em Torres
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Na tarde de terça-feira, 16 de 
março, o prefeito de Torres, Car-
los Souza e o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, Mauro Dias 
de Jesus, acompanharam o início 
de obra no Igra Norte, que vai li-
gar o bairro ao centro da cidade. 
Na oportunidade, o prefeito con-
versou com os moradores que se 
diziam satisfeitos com a iniciativa.

"Nessa terça, foi demolida uma 
casa desapropriada na Rua Ernes-
to Silva, 230, lote 20 da quadra A 
, imóvel com uma área de 110,40 
metros quadrados, que permitirá 
a continuação da Rua Haiti, dan-
do acesso ao bairro. "A decisão da 

desapropriação por parte da Pre-
feitura vai possibilitar uma melhor 
mobilidade da população na área 

e um fluxo de trânsito mais seguro 
e mais qualidade de locomoção", 
ressalta a Prefeitura de Torres.

A Secretaria Municipal do Pla-
nejamento é responsável pelo 
projeto no Igra Norte, sendo que 

o mesmo terá, além da abertura 
da rua, a pavimentação e sinaliza-
ção horizontal e vertical no local.

Abertura de rua no Igra Norte deverá 
ligar o bairro ao centro de Torres

Muitas das informações do 
que o morador ou visitante qui-
ser saber sobre as obras mais re-
centes da Prefeitura de Torres no 
município poderão ser encontra-
das na nova página “Transforma 
Torres” (https://torres.rs.gov.
br/transforma-torres/), junto ao 
site da Prefeitura. Passo a passo, 
são informadas as obras o que 

estão em andamento, o quê já 
foi entregue à população e as 
próximas realizações do Pacote 
de Obras de Infraestrutura Ur-
bana e Turística - efetivado pela 
gestão de Carlos Souza. 

"Uma das primeiras obras 
executadas e que pode ser cons-
tatada por qualquer um que 
passasse pelo centro da cidade 

foi a revitalização dos canteiros 
da Avenida Barão do Rio Bran-
co. A comunidade também se 
encantou com obras como a re-
vitalização do Morro do Farol, os 
playgrounds em várias praças, 
passarelas nas Dunas e outras 
obras que vieram atender an-
tigas demandas da população 
como a drenagem da Baixada da 

Vila São João", ressalta a Prefei-
tura de Torres.

Nesta segunda quinzena de 
março, a municipalidade des-
taca várias obras que estão em 
execução. "Uma delas, a Estrada 
da Salinas, atende um anseio de 
30 anos da comunidade. Metade 
da obra estará pronta com a con-
clusão de mais um trecho pavi-

mentado. Também outras pavi-
mentações atendem anseio da 
comunidade, como a pavimen-
tação da Rua Flores da Cunha, 
na Itapeva, a pavimentação da 
Ria José Tertuliano, no bairro 
São Brás e a Rótula próxima ao 
Supermercado Bistek".

*Com Prefeitura de Torres

TRANSFORMA TORRES: Página interativa elucida 
sobre obras recentes da Prefeitura na cidade
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‘Tratamento precoce’ contra Covid-19 foi 
tema de reunião na Câmara de Torres

Por Fausto Júnior e 
Guile Rocha
_______________________

A Câmara dos Vereadores de 
Torres foi espaço para  uma reu-
nião nesta quinta-feira (18 de 
março)  - em evento contando 
com a presença com a presença 
de vereadores, Prefeito de Torres, 
técnicos da Saúde torrense, pro-
motor do Ministério Público e re-
presentantes do grupo intitulado 
“Médicos pela Vida”.

Diversos assuntos foram tra-
tados, com foco especial sobre o 
debate referente ao ‘tratamento 
precoce’ contra a Covid-19 para 
Torres e região – o qual seria 
oferecido por meio um combo 
de medicação ‘off-label’, ou seja, 

medicamentos cujo uso ainda 
não está estipulado em bula para 
combate contra o coronavírus. O 
debate foi incitado por um gru-
po de 10 médicos conceituados 
da cidade que emitiu uma carta 
aberta à comunidade torrense, 
onde pedem que as autoridades 
de Saúde Pública da cidade sejam 
proativas para que os torrenses 
tratados aqui recebam tratamen-
to precoce através de um kit de 
medicamentos - ou que pelo me-
nos os médicos tenha esta opção. 
Os remédios são os mesmos que 
a OMS (Organização Mundial de 
Saúde) tem reiteradamente afir-
mado que não possuem efeitos 
cientificamente provados para o 
combate à Covid 19 - como Iver-
mectina e Hidroxicloroquina. 

 Em Torres decisão será do médico. Em Arroio do Sal médicos  receitarão kit 
Na reunião, foi debatida a pos-

sibilidade da prefeitura de Torres 
e de outras cidades da região 
poderem oferecer tratamento 
inicial aos positivados pela CO-
VID 19, disponibilizando na rede 
pública de saúde a medicação 
que também é orientada pelo 
Ministério da Saúde do Brasil. 
Mas conforme informou em nota 
para a imprensa o presidente da 
Câmara de Torres, vereador Gimi, 
não foi obtido respaldo técnico-
-científico para o uso de alguns 
dos medicamentos indicados, 
por não terem eficácia compro-
vada. A conclusão da reunião foi 
a de que não haveria como exigir 
do médico atendente do sistema 
público a prescrição dos medi-
camentos caso este médico não 
assim o queira. 

A mesma nota emitida pela 
presidência da Câmara de Torres 
diz que, no entanto, todas as par-
tes envolvidas manifestaram pre-
ocupação com a crítica situação 
atual da pandemia, que indica 
que há cada vez mais necessida-
de de melhorar o atendimento 
(médico e medicamentoso) para 
os casos de Covid-19. A nota 
também reforça a importância 
de ter atenção especial aos casos 
das pessoas de baixa renda, que 
buscam na rede pública trata-
mento gratuito e são atendidos 
pelos médicos do sistema (sen-
do que estes pacientes não pos-
suem dinheiro para pagar a con-
sulta em médicos particulares 
que estariam receitando o kit). A 
dúvida e a cobrança dos promo-
tores do MP na reunião é a de 

possibilitar que as pessoas em 
geral possam optar por receber 
os medicamentos alternativos, 
caso queiram.

Em Arroio do Sal, a prefeitura 
da cidade já se antecipou. E em 
acordo - feito com a presença 
dos médicos e de promotores da 
Comarca do MP da região - a pre-
feitura de Arroio do Sal irá indicar 
o tratamento com o Kit Preventi-
vo para pessoas que tiverem sin-
tomas ou exames positivados de 
Covid 19. 

Já para os casos de Torres, a 
mesma reunião entre médicos e 
a promotoria local não chegou à 
mesma decisão. Os médicos que 
trabalham no sistema de Torres 
não querem se comprometer a 
oferecer tratamento preventivo 
em todos os casos. Só nos casos 

em que estes (médicos) acharem 
necessário, valorizando a auto-
nomia do médico de indicar o 
tratamento. E por isto que o pre-
feito Carlos Souza não pode assi-
nar acordo com o MP sobre esta 
questão. 

Informações obtidas por A 
FOLHA dão conta que parte dos 
médicos que assinaram a Carta 
Aberta - indicando o tratamen-
to precoce - poderá trabalhar 
de forma voluntária no sistema 
para, então, poderem receitar a 
medicação às pessoas que forem 
diagnosticadas com sintomas de 
Covid pelo sistema de Saúde pú-
blico de Torres.  Mas isto não está 
ainda formalizado.

A nota da Câmara, sobre a 
reunião de trabalho realizada na 
Casa Legislativa nesta quinta-fei-

ra (18), encerra afirmando que “a 
Câmara de Vereadores manifesta 
publicamente sua preocupação e 
se tem colocado à disposição dos 
órgãos públicos e da população 
para debater temas que possam 
minorar o impacto da crise sani-
tária que, infelizmente, assola o 
país, bem assim oferecendo aju-
da dentro de suas atribuições”.

Participaram da reunião o Pre-
sidente do Legislativo, Vereador 
Gibraltar Vidal - Gimi, o Prefeito 
Municipal, Carlos Souza, os pro-
motores do MP Márcio Carvalho 
e Marcelo Simões, a Secretária 
da Saúde Suzana Machado, ve-
readores da Comissão de Saúde 
da Câmara, Carla Daitx, Silvano 
Borja e Igor Beretta, além da as-
sessora jurídica da Câmara Muni-
cipal Marilurdes Almeida. 

Prefeito de Torres deixa a escolha para os médicos
A Prefeitura de Torres já estava 

deixando para os médicos as deci-
sões de receitar os medicamentos 
de tratamento precoce aos torrenses 
que comparecem ao sistema de Saú-

de gerenciado pela municipalidade. 
Ou seja: caso o médico queira recei-
tar um medicamento (ou um kit) a 
prefeitura fornece a medicação. Caso 
médicos não queiram receitar, a mes-

ma prefeitura não obriga a prescrição 
da receita. Não existe protocolo obri-
gando o uso de medicamentos deste 
kit pelo sistema, somente existe a 
disponibilização dos remédios caso 

algum médico assim o queira. 
Mas o prefeito Carlos Souza tem 

sua opinião e já deixou isto registra-
do em suas contas em redes sociais. 
Ele é a favor do uso de medicação 

precoce, como defendem os médicos 
em carta aberta. Mas deixa claro que 
não obriga ninguém a usar qualquer 
medicação. A escolha será do médico 
(e do paciente). 

O que seria o 'tratamento precoce'?

O Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Rio Grande 
do Sul (Cremers) afirma em nota 
em seu portal que a prescrição 
de medicamentos é de inteira 
escolha e responsabilidade do 
profissional médico e está as-
segurada pelo Código de Ética 
Médica (CEM).A autonomia do 
médico garante exclusivamente 
a esse profissional, em conjunto 
com o seu paciente, receitar ou 
não medicação ou tratamento 

sem comprovação científica de 
segurança e eficácia.

Os 10 médicos torrenses, que 
assinaram a carta aberta a fa-
vor da intervenção precoce no 
tratamento da Covid19 em Tor-
res, ressaltam que o tratamento 
precoce "se trataria da correta 
combinação de medicamentos 
como Azitromicina, Ivermecti-
na, Hidroxicloroquina, Bromexi-
na, Nitazoxamida, Vitamina D3, 
Zinco, Vitamina C,  Magnésio 

Dimalato, numa fase bem ini-
cial, ou conforme evolução indi-
vidual, na segunda fase, onde já 
existe um processo inflamatório 
generalizado e vasculite sistê-
mica com micro embolias, tere-
mos necessidade de acrescentar 
corticóides e anticoagulantes, 
sempre observando a adequa-
ção das combinações ao estado 
evolutivo de cada paciente, que 
deverá ser acompanhado muito 
de perto devido à rapidez de evo-

lução desta doença como foi dito 
anteriormente. Inclusive com 
realização de exames, conforme 
a necessidade e práticas fisiote-
rapêuticas complementares. En-
fim, uma intervenção multidisci-
plinar como o caso exige”.

Assinam a carta aberta os se-
guintes médicos: JOSE BATISTA 
DA SILVA MILANEZ – CREMERS: 
6.529; MARCÍLIO HENRIQUE 
SOARES DE SOARES – CREMERS: 

12.296; THIRSE SCALCO – CRE-
MERS: 13.742; BERENICE SCHMI-
DT ROLIM – CREMERS: 14.869; 
SILVANO HERNANDORENA RA-
MOS – CREMERS: 17.883; RAUL 
OSCAR VICENTE – CREMERS: 
19.151; VALÉRIA CZEKALSKI 
HADLICH – CREMERS: 21.897; 
FLAVIO DA SILVA CARDOSO – 
CREMERS: 21.917; ANDREA 
VELLEDA DUARTE – CREMERS: 
22.761; EMERSON MARCOS RA-
VANELLO – CREMERS: 33.193

Reunião com a presença do MP  aconteceu na Câmara Municipal nesta quinta-feira (18).  Grupo de Médicos fizerem carta aberta pedindo uso de Kit preventivo

Reunião na Câmara manteve autonomia dos médicos em Torres. Mas em Arroio do Sal, acordo  indica que médicos  
da prefeitura irão indicar o tratamento precoce
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Nesta quarta-feira (17), a Câmara 
dos Deputados, em Brasília derrubou 
o veto do presidente Jair Bolsonaro 
sobre o Projeto de Lei (PL) 2007/20, 
que garante indenização aos familia-
res dos profissionais de saúde que 
estão na linha de frente da Covid-19 
e venham a falecer pela doença.

O projeto prevê a criação de um 
auxílio especial de um salário míni-
mo a ser pago mensalmente para 
os dependentes econômicos desses 
trabalhadores. São incluídos tam-

bém na medida os profissionais de 
segurança privada e vigilância; lim-
peza e conservação; recepção; ali-
mentação hospitalar; lavanderia e 
administração hospitalar.

Após a morte do profissional, a lei 
prevê que o auxílio será pago desde 
que a renda familiar não seja supe-
rior a duas vezes o limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social (hoje o teto é de 
R$ 6.101). Para o cônjuge ou compa-
nheiro, será pago por dois anos, caso 

não tenham filhos. Se tiver, o auxílio 
vale até o filho mais jovem comple-
tar 21 anos. 

Para o filho ou irmão dependente 
financeiramente, também será pago 
até 21 anos, salvo se for inválido, ti-
ver deficiência grave ou for declara-
do incapaz por decisão judicial.

A questão, agora, tem dois rumos. 
Ou o presidente aceita o veto e a lei 
passa a valer, ou o presidente ou a 
União recorrem a instâncias superio-
res. 

Derrubado veto de Bolsonaro a PL que indeniza famílias de 
profissionais da saúde mortos por Covid-19

Tudo fornecido pelo sistema público 
que seja gratuito e envolva desenvolvi-
mento pessoal deveria ser suspensos, 
inclusive atendimentos em repartições 
da maioria das demandas, evitando filas. 

Mas proibir atividades privadas mexe no 
sistema produtivo, gênero do sistema 
de captação de impostos, que também 
mexe com o sistema público, portanto. 
Fechar comércio (principalmente os de 

rua), restaurantes, prestação de Servi-
ços e etc., privados, me parece exagero. 
Nunca poderemos medir isto porque a 
maioria dos países do mundo optou por 
estas intervenções. Mas as intervenções 

geraram, geram e irão gerar muita que-
bradeira de CNPJ e muito CPF sem em-
prego. O que é fator de uma pandemia 
talvez mais forte. 

Continuamos tendo que evitar ao má-

ximo o convívio entre pessoas. E quando 
convivermos, termos muito cuidado. 
Na prática, atualmente obedecendo às 
leis, mesmo que estas sejam restritivas 
demais.

Atividades Essenciais III 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

SEGUNDA ONDA ESTÁ SENDO MAIS FORTE. MAS É UMA ONDA
Na prática o Litoral Norte gaúcho, o RS 

e o Brasil estão passando pela segunda 
onda do Novo Coronavírus. Como acon-
teceu no hemisfério norte há uns seis 
meses, o Brasil e o hemisfério sul passam 
agora por outra mazela desta pandemia. 
Embora todos no mundo tenham agido 
com medidas de Isolamento Social, a aná-
lise mostra que o movimento foi similar 
na maioria dos países que divulgam da-
dos para o mundo. Isto quer dizer que a 
2ª onda existiu (e existe ainda no Brasil).

A onda brasileira foi (e está sendo) a 
MAIOR e mais forte em todo o mundo, 
matando mais e atingindo também um 
público mais jovens, provavelmente ou 
justamente pela onda ter sido maior... E a 
causa pode ser variações do vírus princi-
pal, com a formação de outras cepas mais 
fortes do Covid-19.

O que fica claro é que poucos países 
conseguiram (ou estão conseguindo) pas-
sar pela pandemia com pouco estrago, o 
que significa que as medidas de conten-
ção pouco adiantaram na maioria de na-
ções.  Para chegar a esta conclusão cito 
o fato de temos exemplo de países que 
não fizerem medidas fortes de contenção 
e que tiveram poucas mortes proporcio-
nalmente, assim como teve exemplos de 
países que fizeram Lockdown e que mes-
mo assim tiveram mais mortes propor-
cionalmente do que a média. Ou seja: A 
onda atingiu a todos e as ações pontuais 
pouco importaram, embora não se pos-
sa provar isto porque não dá para voltar 
no tempo e fazer lockdown ou voltar no 
tempo e deixar de fazer contenção para 
compararmos.  

Pessoalmente, me vêm a mente so-

mente a Nova Zelândia como pais que foi 
radical (se fechou totalmente) e teve óti-
mos resultados. Mas a NZ é uma ilha, não 
se entra lá por terra e tem pouca gente 
morando lá.

Jogar na defesa como o Brasil e a 
maioria dos países, com promoção de 
decretos restritivos em todos os estados 
é uma medida conservadora de gover-
nantes, já que as fazendo não poderão 
ser taxados de relapsos e desumanos lá 
na frente, mesmo que possam ser taxa-
dos de promotores de quebradeiras na 
economia e de desempregos em massa. 
Mas dificilmente a humanidade pode-
rá provar que estas medidas restritivas 
foram salvadoras, já que muitos lugares 
não tiveram restrição maior e tiveram 
óbitos similares aos que se fecharam pro-
porcionalmente. 

A Série de duas ondas do coronavírus 
foi forte e devassadora. Devastou de for-
ma quase igual onde passou - sendo pior 
ainda aqui no Brasil.  Tomara que a pan-
demia acabe logo e que não tenha outra 
onda se formando no horizonte.  

Continuamos tendo que evitar ao má-

ximo o convívio entre pessoas. E quando 
(for estritamente necessário) conviver-
mos, temos que ter muito cuidado - usan-
do máscaras, mantendo certa distância. 
Na prática, atualmente obedecendo as 
leis, mesmo que estas sejam restritivas 
demais.

O plenário da Assembleia Legislativa do 
RS aprovou, em duas sessões extraordinárias 
virtuais consecutivas, nesta terça-feira (16), 
um Projeto de Lei que reconhece a prática 
da atividade física e do exercício físico como 

essenciais, além das atividades de educação 
infantil e de ensino fundamental das redes 
pública e privada, incluídas por emenda.

Acho que o conceito de atividades es-
senciais é relativo. Depende de valores 

culturais. Mas concordo que a liberdade de 
exercitar o corpo não deveria ser tolhida. 
Em alguns casos a questão se encaixa a tra-
tamentos de Saúde contra doenças crônicas 
ou críticas. Em outros, em tratamento de 

problemas psicológicos, muitas necessitan-
do de coordenação de educador físico ou 
técnico similar. 

Mas a pandemia retirou várias outras li-
berdades individuais que muitas delas tam-

bém podem ser consideradas essenciais por 
algum modo de vida, alguma cultura. Ficar 
parado na praia, tomar banho de mar, circu-
lar sem máscara, etc. pode ser considerado 
essencial e está proibido também.

Atividades Essenciais 

Na prática, na minha modesta opinião, os 
decretos deveriam ser restritos a atividades 
coordenadas pelo ESTADO. Proibir Audiências 
Públicas, sessões presenciais de Câmaras e as-
sembleias, manifestações em grupo, esportes 
de contato em escolas públicas, alimentação 

em refeitórios públicos, shows públicos e 
etc., são proibições mais coerentes e colocam 
o Estado proibindo de si mesmo atividades 
gratuitas e algumas delas obrigatórias para o 
povo. Mas as atividades privadas, em minha 
opinião, deveriam todas ser permitidas. Pro-

tocolos deveriam ser distribuídos, mas sem 
proibição.  Sei que a contaminação é grande. 
Mesmo assim, acho que o estado neste caso 
deveria entrar somente com campanhas de 
conscientização e protocolos de convivência 
em grupo sugeridos para as atividades. 

Também na minha modesta opinião, aulas 
do sistema público deveriam ser suspensas 
de forma presencial. Minha avaliação é que 
se trata de obrigações, mas sem remuneração 
(relação de emprego) e que podem ser trans-
feridas e tocadas aos poucos pelos meios ele-

trônicos. 
Continuamos tendo que evitar ao máximo 

o convívio entre pessoas. E quando conviver-
mos, termos muito cuidado. Na prática, atual-
mente obedecendo ás leis, mesmo que estas 
sejam restritivas demais.

Atividades Essenciais II
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Após um ano do seu primeiro caso de Covid-19, Torres 
volta a registrar recorde de mortes em uma semana

Há exatamente um ano, no 
dia 18 de março de 2020, a Pre-
feitura de Torres comunicou o 
primeiro caso confirmado de co-
ronavírus no município. A infor-
mação foi dada pela secretária 

estadual de Saúde, Arita Berg-
mann, no início da noite daquela 
quarta-feira, ao secretário muni-
cipal de Saúde, na ocasião, Cláu-
dio Paranhos. Foi o caso de um 
jovem de 18 anos, morador do 

bairro Centro, que tinha retorna-
do da Irlanda no dia 12 de mar-
ço. Na sequência, de imediato 
começaram a ser tomadas várias 
providências para o combate da 
Covid-19.

13 óbitos desde sexta-feira (12)
Um ano após a confirmação 

do primeiro caso da doença na 
cidade, o Boletim Epidemioló-
gico relacionado a Covid-19 em 
Torres, divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde na quinta-
-feira (18) registrava com pesar 
mais três óbitos por Covid-19 . 
Tratam-se de um senhor, de 59 
anos, sem comorbidades, que es-
tava internado em leito comum 
do Hospital Nossa Senhor dos 
Navegantes e de outro senhor de 
90 anos, com comorbidades, que 
se encontrava no atendimento 
do PA. Ainda foi registrado o óbi-
to de uma senhora de 69 anos, 
com comorbidades, que estava 
em leito comum no HNSN (este 
óbito constava em investigação 
no Boletim, para saber a causa, 
sendo positivado para Covid-19).

Antes disso, outras 10 mortes 
relacionadas à Covid-19 foram 
registradas em Torres entre sex-
ta (12) e quarta-feira (17) - to-
talizando assim 13 óbitos pela 

doença no período de 7 dias. No 
sábado (13) foram dois óbitos: 
uma paciente de 67 anos, com 
comorbidades, que se encon-
trava na UTI do Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes; e ou-
tro paciente do sexo masculino, 
com 58 anos, também com co-
morbidades, que se encontrava 
em leito clínico do HNSN. Este 
último caso constava no Bole-
tim registrado como em investi-
gação, para saber se a causa foi 
Covid-19, sendo positivado para 
a doença.

 No domingo (14) o óbito re-
gistrado foi de uma paciente de 
58 anos, com comorbidades, que 
se encontrava na emergência do 
Hospital Nossa Senhora dos Na-
vegantes.

Na segunda-feira (15), foram 
outras três mortes relacionadas 
à Covid-19: Tratam-se de uma 
paciente de 82 anos, com comor-
bidades - que estava aguardando 
leito no Pronto Atendimento 

- e mais dois pacientes do sexo 
masculino: um senhor com 82 
anos, com comorbidades, que 
estava internado na Emergência 
do Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes e outro senhor de 60 
anos, também com comorbida-
des, que estava internado na UTI 
do HNSN.

Já na terça-feira (16), um óbi-
to foi registrado em Torres por 
Covid-19 - uma paciente de 62 
anos, com comorbidades, que 
estava na emergência do HNSN. 

E na quarta-feira (17), foram 
mais três mortes registradas: 
uma senhora com 49 anos, com 
comorbidades que se encontrava 
na UTI do Hospital Nossa Senho-
ra dos Navegantes; um senhor de 
91 anos, com comorbidades que 
estava em leito comum e outro 
senhor com 67 anos, também 
com comorbidades (que esta-
va com o óbito em investigação 
para saber a causa e que foi posi-
tivado para Covid-19).

Recorde de pessoas mais jovens na UTI do Hospital de Torres
Na terça-feira (16), a UTI do 

Hospital Nossa Senhora dos Na-
vegantes, em Torres, registrava 
recorde de casos de jovens na 
UTI. O local estava com os dez 

leitos ocupados por pacientes 
com Covid-19 na data e destes, 
apenas um paciente possuía 
mais que 60 anos. "O descum-
primento das regras sanitárias 

de isolamento social pela faixa 
etária dos mais jovens é consi-
derado como o principal fator 
para o aumento de casos na ju-
ventude em todo o país. É esta 

a situação do HNSN com rela-
ção a faixa etária na UTI: dois 
pacientes de 20 a 29 anos, dois 
pacientes de 30 a 39 anos, qua-
tro pacientes de 40 a 49 anos, 

um paciente de 50 a 59 anos e 
um paciente de 60 a 69 anos. 
A média de idade fica em 42 
anos", ressaltava a Prefeitura 
de Torres.

Diminuição no número de casos ativos em Torres
No mais recente Boletim 

sobre Covid-19 em Torres, 
divulgado nesta quinta-feira 
(18) estavam registrados, con-
tando desde o início da pan-
demia, 4746 casos confirma-
dos, com 4369 recuperados, 
282 pacientes em isolamento 
domiciliar e 61 óbitos - e um 

total de 316 casos ativos. 
"Até quinta (18), estavam  

hospitalizados sete pacientes 
de Torres na UTI do Hospital 
Nossa Senhora do Navegan-
tes e 21 pacientes em leito 
comum. Estamos com seis pa-
cientes de Torres internados 
fora do município. De outros 

municípios, temos oito pa-
cientes hospitalizados, três na 
UTI e cinco em leito comum. 
Sete pacientes em Torres es-
peram por leito hospitalar", 
informa a Prefeitura de Tor-
res, que complementa dizen-
do que  há 115 casos suspei-
tos, aguardando resultados 
de exames (sendo que cento 

e treze destes  pacientes en-
contravam-se em isolamento 
domiciliar e dois pacientes es-
tavam hospitalizados, em leito 
comum).

Desta forma, além dos 13 
óbitos nos últimos 7 dias, te-
mos ainda o registro de um 
total de 362 novos casos por 
Covid 19 na semana entre 12 

e 18 de março em Torres.  O 
número de casos ativos na 
cidade diminuiu considera-
velmente neste período, pas-
sando de 424 casos ativos na 
quinta passada (dia 11) para 
os 316 deste dia 18 de março 
- contabilizando assim 108 ca-
sos ativos a menos no compa-
rativo semanal.

Município registrou 13 óbitos relacionados à Covid-19 entre os dias 12 e 18 de março. UTI do Hospital Navegantes tem recorde de pessoas mais 
jovens. Arroio do Sal registrou 4 óbitos pela doença na atual semana, e Três Cachoeiras outras 3 mortes

Arroio do Sal e Três Cachoeiras registram novos óbitos

Em relação a situação do 
novo coronavírus em outros 
municípios da microrregião, 
até quarta-feira (17), Arroio 
do Sal registrava 739 casos 
confirmados (sendo 9 inter-
nados), com 678 recuperados 
e 20 óbitos no total (quatro a 
mais que semana passada). 

Havia ainda 22 casos suspei-
tos (aguardando resultados 
dos exames) em Arroio do Sal 
- sendo que nenhum destes 
pacientes suspeitos estava in-
ternado.

Já Três Cachoeiras, até 
quarta-feira (17) estava com 
1047 casos confirmados para 

Covid-19 (com três pacien-
tes internados), sendo 923 
recuperados e 146 suspei-
tos (aguardando resultados). 
Além, disso, Três Cachoeiras 
está com 21 óbitos relaciona-
dos ao coronavírus desde o 
princípio da pandemia - três a 
mais que na semana passada.
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Decreto do governo do RS autoriza pegue e leve em petshops 
e atendimento individual de reabilitação em academias

Após analisar pedidos de con-
selhos de classe, entidades re-
presentativas, deputados e pre-
feituras, o Gabinete de Crise do 
Governo do Estado decidiu au-
torizar o funcionamento de pet-
shops no modelo pegue e leve e 
o atendimento individual condi-
cionado à prescrição médica para 
reabilitação em academias. O 
Decreto 55.789, que inclui outras 
mudanças, foi publicado nesse úl-
timo sábado,13 de março, no Diá-
rio Oficial com vigência imediata. 
Como já decretado pela Prefeitu-
ra de Torres, o Município segue o 
regramento estadual na bandeira 
preta. O decreto mantém a sus-
pensão geral de atividades não 

essenciais entre 20h e 5h.
No caso das petshops, o go-

verno levou em conta que, além 
de procedimentos estéticos, os 
estabelecimentos prestam ser-
viços como banhos terapêuticos 
ou medicinais, prescritos por mé-
dicos veterinários, e que podem 
gerar agravamento dos quadros 
clínicos caso sejam interrompi-
dos. Além disso, que a manuten-
ção sanitária dos pets, incluindo 
banho e tosa higiênica, se faz ne-
cessária no combate à pandemia. 
A atividade foi liberada somente 
com atendimento individual, sob 
agendamento, e a entrega e re-
tirada de animais no modelo pe-
gue e leve ou tele-entrega, sem 

circulação dos donos dentro dos 
estabelecimentos.

Qiuanto às academias e simi-
lares, esses estabelecimentos só 
poderão funcionar para atendi-
mento de saúde e com apenas 
25% de lotação de pessoas. Estão 
proibidos treinos individuais ou 
coletivos com objetivo de perfor-
mance ou emagrecimento.

A capacidade de 25% de lota-
ção se refere ao número de pes-
soas previsto no Plano de Pre-
venção Contra Incêndio (PPCI). 
A liberação desses locais é ex-
clusivamente para atendimen-
tos no qual esteja comprovado, 
registrado em prontuário, que a 
prática de exercícios físicos é cri-

tério crítico para o tratamento da 
doença, em que prazos de uma a 
duas semanas configuram perdas 

irreparáveis à saúde e que o aten-
dimento não possa ser realizado 
à distância.

Evento do CRM Pricila Selau fortalece as 
conquistas femininas na região

Resgate das conquistas femini-
nas é como pode ser resumido o 
evento realizado na noite de 11 
de março, de forma virtual, pro-

movido pela Prefeitura através do 
Centro de Referência da Mulher 
Pricila Selau. Mulheres de diver-
sos segmentos lembraram a luta 

realizada na região, nos últimos 
20 anos. Como encaminhamento, 
a importância da mulher liderar 
cada vez mais espaços na socie-
dade.

Em referência ao “Dia da Mu-
lher”, comemorado na segunda-
-feira, 8 de março, o CRM realizou 
o “Bate-papo sobre as conquistas 
femininas”, aberto a toda popu-
lação através do Google Meet. 
Como intermediadora, a diretora 
do Centro, Zete Silveira,

Entre muitas participantes, 
foi destacado a necessidade da 
maior participação da mulher 
como líder em diferentes cam-
pos, independente de vincula-
ções partidárias para criação de 
políticas públicas eficientes. As 

que mais estimularam este enca-
minhamento foram participantes 
como a ex-prefeita Nílvia Pinto 
Pereira, a servidora municipal, 
assistente social, Vera Regina de 
Souza, a professa Débora Bor-
ges Thomas, gestora da UCS em 
Torres, a sindicalista e empreen-
dedora Leila Beatriz Oliveira, da 
Cresol PA Torres, e a professora 
militante Nora Klingelfus, de Ar-
roio do Sal,

A ausência da debatedora 
convidada, não tirou o brilho do 
evento. A vereadora Fátima Ma-
ria, primeira mulher negra eleita 
em Viamão, através da organiza-
ção do grupo coletivo chamado 
“Teremos Vez”, ficou impossibi-
litada de participar devido outro 

evento nacional partidário mar-
cado na última hora para a mes-
ma ocasião.

"Entre as medidas conquista-
das, foi bastante elogiada a pos-
sibilidade de compra de vagas em 
abrigos para mulheres vítimas 
de violência. Através do CRM, a 
Prefeitura de Torres assinou con-
vênio no ano passado no Minis-
tério Público, com a presença dos 
prefeitos da Comarca. A articula-
ção foi do prefeito Carlos Souza. 
O CRM atende a demanda de 
seis municípios, além de Torres: 
Arroio do Sal, Dom Pedro de Al-
cântara, Mampituba, Morrinhos 
do Sul, Três Cachoeiras e Três For-
quilhas", concluí a Prefeitura de 
Torres.

Diretoria de Cultura de Torres promove inscrição 
ao Cadastro Municipal de Artistas Locais

Com a finalidade de atualizar 
o registro dos artistas locais do 
município de Torres ou que nele 
venham a fixar residência ou es-

túdio, a Diretoria de Cultura de 
Torres, ligada Secretaria da Cul-
tura e do Esporte, faz um cha-
mamento aos artistas para que 

inscrevam-se no Cadastro Muni-
cipal de Artistas Locais (CMAL).

A inscrição pode ser feita 
em formulário disponível jun-

to ao site da Prefei-
tura de Torres (ht-
tps://torres.rs.gov.
br/2021/03/17/dire-
toria-de-cultura-pro-
move-inscricao-ao-
-cadastro-municipal-
-de-artistas-locais), a 
ser preenchido onli-
ne e, posteriormente, 
remetido à Diretoria 
de Cultura. De acor-
do com a diretora 
de Cultura, Maria do 
Carmo Conforti Ro-
drigues, a partir do 
cadastramento, a Se-

cretaria da Cultura e do Esporte 
fará a montagem de um banco 
de dados, visando uma maior 
proximidade e acesso com os 
artistas locais. As inscrições esta-
rão permanentemente abertas.

O CMAL foi criado em dezem-

bro de 2018 com o objetivo de 
mapear os artistas e as ativida-
des culturais existentes na cida-
de, nos segmentos de música, 
teatro, dança, literatura, arte, 
entre outras atividades artísti-
cas.
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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. 

PROGRAMA DE AÇÃO INTEGRADA E 
CONTINUADA À POPULAÇÃO DE RUA
Fui procurado por familiares de um garoto dependente químico que já se encontra 

em situação de rua em Torres. Durante a semana estive envolvido na busca de uma 
vaga para internação e ouvindo sempre a mesma resposta, “não existe vaga”. Sabe-
mos que a pandemia do Covid-19 piorou a demanda de leitos, mas o Gestor de Saúde 
tem a obrigação de gerenciar a demanda no SUS, e atender todas as necessidades dos 
seus cidadãos, o que sabemos ser uma tarefa extremamente difícil. Tem de usar todas 
as suas habilidades para cumprir com sua missão!

A demanda Real da população pelos serviços de saúde é sua obrigação saber, 
deveria ser algo básico na gestão de uma Secretaria de Saúde... pode até não saber 
qual deveria ser a demanda (teórica) mas a Demanda Real depende de matemática e 
estatística. Basta somar e anotar os dados de atendimento que existe no município.

É obrigação do município proporcionar a efetivação das políticas públicas vol-
tadas para população de rua, seja através de decreto ou conveniado com entidades, 
levando proteção a esta camada da sociedade, sabemos que a medida é paliativa, 
considerando a pouca quantidade de leitos clínicos disponíveis, destinado a pacien-
tes com dependência química.

É dever do município pedir autorização legislativa para assinar termo de colabo-
ração com entidades que executam serviços de tratamento, reabilitação e reinserção 
social de pessoas com dependência de substância psicoativa (álcool e drogas), que se 
encontram em situação de rua, ou vulnerabilidade social no município.

Sendo de extrema relevância a ampliação desse atendimento pois sabemos que 
o êxito está na prevenção dos beneficiários, e com isso, um programa alcançaria 
seus intuitos, pois conseguiria reinserir os indivíduos na sociedade com a efetivação 
de políticas públicas como educação, qualificação profissional e empregabilidade, 
Ainda poderia acompanhar, o quantitativo de acolhidos que ainda não concluíram o 

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
plano completo, segue frequentando grupos de ajuda mútua e redução de danos.

Também poderia convocar através de edital, as comunidades terapêuticas interes-
sadas em adentrar ao programa, sem exigir qualquer tipo de contrapartida financeira, 
doações ou sob a forma de outros bens, da pessoa acolhida ou de seus familiares, 
quando da utilização dos serviços contratados e o dependente de substância psicoativa 
poderá permanecer por até 12 (doze) meses na Comunidade Terapêutica.

TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL TEM PRIORIDADES DE 
VACINAÇÃO - Dia 22/01/2021, os trabalhadores da indústria de construção civil 
foram inclusos na lista de grupos prioritários pelo Ministério da Saúde, no plano para 
tomar a vacina contra a covid-19. No geral, o grupo da construção civil, é representado 
por cerca de 5,3 milhões de pessoas, mas ainda não há um cronograma de aplicação 
das doses de vacina aos trabalhadores em seus locais de trabalho.

VILA SÃO JOÃO - Moradores da Vila pedem providências quanto à troca de lâm-
padas analógicas por lâmpadas de Led; iluminação pública na Rua Gabriel Manoel 
Bauer; implantação de redutores de velocidades nas Ruas José Bonifácio, Bento Sera-
fim Machado, Antônio Bruneli e na Capitão Balduíno; confecção de boca de lobo na 
esquina das ruas da Rua Otávio Perraro; uma das maiores demandas dos moradores do 
bairro são as pavimentações das Ruas que ainda se encontram de chão batido.

FAXINAL - Moradores do Loteamento Boa Esperança pedem a instalação da praça 
com colocação de brinquedos e iluminação pública no Loteamento; colocação de uma 
lombada na Rua TV Faxinal; colocação de quebra-molas na Rua Constantino Scheffer; 
pavimentação da Rua Universitária; moradores do Tamburiki, pedem que  a prefeitura 
seja mais atuante na fiscalização, dizem ser pessoas de baixa renda, que aplicaram o 
pouco que tinham no local com a promessa de que teriam toda infraestrutura e agora 
são surpreendidos de que nada pode, precisam de rede de energia elétrica e que a pre-
feitura procure uma solução para regularizar a situação desta comunidade. 

SÃO BRÁS - Moradores do São Brás estão pedindo a extensão de rede de água 
potável nas ruas paralelas a Rodovia 101; limpeza e manutenção de bueiros na Rua 
Manoel de Oliveira Manduca; colocação de material para melhoramentos das Ruas do 
bairro.

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 
Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silvei-
ra Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre 
Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de 
Vereadores realizou sua 7a Sessão Plenária Ordinária, do 1o 
Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 15 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 Boa-
ventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Beretta (MDB), Ver. 
Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), Ver. 
Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano Gesiel Carvalho 
Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 63, de 09 de março de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
45/2021, dos vereadores Jacó Miguel Zeferino, Dilson Mau-
ro Jardim Boaventura e Vilmar dos Santos Rocha.
Ofício nº 64, de 09 de março de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
46/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 65, de 10 de março de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
50/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 66, de 11 de março de 2021, do Poder Executivo, 
solicitando a prorrogação por 30 (trinta) do prazo de resposta 
referente ao Pedido de Informações nº 35/2021, do Ver. Igor 
dos Santos Beretta.
Ofício nº 06, de 11 de março de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando o Relatório Geral de Atividades, a Prestação 
de Contas e o Balanço do Exercício Anterior, relativos às 
contas do exercício 2020.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
EMENDA 
Nº 1/2020, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que pro-
põe emenda ao Projeto de Lei nº 04 de 2021, que institui no 
âmbito do Município de Torres, a Câmara de Conciliação de 

Precatórios.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 19/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o en-
caminhamento de Moção de Pesar aos familiares do senhor 
Aymore Marques de Souza, por seu falecimento, ocorrido 
nessa madrugada.
Nº 20/2021, dos vereadores Rogério Evaldt Jacob, Carlos 
Alberto da Silva Jacques e Jacó Miguel Zeferino, que reque-
rem autorização para ir a Brasília/DF em busca de emendas 
parlamentares para o Município, nos dias 06 e 07 e 08 de 
abril de 2021.

INDICAÇÃO
Nº 55/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indi-
ca ao Poder Executivo um estudo de viabilidade para conten-
ção do valo na Av. do Riacho, do trecho entre a Av. Barão do 
Rio Branco até o Rio Mampituba, nesta Cidade.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 71/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo informações referentes aos Agentes Comu-
nitários de Saúde vinculados à equipe da Estratégia Saúde da 
Família – ESF, no Bairro Igra, nesta Cidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 191/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à reconstru-
ção com calçamento ou com pedras PVS da Rua Hermene-
gildo Prudêncio Torres, nesta Cidade.
Nº 192/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à capina, 
pinturas dos meios-fios, lombofaixas e faixas de pedestres 
nas ruas da Vila São João, neste Município.
Nº 193/2021, do Ver. Claudio da Silva de Freitas, que solici-
ta ao Poder Executivo providências, com urgência quanto à 
manutenção da passarela, troca de uma tábua que se encontra 
parcialmente quebrada na Praia dos Molhes, entre o Alemão 
Nei e a SAPT.
Nº 194/2021, do Ver. Claudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à pintura da faixa 
de pedestre e colocação de quebra-molas entre a Av. Inde-

pendência e a Rua Luiz Gonzaga Capaverde, nesta Cidade.  
Nº 195/2021, do Ver. Claudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à revitalização da 
Praça da Travessa Faxinal, localizada ao lado dos Móveis 
Ramos, nesta Cidade.
Nº 196/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à coleta do lixo reci-
clável na Rua Ernesto Silva, Bairro Igra Norte, nesta Cidade.
Nº 197/2021, do Ver. Claudio da Silva de Freitas, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à pintura das fai-
xas de segurança e implantação de quebra-molas na lateral 
do mercado MAGGI, entre a Rua José Osório Cabral com a 
Avenida do Riacho, nesta Cidade.
Nº 198/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à limpeza e canaliza-
ção do valo lindeiro à Rua Torres, Lagoa Jardim, Praia Itape-
va, com início na Estrada dos Cunhas em toda sua extensão.

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

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

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

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

CÂMARA DE TORRES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 01/2019

A Câmara Municipal de Torres firma o Terceiro Termo Aditivo de Contrato com a Empresa Ele-
vadores Castelo Ltda., para a prestação dos serviços de manutenção preven-tiva e corretiva em 
uma plataforma elevatória vertical, hidráulica, para pessoas com mobili-dade reduzida, 02 (duas) 

paradas, com capacidade para 04 (quatro) passageiros ou 300kg (trezentos quilos), da marca Cas-
telo, instalado na Câmara Municipal de Torres, sem o forne-cimento de peças, pelo valor mensal de 
R$ 356,81 (trezentos e cinquenta e seis reais e oiten-ta e um centavos). Termo Aditivo de Contrato 
assinado em 08 de março de 2021, com vigên-cia até 03 de janeiro de 2022. Processo de Licitação 

no 12/2018 – Modalidade Convite. Cré-dito Orçamentário no 3.3.9.0.39.00.00.00.00.001/2002 – 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

 

Torres em 08 de março de 2021.

__________________________________
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal,

Presidente Câmara.

Av. do Riacho, 1423 – CEP:95560-000-Torres/RS Fone (51) 3664-2319 Fax: (51) 3664-1055
Home page: http://www.camaratorres.rs.gov.br  e-mail: camara@camaratorres.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 02/2018

A Câmara Municipal de Torres firma Termo Aditivo de Contrato com a Rádio 
Maristela Ltda., para a transmissão semanal e ao vivo das sessões plenárias 
da Câmara e au-diências públicas. Termo Aditivo de Contrato assinado em 11 
de março de 2021, com vigên-cia de 60 (sessenta) dias a contar da data da 
assinatura do termo aditivo de contrato. Proces-so de Licitação no 04/2018 – 

Modalidade Convite. Crédito Orçamentário no 3.3.9.0.39.00.00.00.00.001/2002 
– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

 

Torres em 11 de março de 2021.

__________________________________
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal,

Presidente Câmara.

Av. do Riacho, 1423 – CEP:95560-000-Torres/RS Fone (51) 3664-2319 Fax: (51) 3664-1055
Home page: http://www.camaratorres.rs.gov.br  e-mail: camara@camaratorres.rs.gov.br
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Governo do RS manterá 40% do efetivo de reforço da 
Operação RS Verão Total no Litoral até 22 de março

Para manter intensificados 
os esforços de fiscalização das 
medidas preventivas contra a 
Covid-19, o governo do Estado 
decidiu prolongar até o dia 22 a 
presença de 40% do efetivo de 
reforço deslocado ao Litoral pela 
Operação RS Verão Total. Prevista 
para encerrar em 1º de março, a 
mobilização do período de vera-
neio já havia sido estendida até 
o dia 15/3, e agora passa para 
22/03.

Agora, a permanência do efeti-
vo extra de Brigada Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros Militar, 
Instituto-Geral de Perícias e De-
partamento Estadual de Trânsito 
foi ampliada até a data para qual 
está programada a retomada da 
cogestão no sistema do Distan-
ciamento Controlado – no qual 
municípios podem adotar proto-
colos da bandeira abaixo na es-
cala de risco. Com as medidas de 
restrições adotadas desde o final 
de fevereiro e a criação de 183 
novos leitos de UTI, o que eleva 
para 157% o crescimento da ca-
pacidade de terapia intensiva no 

RS, a projeção do Gabinete de Cri-
se é de que, daqui uma semana, 
haverá possibilidade de que de 
algumas regiões retomem a apli-
cação de protocolos menos res-
tritivos que os da bandeira preta, 
hoje vigente em todo o território 
gaúcho.

A ampliação da permanência 
de parte do reforço da Operação 
RS Verão Total se dá pela neces-
sidade de continuidade de fisca-
lização mais intensa das medidas 
preventivas no período, em espe-
cial pela região ser o ponto em 
que há maior risco de aglomera-
ções. Até a retomada da coges-
tão, seguem as restrições mais 
rígidas. Está proibido, por exem-
plo, a permanência nas faixas de 
areia, a abertura de quiosques e 
o uso de guarda-sóis, bem como 
o banho de mar e a abertura de 
estabelecimentos de atividades 
não essenciais entre 20h e 5h.

“Mais um vez reforço, não se 
trata de uma ampliação para o 
veraneio, muito pelo contrário. 
Ainda estamos no pior momento 
da pandemia, em alerta máximo, 

e justamente para que possamos 
retomar restrições menos graves 
daqui uma semana, precisamos 
até lá cumprir com todo rigor as 
medidas preventivas mais rígidas. 

Seguiremos também com as fisca-
lizações da Operação Te Cuida RS. 
E renovamos o apelo à popula-
ção para que colabore, evitem as 
praias e qualquer tipo de aglome-

ração”, afirmou o vice-governador 
e secretário da Segurança Pública, 
delegado Ranolfo Vieira Júnior.

Fonte: Governo do RS

permanência do efetivo extra de Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Detram foi 
ampliada até a data para qual está programada a retomada da cogestão no sistema do Distanciamento Controlado



18 A FOLHAsexta-Feira, 19 de Março de 2021 TURISMO

Ministério do Turismo contabiliza entrega de 
110 obras no país durante o primeiro bimestre
Projetos totalizam um investimento de quase R$ 50 milhões em todas as regiões do país e contribuem para o desenvolvimento do turismo brasileiro

Fonte: Assessoria de 
Comunicação do 
Ministério do Turismo

De olho na preparação dos 
destinos nacionais para o for-
talecimento do turismo no 
país no período pós-pande-
mia, o Ministério do Turismo 
registra a conclusão de 110 
obras de infraestrutura turís-
tica apoiadas financeiramen-
te pelo órgão em todo o país 
nos dois primeiros meses do 
ano. Os projetos, que incluem 
iniciativas como a reforma de 
orlas, parques, praças públi-
cas e pavimentação asfáltica 
resultam de um investimento 
de R$ 49,2 milhões do órgão.

A Região Nordeste con-
centra os maiores desembol-
sos, de R$ 18,2 milhões, que 
permitiram a finalização de 
36 trabalhos. Um deles foi 
a ampliação e a reforma do 
Parque de Eventos Recreio 
Paraíso de Caririaçu (CE), que 
contou com R$ 1,9 milhão. O 
espaço da cidade, situada no 
alto da Serra de São Pedro e 
cenário de casarões antigos 
e cachoeiras, ganhou arqui-

bancadas e uma pista de ska-
te, além do recapeamento da 
área de circulação e de servi-
ços de pintura.

Já a Região Sul recebeu R$ 
12,2 milhões, que proporcio-
naram a entrega de 37 obras. 
Destaque para a restauração 
da Estação Ferroviária de 
Paranaguá, cidade mais an-
tiga do Paraná, onde o MTur 
aplicou R$ 1,7 milhão. Com 
o recurso, foi possível adap-
tar e modificar o local, que 
abriga um importante acervo 
histórico, para contemplar 
pessoas com dificuldades de 
locomoção e dar mais confor-
to aos visitantes de um dos 
principais cartões-postais do 
município.

O ministro do Turismo, Gil-
son Machado Neto, destaca 
o empenho pela adequada 
estruturação de atrativos do 
país. “A retomada do turismo 
vai exigir destinos preparados 
para acolher bem visitantes, 
especialmente o turista que 
agora deve buscar viagens 
mais próximas. Este é o nosso 
objetivo, seguindo uma orien-
tação do presidente Bolsona-

ro, para que o Brasil tenha no 
turismo um forte indutor da 
economia e da geração de 
emprego e renda”, enfatiza.

A Região Sudeste, por sua 
vez, teve disponibilizados R$ 
11,9 milhões dos aportes do 
MTur, que permitiram a con-
clusão de 26 projetos. A lista 
de obras engloba a revitali-
zação da Estação Ferroviária 
de Salto (SP) e a reconstitui-
ção dos trilhos que ligam a 

cidade à vizinha Itu, onde o 
órgão investiu R$ 1,9 milhão. 
O trabalho abriu caminho à 
operação do Trem Republica-
no, atração turística que une 
passado e presente em um 
passeio nostálgico.

Já o Centro-Oeste teve as-
segurados R$ 3,5 milhões, 
que renderam a entrega de 
cinco obras. Entre elas, a ilu-
minação do acesso da orla do 

complexo de lagos de Matu-
pá (MT), que recebeu R$ 1,9 
milhão.

Para a Região Norte, o 
MTur destinou R$ 3,2 mi-
lhões, permitindo a conclu-
são de seis projetos. Um de-
les foi a construção do portal 
de entrada e da Praça da 
Bíblia de Araguacema (TO), 
cidade às margens do rio Ara-
guaia, que contou com R$ R$ 
460 mil.

Obras de infraestrutura turística concluídas no primeiro bimestre somam investimentos 
de quase R$ 50 milhões

Brasil atinge marca de 27 mil selos “Turismo Responsável”
Fonte: Assessoria de 
Comunicação do 
Ministério do Turismo

Os brasileiros já contam 
com 27 mil estabelecimentos 
turísticos em todo o país com 
o selo “Turismo Responsável, 
Limpo e Seguro”, do Ministério 
do Turismo. A marca, atingi-
da nesta quarta-feira (17.03), 
amplia o leque de locais que 
assumiram, declaradamente, 
o compromisso em adotar 
protocolos de biossegurança 
para proteger turistas e tra-
balhadores contra a Covid-19. 
Proporcionalmente, os esta-
dos de Alagoas (46,10%), Rio 
Grande do Norte (41,72%), 
Bahia (36,48%) e Maranhão 
(30,59%) abrigam os maiores 
percentuais de estabeleci-
mentos com o documento.

Para o ministro do Turismo, 

Gilson Machado Neto, é preci-
so empenho de todo o setor 
para garantir uma retomada 
que preserve a saúde os via-
jantes e os milhares de traba-
lhadores que movimentam o 
setor. “Fomos uns dos primei-
ros em todo o mundo a ado-
tar estes protocolos, para que 
assim possamos retomar de 
forma segura e responsável o 
que vinha sendo desenvolvi-
do nos últimos anos. Agora, 
conto com o envolvimento de 
todo o setor para que possa-
mos chegar a totalidade de 
estabelecimentos com o selo”, 
declarou.

Quando observado os seg-
mentos, os parques aquáti-
cos e empreendimentos de 
lazer (47,43%), os temáticos 
(46,93%), meios de hospeda-
gens (36,57%) e acampamen-
tos turísticos (34,01%) apre-

sentam maior proporção de 
adesão entre os demais. Ao 
todo, 15 atividades turísticas, 
como meios de hospedagem, 
parques temáticos, restauran-
tes, cafeterias, bares, centros 
de convenções, feiras, exposi-
ções, guias de turismo, dentre 
outros podem aderir ao selo 
e realizar as boas práticas va-
lidadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa).

Para solicitar o selo, o esta-
belecimento precisa apresen-
tar situação regular no cadas-
tro de prestadores de serviços 
turísticos (Cadastur). Após se 
regularizar, é preciso acessar 
o site do Selo Turismo Res-
ponsável, ler as orientações 
e declarar atender aos pré-
-requisitos determinados. Em 
seguida, o interessado é en-
caminhado para uma área do 

site onde pode fazer o down-
load do selo para impressão. 
Para utilizar o selo em local 
físico, o empreendedor deve 
colocá-lo em local de fácil vi-
sualização do cliente. O esta-

belecimento pode oferecer 
um QR Code para que os tu-
ristas verifiquem quais são as 
medidas adotadas por aquele 
empreendimento e/ou profis-
sional.
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ÁRIES - SO novo ciclo abre caminhos 
internos para você, ariano. É hora de 
buscar autoconhecimento, mais con-
tato com a espiritualidade e a capa-
cidade de saber ouvir e esperar. O 

momento pede reflexão para organizar os milhões 
de pensamentos que podem vir com força total. As 
decisões devem seguir também sua intuição.

TOURO - Um momento importante 
para refletir sobre grupos e amigos, 
taurino. Você pode se sentir mais sen-
sível e intuitivo e vale a pena ouvir o 
que está além da razão. O clima é de 

mais profundidade e você pode se sentir com mais co-
nexão com as pessoas de quem gosta. Também pode 
se inspirar para transformar sonhos em realidade.

GÊMEOS - Os assuntos de trabalho 
são os mais importantes neste momen-
to, geminiano. Você pode se sentir mais 
envolvido com as questões da sua car-
reira, mais inspirado com novas ideias 
e morrendo de vontade de conquistar o 

sucesso. Pode realizar sonhos profissionais, ter mais visi-
bilidade e boas notícias. Aproveite a fase de mais fluidez.

CÂNCER - Um momento para pensar no 
futuro e voltar a sonhar, canceriano. Pen-
se nas viagens que ainda quer fazer, nos 
cursos que deseja se inscrever, nos as-
suntos nos quais quer se aprofundar... E 
vá anotando cronogramas e metas para 

que possa realizar os seus sonhos mais profundos. A arte 
é uma boa dica para viver melhor esse momento.

LEÃO - Um ótimo período para fazer 
mudanças, leonino. É importante 
ouvir a intuição, escutar seu coração e 
estar aberto ao diálogo verdadeiro em 
todas as relações. Talvez seja preciso 

tocar nos assuntos mais delicados e repensar a forma 
como você cria intimidade. Sonhar com o futuro junto 
e planejar é fundamental nas relações.

VIRGEM - Um período para fortale-
cer vínculos, virginiano, e pensar no 
futuro das suas relações e parcerias. 
O clima é de mais sensibilidade e 
afeto no amor e nos relacionamentos 

familiares ou amorosos. Nas parcerias profissionais, 
é preciso saber ouvir. Sua intuição nunca esteve tão 
forte, saiba escutá-la.

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Roberta Vidal

LIBRA - Uma fase para organziar a rotina e 
a vida, libriano. Aproviete o aumento da sen-
sibildiade para entender o que está sentindo 
e o que quer da sua vida. Opte por rotinas 
mais saudáveis e momentos mais prazero-

sos. Ouvir música ou exercitar seus dons artísticos pode 
ajudar a encontrar saídas mais criativas para os problemas.

CAPRICÓRNIO - Um ótimo momen-
to para sentar e conversar, capri-
corniano. As conversas tendem 
a ser inspiradoras e cheias de 
insights e ideias fantásticas. Use 

mais a sua criatividade e não tenha medo de 
se posicionar. Você pode inspitar muita gente. 
O céu do momento é instigante e você pode 
iniciar coisas bem interessantes.

AQUÁRIO - É importante ter 
certeza dos seus valores, 
aquariano. Pense em cuidar 
mais de perto do que é mais 
importante para você e para 

sua vida. Você pode investir mais em seus 
sonhos e começar coisas novas a partir daí. 
Use mais a sua intuição para escolher suas 
prioridades.

PEIXES - Use e abuse da inspi-
ração e da criatividade, pisciano. 
O céu do momento é de inicio 
de ciclos e novos caminhos para 
você, que pode transformar so-

nhos em realidade. Saiba se ouvir e se comuni-
car e inspire as pessoas que estão à sua volta. É 
um momento produtivo e profundo pra você.

ESCORPIÃO - Divirta-se mais, escorpiano. 
Deixe a vida fluir. Não controle tanto o rumo das 
coisas. Não decida com tanta antecipação. As-
suntos ligados aos amores e afetos e aos filhos 
são destaque e pedem mais atenção ,sensibili-

dade e cuidados. Um momento bom para repensar os momen-
tos de prazer e incluir coisas divertidas em sua rotina.

SAGITÁRIO - Cuide mais de perto dos as-
suntos da casa e da familia, sagitariano. O 
período é de mais sensibilidade, conversas 
profundas e inspiradoras, especialmente com 
amigos mais próximos, amores e familiares, 

enfim, com as pessoas com quem você tem mais intimidade. 
Encontre tempo para descansar e diminua o ritmo.

VARIEDADES

(semana entre (15/03 a 21/03)
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Senac. Educação profissional mudando vidas.

senacrs.com.br/torres

#mudandoavida

Senac Torres
Rua Júlio de Castilhos, 411

 (51) 3626.4908
 (51) 99701.1705

Mude de vida em poucos cliques.

CURSO DE
INFORMÁTICA
FUNDAMENTAL
OFFICE E MOBILE
60H

senactorres                    Senac RS

TORRES

ACTOR doa quatro monitores de sinais vitais para 
contribuir no combate à Covid-19 em Torres

A luta contra a Covid-19 em Torres 
ganhou um importante reforço na tar-
de desta terça-feira (16 de março) com 
a entrega de quatro monitores doados 
pela Associação dos Construtores e 
Incorporadores de Torres (ACTOR) ao 
Município. Os equipamentos que ser-
vem para monitorar os sinais vitais dos 
pacientes, avaliando parâmetros cardía-
cos, oxigenação, pressão arterial e tem-
peratura, foram entregues no Pronto 
Atendimento 24 horas (o PA) ao prefeito 
Carlos Souza, ao vice Fábio Amoretti e à 
secretária municipal de Saúde, Suzana 
Machado.

A iniciativa reforçará o serviço para 
o atendimento da população e impacta-

rão, não somente no cuidado aos pacien-
tes com Covid-19, como para os demais 
pacientes atendidos pelo equipamento 
de alta complexidade. Os monitores fo-
ram entregues pela diretoria da Actor, 
presidida por Eloir Schwanck Krausburg, 
conhecido na cidade, por Branco.

Na oportunidade, o prefeito agrade-
ceu o apoio da entidade para com a po-
pulação de Torres e região. Salientou a 
participação voluntária dos empresários 
da área e destacou ainda a importância 
de atos solidários neste momento de en-
frentamento à Covid-19. Conforme Car-
los Souza, precisamos estar unidos, cada 
um fazendo a sua parte, na luta contra 
esta pandemia.

Oportunidade: Senac Torres inscreve para cursos técnicos EAD 
De acordo com a pesquisa divulga-

da pela ABMES (Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior), 
o EAD deve ultrapassar em breve o 
ensino tradicional: estima-se que 51% 
dos estudantes matriculados no Ensi-
no Superior deverão recorrer ao EAD 
até 2023, contra 49% dos que optarão 
por salas de aula tradicionais. No ensi-
no técnico, o crescimento não é dife-
rente. Em 2020, os cursos técnicos EAD 

do Senac tiveram um crescimento de 
33% no número de novos alunos, pas-
sando de 20.100 novos alunos no ano. 

Pensando nisso, o Senac Torres 
está com inscrições abertas para cur-
sos Técnicos na modalidade Ensino 
a Distância (EAD). São 11 cursos nas 
áreas de Gestão, Design, Informática, 
Ambiente, Segurança e Comércio. Os 
interessados podem se matricular até 
o dia 26 de abril, pelo site www.ead.se-

nac.br/cursos-tecnicos e, também, ter 
acesso ao conteúdo programático e a 
metodologia de ensino, além da políti-
ca de descontos oferecida pelo Senac.  

Adequados às exigências do mun-
do profissional, os cursos técnicos 
estão focados em proporcionar rápi-
da inserção no mercado de trabalho, 
além de garantirem flexibilidade para 
que o aluno estude onde e quando 
quiser. Mais informações podem ser 

obtidas pelo site www.senacrs.com.
br/torres ou através do WhatsApp 
(51) 9701-1705.' Confira os cursos 
com inscrições abertas:    

Técnico em Administração 
Técnico em Design de Interiores 
Técnico em Informática para 
Internet 
Técnico em Logística: conclua 
em 10 meses! 

Técnico em Meio Ambiente 
Técnico em Programação de 
Jogos Digitais 
Técnico em Qualidade 
Técnico em Recursos Humanos 
Técnico em Secretariado: 
conclua em 10 meses! 
Técnico em Segurança do Trabalho 
Técnico em Transações 
Imobiliárias: conclua em 10 
meses! 
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Higienização dos setores da 

administração pública no Passo de Torres
Devido ao grande contágio de 

Coronavírus em Passo de Torres, 
está sendo realizado a higieniza-
ção dos setores da administração 
da Prefeitura do município. Na 
sexta-feira (dia 12) foram higieni-
zados o Posto de Saúde Central e 
Setor de Tributos, e na segunda-
-feira (dia 15) foi a vez do Posto 
de Saúde Bellatorres, assim será 
sucessivamente todos os setores 
da administração e secretarias.

A empresa Guimarães Sane-
amento utiliza Quaternário de 
Amônio de quinta geração em 
ações de prevenção e combate à 
Covid-19. Compostos de amônia 
quaternária (CAQs) são surfactan-
tes catiônicos altamente tóxicos 
contra microrganismos (fungos, 
bactérias e vírus) e por isso, são 
conhecidamente agentes com 
ação biocida. São bastante utili-
zados por diversos ramos da in-

dústria (farmacêutica, alimentícia, 
etc.).Recomendado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Visando à aplicação do produto 
de forma correta e segura, os cola-
boradores adotam procedimentos 
de segurança, utilizando equipa-
mento de proteção individual, que 
inclui máscara de proteção respi-
ratória, luvas, protetor ocular, bo-
tas e macacão (Tyvek).

Atualizações aos Protocolos da Bandeira 
Preta também em Arroio do Sal

No dia 13 de março de 2021 
foi publicado o Decreto Estadu-
al nº 55.789/2021, definindo 
novas atividades que admitem 
atendimento presencial, desde 
que observados os protocolos 

correspondentes. São os casos 
das academias de ginástica para 
atendimento de situações com 
recomendação feita por profis-
sional da saúde (com atendimen-
to individual), os serviços de ba-

nho e tosa de animais mediante 
indicação médico-veterinária, 
as lojas de peças de veículos, de 
equipamentos e de pneumáticos, 
e as lojas de peças e de acessó-
rios para manutenção, reparos 

ou consertos de aparelhos de 
refrigeração e de climatização, de 
elevadores e de outros equipa-
mentos essenciais ao transporte, 
à segurança e à saúde, bem como 
ao transporte de cargas.

Administração de Três Cachoeiras intensifica 
ações de combate ao COVID-19

Além de agendar e des-
marcar consultas médicas 
por meio do aplicativo Ea-
gle Care, a partir de agora, 
o munícipe de Três Cacho-
eiras pode também solicitar 
a renovação de receitas por 
meio da ferramenta, direta-
mente do conforto e segu-

rança de sua casa.
Para solicitar a renovação 

de receita, o paciente deve 
acessar o menu de serviços 
do aplicativo (botão central 
da ferramenta), clicar no bo-
tão de solicitação, informar 
para quem está requisitando 
a renovação e se a solicita-

ção é para você ou para al-
gum dependente. Você deve 
informar ainda o número 
do SUS, preencher os dados 
solicitados no formulário e 
anexar uma foto da sua re-
ceita antiga. Após isso, sua 
solicitação foi concluída e é 
só acompanhar as notifica-

ções.
A receita deve ser solici-

tada pelo menos 7 dias an-
tes da medicação acabar. Se 
caso fizer mais de 6 meses 
da data da consulta médica 
na qual a receita foi prescri-
ta, o paciente deve consul-
tar novamente para rever o 

tratamento e a dosagem da 
medicação.

O aplicativo pode ser bai-
xado no celular ou ainda 
acessado por meio do ende-
reço http://app.eaglecare.
com.br . Mais informações e 
dúvidas acesse - www.eagle-
care.com.br. 

Renovação de receitas pode ser solicitada pelo app 
Eagle Care em Três Cachoeiras

Desde o início da pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19), 
em março de 2020, a Administra-
ção Municipal de Três Cachoeiras 
não mediu esforços para realizar 
ações de combate ao vírus e sanar 
os problemas que com ele surgi-
ram, sejam eles de saúde, sociais 
ou econômicos. Uma das inicia-
tivas de destaque foi a implanta-
ção de um local específico para 
atendimento de pacientes com 
suspeita do novo coronavírus. O 

Centro de COVID-19, formado por 
uma equipe de profissionais que 
inclui um médico, um enfermeiro 
e dois técnicos de enfermagem, 
foi preparado para receber pa-
cientes com quadro gripal e tam-
bém realizar a testagem nos casos 
necessários.

Passado um ano, as ações 
continuam sendo realizadas in-
cansavelmente, mesmo diante 
do momento mais difícil da pan-
demia até o momento em todo 

o Rio Grande do Sul. De acordo 
com o prefeito municipal, Flávio 
Raupp Lipert, estão sendo busca-
das todas as alternativas possíveis 
para a compra de vacinas. “Estou 
junto com a frente dos prefeitos, 
associações, consórcio, lutando 
para que os municípios possam 
adquirir vacinas. Além disso, es-
tamos preparados, com recursos 
próprios, para que, se houver 
qualquer possibilidade de compra 
de doses, o município possa efeti-

vá-la”, informou Flávio.
Na última semana, com o in-

tuito de reforçar as formas de 
prevenção ao COVID-19, a Se-
cretaria de Saúde visitou alguns 
estabelecimentos comerciais no 
município, principalmente ofici-
nas e apara barros. “Relembra-
mos sobre os cuidados e também 
o que fazer em caso de sintomas. 
Fomos muito bem recebidas e ve-
rificamos que os protocolos estão 
sendo cumpridos nos estabeleci-

mentos que visitamos”, afirmou 
a secretária de Saúde, Gilcinara 
Pereira, que integrou a ação, jun-
tamente com duas enfermeiras e 
duas agentes comunitárias.

Nesta semana, a fiscalização da 
Prefeitura Municipal também pas-
sou no comércio para averiguar o 
cumprimento dos protocolos da 
bandeira preta, determinados 
pelo Governo do Estado. Em caso 
de descumprimento, a Secretaria 
de Saúde deve ser informada.

Seguindo o cronograma de 
vacinação contra Covid-19 no 
Passo de Torres, a prefeitura 
do município comunica aos 

idosos acima de 75 anos que 
já está aberto o agendamen-
to de vacinação para esta 
faixa etária no Posto Central 

de Saúde, o qual pode ser 
feito pela manhã das 08:30h 
às 11:30h. Contatos também 
pelo fone (48) 3548-0035.

Já o agendamento para 
moradores da região de Mi-
ratorres e balneários passo-
torrenses será feito no Posto 

de Saúde da Bellatorres, con-
forme concluí a Secretaria 
Municipal de Saúde de Passo 
de Torres. 

Vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 
75 anos no Passo de Torres
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Evento inédito na região, que 
acontecerá de abril a junho, os Jogos 
Escolares Virtuais de Arroio do Sal 
consistem na realização de compe-
tições e desafios esportivos online 
com modalidades esportivas adap-
tadas para a realidade do momento, 
explorando o interesse dos alunos 
em unir o esporte, a tecnologia e a 
interação das redes sociais.

Conforme ressalta a Prefeitura de 
Arroio do Sal, a competição terá dois 

formatos - sendo o 1° formato com 
Desafios esportivos (embaixadinha, 
dança e batalha de narradores) 
onde os alunos postarão vídeos rea-
lizando estes desafios nas suas redes 
sociais. Estes vídeos serão julgados e 
classificados por juri técnico. Além 
da premiação geral estes desafios 
terão uma premiação especial defi-
nida por voto popular (definido pelo 
maior número de curtidas nas redes 
sociais).

Já o 2° formato será com E-s-
ports, tendo torneios de xadrez 
online e futebol virtual. O evento 
é aberto para todas as escolas do 
município e vai abranger alunos dos 
09 aos 17 anos. Os Jogos Escolares 
Virtuais de Arroio do Sal é uma re-
alização do SESC Torres em parceria 
com a Prefeitura Municipal através 
da Secretaria de Educação, escolas 
e professores de Educação Física do 
município.

REGIÃO 

Arroio do Sal realizará Jogos Escolares Virtuais em parceria com SESC

A Prefeitura Municipal de Três 
Cachoeiras, com o apoio do CDL, 
está realizando até o dia 15 de 
abril uma campanha de coleta 
de resíduos eletrônicos e pilhas. 
A ação busca dar o destino corre-
to para esses resíduos, que cau-
sam danos ambientais e riscos à 
saúde humana.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3667-
1155. Para realizar o descarte 
você deve procurar os seguintes 
pontos de coleta:

Prefeitura Municipal de Três 
Cachoeiras – 7h30 às 12h30

Cidrelar – Horário Comercial
Secretaria de Obras – 7h30 às 

12h30
Praça ao lado da Secretaria da 

Assistência Social – Espaço dis-

ponibilizado para descarte con-
tínuo

Apara Barro Dema - Espaço 
disponibilizado para descarte 
contínuo

Campanha de coleta de resíduos 
eletrônicos e pilhas segue até dia 

15 de abril em Três Cachoeiras

LUTO
A Prefeitura de Ar-
roio do Sal exter-
na publicamente o 
seu pesar pelo fa-
lecimento de um 
dos fundadores da 
Rádio Comunitária 
Tupancy, Sérgio 
Roberto Corrêa Pi-
res.
"Suas morte cons-
terna toda a cida-
de, por se tratar de um cidadão desta terra e figura digna 
dos melhores elogios, pelos relevantes serviços presta-
dos ao longo de sua vida de dedicação em prol de Arroio 
do Sal e da Rádio Comunitária. É uma perda significativa 
para todos nós", ressalta a Prefeitura de Arroio do Sal, 
manifestando solidariedade aos familiares e decretando 
Luto Oficial na terça-feira (16)
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No dia 20 de março de 2021, no inicio da 
manhã temos o ano novo astrológico.  O novo 
ciclo, começa neste dia, quando o Sol entra 
no signo de Áries. O ano novo traz alguns trâ-
nistos astrológicos muito importantes, os quais 
irão marcar o período de 2021. Sem dúvida, o 
melhor ciclo é a passagem de Júpiter em Aquá-
rio, especialmente influenciando o Brasil como 
país. esta é uma oportunidade de crescimen-
to única, a qual  somente acontece a cada 12 
anos, portanto, é um ano que promete deixar 
boas lembranças em relação a crescimento, 
prosperidade e expansão.

O outro trânsito planetário importante é a 
passagem de Urano pelo signo de Touro, o qual 
traz muitas mudanças no que tange a estabi-
lidade,  a questões financeiras e também ao 

consumo sustentável e responsável. Alterações 
em relação aos meios de comunicação e meios 
de transporte, também são esperadas. 

Os trânsito de Saturno por Aquário também 
irá ser marcante em 2021. Aquário relaciona-
-se ao coletivo, aos grupos e a solidariedade. 
Desta forma, Saturno irá nos cobrar por mais 
fraternidade e maior consciência humanitária. 
Os dois planetas, Júpiter e Saturno, ambos em 
Aquário, vem dar oportunidade áqueles que 
não tinham muito espaço no mercado e tam-
bém descentralizar e distribuir tudo que está 
concentrado demais. Distribuição é um dos as-
suntos que irao permear em 2021. 

Obviamente, temos indícios de conflitos, 
principalmente pelas mudanças e pela perda 
de estabilidade de muitas pessoas. Os planetas 

Júpiter, Saturno e  Urano farão angulos tensos 
no céu, o que é sinal de brigas e de falta de 
diálogo. 

Em relação ao isolamento social,  o céu mos-
tra que o pior já passou, mas durante todo o 
ano ainda teremos que ter muito cuidado com 
a saúde. 

Com certeza, este é um novo ciclo, um re-
nascimento e uma vitória a todos os que ainda 
permanecem após uma situação coletiva tão 
dificil e particular. Esperamos que 2021 seja 
um bom ano e que as memórias sejam de re-
construção, mudanças e novas perpectivas. 

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

Por Juliana Mesquita Inácio

Feliz  ano novo astrológico 

REGIÃO

No extremo-sul de SC, três escolas são fechadas por casos de Covid-19 
Três escolas da rede estadual 

de ensino de Santa Catarina - mais 
especificamente localizadas no 
extremo-sul catarinense - estão 
fechadas devido aos casos con-
firmados de Coronavírus que já 
estão sendo acompanhados. Se-
gundo a gerente regional de edu-
cação Rosane Castelan, a Escola 
de Educação Básica de Araranguá  
possui três alunos, um professor 
e um servente que positivaram 
- e mais 8 alunos e um professor 
estão aguardando o resultado do 
exame.

Já a Escola Maria Garcia Pessi, 
de Araranguá dispensou as ativi-
dades presenciais dos alunos do 
ensino fundamental II e do ensino 
médio diurno, que voltaram a ter 

aulas online. Pelo motivo de que 
na semana passada três professo-
res foram afastados por estarem 
com sintomas de gripe e aguar-
dam o resultado de exames. "Além 
disso, um aluno estava com os sin-
tomas da doença, passou pela re-
alização de exames e os pais não 
comunicaram a escola sobre a sus-
peita e ele continuou frequentan-
do o ambiente escolar, assim man-
tendo o contato com funcionários, 
professores e colegas de aula", diz 
a diretora Sandra Regina.

Já em Arroio do Silva, na escola 
Apolônio Ireno Cardoso não foi di-
vulgou o número de casos confir-
mados de Covid-19 entre alunos e 
funcionários, mas a escola optou 
por dispensar as atividades até 

que a situação volte ao normal.
E na Escola Bulcão Viana, na 

Praia Grande as aulas também es-
tão suspensas, devido a uma ser-
vente que testou positivo e mais 
três pessoas da instituição que 
estão sob suspeita.

Aulas presenciais em SC

Em Santa Catarina, as aulas 
presenciais tiveram datas de iní-
cio diferentes - sendo que desde o 
dia 8 de fevereiro estão ocorrendo 
de forma híbrida. Para o retorno 
às atividades presenciais, todas 
as unidades escolares, estaduais, 
municipais e particulares tiveram 
que elaborar planos de contingên-
cias escolares que preveem a ação 

das instituições em casos de con-
firmação da doença. Esses planos 
tiveram que se adequar a orienta-
ções estaduais para a contenção 

da doença nestes ambientes.

Com informações de Rádio 
Maristela e G1

Extremo-sul catarinense supera 20 mil casos e tem 
novo recorde de mortes por Covid-19 nesta semana

Na manhã desta quinta-fei-
ra (18 de março) saiu mais um 
boletim informativo sobre a 
situação epidemiológica rela-
cionada ao novo coronavírus 
nos 15 municípios que com-
põem a Associação dos Muni-
cípios do Extremo Sul Catari-
nense (AMESC). O número de 
casos da região passou para 
20098 com um total de 312 
mortes pela Covid-19 desde o 
princípio da pandemia.

Dessa forma, no período 
de uma semana (comparativo 
com o dia 11 de março) foram 
registrados 942 novos casos 
de Covid-19 no extremo-sul 
catarinense (número consi-
deravelmente menor que na 
semana entre 04/03 e 11/03, 
quando 1451 novos casos fo-
ram registrados - mas man-
tendo-se ainda em uma das 
piores édias desde o princípio 
da pandemia). Entretanto, em 

7 dias foram registrados 27 
novos óbitos na região (triste 
número que bate o recorde 
da semana anterior, quan-
do ocorreram 22 óbitos pelo 
coronavírus ocorreram na 
AMESC). Além disso até esta 
quinta (18), a região estava 
com 724 casos ativos registra-
dos - enquanto que no bole-
tim da semana passada (04 de 
março) havia 567 casos ativos 
de Covid-19.

Passo de Torres, Sombrio e 
Araranguá

Conforme dados da AMESC 
consolidados nesta quinta-feira 
(18), Araranguá é disparado o 
município da região com maior 
número de casos - com 7190 
confirmados  122 mortes rela-
cionadas ao novo Coronavírus 
na cidade (sendo que nos últi-
mos 7 dias foram registrados 
281 novos casos e 10 óbitos pela 

doença na cidade).  Em seguida 
vêm Sombrio, com 1916 regis-
tros de Covid-19 no total e 33 
óbitos no total (101 novos casos 
e 6 novos óbito nos últimos 7 
dias). Passo de Torres, até quar-
ta-feira (17) totalizava 864 casos 
positivos do novo Coronavírus , 
com 12 óbitos desde o princípio 
da pandemia (71 novos casos de 
Covid-19 registrados no Passo 
nos últimos 7 dias, sem nenhum 
novo óbito).

Idosos com 75 anos ou mais que não se vacinaram contra a 
COVID-19 devem agendar horário em Três Cachoeiras

Desde quarta-feira (17), todos 
os idosos com 75 anos ou mais que 
ainda não realizaram a primeira 
dose da vacina contra a COVID-19, 

devem agendar horário para rece-
ber a imunização, em Três Cacho-
eiras. O agendamento deve ser 
feito pelo telefone (51) 3667-2225. 

A Secretaria de Saúde informa 
ainda que, na próxima segunda-
-feira (22), será realizado um drive 
thru para aplicação da segunda 

dose da vacina nos idosos acima 
de 80 anos. “É importante lem-
brar que todos devem trazer a 
carteira de vacinação recebida na 

aplicação da primeira dose, para 
que seja verificado e registrado a 
segunda”, destacou a enfermeira, 
Tássia Pereira. 



24 A FOLHAsexta-Feira, 19 de Março de 2021 GERAL

Sicredi expande e alcança marca de 
5 milhões de associados no Brasil

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa pioneira do 
segmento no Brasil, ultrapas-
sou neste mês de março a 
marca de 5 milhões de asso-
ciados. "Com um modelo de 
gestão que valoriza a parti-
cipação dos associados, os 
quais têm direito a voto nas 
decisões da sua cooperativa e 
participação nos resultados, 
hoje o Sicredi está presente 

em 24 estados brasileiros e 
no Distrito Federal", ressalta 
a assessoria do Sicredi.

Desta forma, a instituição 
busca contribuir para a ex-
pansão do cooperativismo de 
crédito no Brasil, segmento 
surgido em 1902 com a fun-
dação da cooperativa Sicredi 
Pioneira RS, e que já conta 
com mais de 11 milhões de 
adeptos no Brasil, segundo 

o Banco Central. Atualmente 
as mais de 800 cooperativas 
de crédito existentes no país 
estão presentes em aproxi-
madamente metade dos mu-
nícipios brasileiros. Somente 
o Sicredi está presente em 
quase 1,5 mil municípios 
sendo que em mais de 200 
deles, é a única instituição 
financeira fisicamente pre-
sente.

Envolvimento com a comunidade 
O impacto positivo da atu-

ação das cooperativas de cré-
dito nas regiões onde atuam 
acontece não somente em 
função dos produtos e servi-
ços financeiros, mas também 

pelo envolvimento com a co-
munidade por meio de inicia-
tivas de viés social. O estudo 
“Benefícios Econômicos do 
Cooperativismo de Crédito na 
Economia Brasileira”, realiza-

do pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) e 
que avaliou dados econômi-
cos de todas as cidades brasi-
leiras com e sem cooperativas 
de crédito entre 1994 e 2017, 

cruzando com informações do 
IBGE, chegou à conclusão de 
que, em média, o cooperati-
vismo de crédito incrementa o 
PIB per capita dos municípios 
em 5,6%, cria 6,2% mais va-

gas de trabalho formal, além 
de aumentar o número de 
estabelecimentos comerciais 
em 15,7%, estimulando, por-
tando, o empreendedorismo 
local.

Expansão nacional
Além da presença em cida-

des interioranas e com for-
te atuação no agronegócio, 
o Sicredi vem investindo na 
abrangência nacional, incluin-
do grandes centros urbanos. 
Em 2017, a instituição se ex-
pandiu para as regiões Norte e 

Nordeste do Brasil e inaugurou 
a primeira agência na cidade 
de São Paulo, localizada na 
Avenida Paulista. Um ano de-
pois, em 2018, foi inaugurada 
a primeira agência no Distrito 
Federal e, em 2019, em Minas 
Gerais. Em 2020, o Sicredi mar-

cou sua chegada a Manaus, no 
Amazonas, e, já neste ano, em 
Macapá, no Amapá.

Em fevereiro, a institui-
ção chegou à marca de 2 mil 
agências no Brasil e pretende 
inaugurar mais de 250 novas 
agências ainda em 2021, com 

um investimento superior a R$ 
200 milhões, incluindo a che-
gada ao Espírito Santo e Rorai-
ma. Vale destacar que, no ano 
passado, foram inauguradas 
150 unidades, com destaque 
para expansão em outras cida-
des de estados como São Pau-

lo, Minas Gerais, Goiás e Pa-
raíba. O crescimento da base 
de associados tem se refletido 
também na concessão de cré-
dito da instituição, que em fe-
vereiro deste ano ultrapassou 
a marca de R$ 100 bilhões em 
carteira.
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Secretária da Saúde, presidente da ALERGS e prefeitos do 
Litoral debatem medidas diante do agravamento da pandemia
O presidente da Assembleia 

Legislativa do RS, deputado 
Gabriel Souza (MDB), interme-
diou uma reunião virtual entre 
a Associação dos Municípios do 
Litoral Norte (Amlinorte) e a Se-
cretaria Estadual da Saúde (SES-
-RS) na segunda-feira (15). Em 
pauta, as demandas de saúde da 
região diante do agravamento 
da pandemia de coronavírus e o 
aumento de casos que sobrecar-
rega a estrutura de saúde local. A 
secretária de Saúde, Arita Berg-
mann, acenou com uma série de 
medidas que podem contribuir 
para reduzir os impactos da do-

ença no estado. O deputado fe-
deral Alceu Moreira (MDB) tam-
bém participou do encontro.

Conforme prefeitos das cida-
des litorâneas, os gastos com 
insumos, medicamentos, oxi-
gênio e recursos humanos têm 
extrapolado as contas dos mu-
nicípios. As estruturas de saúde 
também estão atendendo além 
do limite. Segundo a prefeita de 
Pinhal, Marcia Tedesco (PTB), os 
municípios do Litoral Norte con-
tam com 92 leitos de UTI, que na 
manhã desta segunda estavam 
com a ocupação em 103% da 
capacidade. “Além disso, nossos 

128 leitos clínicos estão todos 
ocupados em razão da grande 
demanda de Covid-19”, disse. 
Outra preocupação é com a fal-
ta de profissionais de saúde para 
atender os casos.

Como forma de contribuir, Ga-
briel informou que consultará a 
Mesa Diretora da AL para verifi-
car as possibilidades de apoiar a 
região financeiramente. O parla-
mentar destacou ainda a preocu-
pação dos gestores dos municí-
pios, que estão com a população 
inflada, como geralmente ocorre 
no veraneio. “Tivemos um retor-
no muito produtivo da secretária 

Arita, que apresentou uma série 
de alternativas para minorar os 
problemas gerados pela pande-

mia nessa região, já sobrecarre-
gada pela temporada”, afirmou o 
presidente.

Após briga, homem é preso por 
tentativa de homicídio em Torres

Uma briga terminou com ma 
adolescente ferida e um homem 
preso em Torres, na manhã de quin-
ta-feira (11). Com uma briga entre 
vizinhos em andamento no bairro 
São Jorge, a Brigada Militar foi acio-
nada.

Ao chegarem ao local, a BM en-

controu o autor do crime portando 
duas facas. Os policiais abordaram 
o indivíduo, que largou as facas. En-
tão uma adolescente de 15 anos se 
aproximou dos policiais indicando 
que havia ocorrido uma briga entre 
eles. A adolescente sofreu um cor-
te na coxa direita, posteriormente 

sendo medicada no Posto Atendi-
mento e sendo liberada

Foi apresentada ocorrência por 
agressão e tentativa de homicídio 
junto a Delegacia de Polícia em Tor-
res. O preso possuí antecedentes 
por ameaça, lesão corporal, injúria, 
vias de fato e posse de drogas.  

Recursos para custeio dos Pronto Atendimentos
Entre as medidas apontadas 

pela secretária está o financia-
mento dos Pronto Atendimen-
tos (PAs) credenciados para o 
tratamento da Covid-19. Arita 
afirmou que irá buscar algum 
recurso excepcional no orça-
mento estadual para ajudar no 
custeio dos PAs. “Vamos fazer 

um levantamento de todos os 
PAs Covid para sugerir uma po-
lítica de apoio para estas estru-
turas”, explicou a gestora.

Arita colocou à disposição 
dos municípios acesso ao sis-
tema de cadastro de profissio-
nais de saúde interessados em 
atuar nas instituições de saúde. 

Criada pelo Governo do Esta-
do, a ferramenta conta com a 
inscrição de mais de cinco mil 
profissionais de diferentes áre-
as. Outras medidas do Execu-
tivo incluem a compra de oxi-
gênio (cilindro e gasoso), bem 
como de medicamentos para 
dar apoio aos municípios, e a 

previsão de aquisição de mais 
equipamentos para reforçar 
as estruturas. Um dos exem-
plos é o Hospital São Vicente 
de Paulo, em Osório, que deve 
receber mais 10 leitos de UTI – 
totalizando 30 desde o início da 
pandemia.

O deputado federal Alceu 

Moreira lamentou o cenário e 
se colocou à disposição para 
colaborar com o Litoral Norte. 
“Qualquer coisa que se diga 
será insuficiente, pois os mu-
nicípios estão além do limite, 
mas estamos juntos para com-
por forças para ajudar a região”, 
afirmou.

BM prende homem por tráfico de drogas em Arroio do Sal
Na sexta-feira (12/03), no bair-

ro Quatro Lagos em Arroio do Sal, 
a Brigada Militar (BM) prendeu 
um homem por tráfico de dro-

gas.  Durante patrulhamento uma 
guarnição da BM avistou dois ho-
mens em atitude suspeita. 

"Ao avistarem os PMs, um dos 

homens conseguiu fugir, perma-
necendo um no local. Foi aborda-
do e identificado um indivíduo de 
31 anos, com antecedentes por 

porte ilegal de arma de fogo, ho-
micídio, entre outros crimes. Com 
o homem foram encontradas 27 
pedras de crack, duas porções de 

maconha e R$ 100", ressalta a co-
municação da BM.

O indivíduo foi preso e encami-
nhado à Delegacia de Polícia.

Coalizão internacional pede cancelamento do Acordo 
entre União Europeia e Mercosul

Por Miriam Sperb
_______________

As consequências socio-
ambientais do tratado de 
livre comércio Mercosul - 
União Europeia motivaram 
450 organizações - dentre 
estas o Centro Ecológico -, a 
lançar oficialmente na segun-
da-feira, 15,  uma coalizão 
em prol do cancelamento do 
acordo firmado em junho de 
2019. 

O tratado entre os blocos, 
que ainda precisa ser assina-
do para entrar em vigor, pre-
vê a redução e até elimina-
ção de tarifas de exportação 
e barreiras comerciais vem 
sendo contestado há alguns 
anos por diversas organiza-
ções. Agora, há uma petição 
com mais de 2 milhões de 
assinaturas aprovando o con-
teúdo da declaração Não ao 
Acordo UE – Mercosul.

“Este acordo é muito ruim 

para o meio ambiente, para 
as pessoas, para os animais, 
para o clima”, afirmou Betti-
na Muller, durante coletiva 
de imprensa no Facebook. 
Representante da organiza-
ção alemã Power Shift. Mul-
ler chamou a atenção para o 
fato de muitos governos da 
Europa e América Latina se 
oporem ao tratado, mas es-
tão sendo pressionados pelas 
corporações. Gabriel Casnati, 
da Public Services Internatio-

nal Interamericas enfatizou a 
precarização das relações de 
trabalho. Além de Casnati e 
Muller, participaram também 
Pietro Ruffolo, vice-presiden-
te da Federação Europeia de 
Alimentação, Agricultura e 
Turismo Comercial (EFFAT, na 
sigla em inglês), Alexandra 
Buck da Fridays Fort Future 
(FFF- Alemanha).

Além da coletiva de im-
prensa, na data foi lançado 
também o site e um trailer 

em espanhol, inglês e portu-
guês onde os ativistas desta-
cam que “devemos fortalecer 
os laços de cooperação entre 
América do Sul e União Euro-
peia, mas o acordo proposto 
pertence a um modelo de 
negócios ultrapassado”. O 
site reúne papers, artigos, in-
fográficos e outros materiais 
informativos produzidos por 
membros da coligação ao 
longo dos anos em que está 
sendo construída.
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Governo gaúcho anuncia a privatização da Corsan

Nesta quinta-feira (18), o go-
verno do Rio Grande do Sul anun-
ciou a privatização da Companhia 
Rio Grandense de Saneamento 
(Corsan). O processo será feito 
via abertura de capital à iniciativa 
privada. Atualmente, a empresa 
é responsável pelo fornecimento 
de água e o tratamento de esgo-
to de 317 dos 497 municípios do 
estado.

Com a medida, o estado deixa-
rá de ser acionista majoritário da 
companhia, que é uma socieda-
de de economia mista de capital 
aberto. O percentual que ficará 
com Estado ainda será avaliado 
no processo de modelagem, mas 
deve ser em torno de 30%. Isso 
deverá garantir que o Executivo, 
mesmo não sendo mais o contro-
lador da companhia, fique sendo 
o maior acionista individual da 
empresa e ajudando a tomar as 
decisões sobre o futuro da Cor-
san. 

Conforme o governador Edu-
ardo Leite (PSDB), a medida foi 
motivada pela incapacidade da 
empresa em cumprir as metas 
do marco legal do saneamen-
to básico, sancionado em 2020 
pelo presidente Jair Bolsonaro. "A 
Corsan não tem capacidade para 
conseguir triplicar os investimen-
tos, como seria necessário, para 
conseguir atingir as metas que 
estão estabelecidas nesse marco 
regulatório", destacou.

Pela legislação, as companhias 
de saneamento precisam garantir, 
até 2033, 99% do tratamento de 
água e 90% do tratamento de es-
goto. Hoje, a Corsan fornece água 
potável para 97% das áreas urba-
nas. No entanto, apenas 17% das 
áreas são conectadas a uma rede 
de esgoto.

Leite citou ainda o temor de 
que os municípios contratantes 
do serviço da Corsan rompam o 
contrato com a empresa. "Agora, 

com o novo marco regulatório 
do saneamento, esses contratos 
estão suportados pela legislação. 
A privatização não significará a 
perda do contrato", explicou o go-
vernador.

Além das dificuldades de inves-
timento, o governador citou que a 
Corsan tem dívidas trabalhistas e 
previdenciárias. Eduardo Leite re-
conheceu que a decisão contraria 
uma promessa feita nas eleições 

de 2018, mas disse que a mudan-
ça de cenários motivou a decisão.

A Corsan foi criada em 1965, 
sendo oficialmente instalada em 
1966. Atualmente, a companhia 
tem 5.681 empregados.

Processo legislativo
Para a venda de ações da Cor-

san, o governo do estado precisa 
de uma autorização da Assembleia 
Legislativa. No entanto, antes de 
votar a venda da empresa, o Palá-
cio Piratini precisa que os deputa-

dos derrubem a exigência de um 
plebiscito para operações do tipo. 
"Tomo esta responsabilidade, en-
caminho à Assembleia. Esperamos 
que possam aprovar, rapidamente, 
a retirada da exigência do plebis-

cito para encaminharmos então o 
projeto de lei que autorizará a pri-
vatização da Corsan", disse Leite.

Em maio de 2019, a Assembleia 
cancelou a necessidade de plebis-
cito para privatizar a Companhia 

Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 
a Companhia Riograndense de Mi-
neração (CRM) e a Sulgás. A venda 
das empresas foi autorizada dois 
meses depois. Esses processos ain-
da estão em andamento.

Em novembro, o governo anun-
ciou uma parceria público-privada 
(PPP) na Corsan para ampliar a co-
bertura de esgoto em nove cidades 
da Região Metropolitana de Porto 
Alegre.

Com a medida, o Estado do RS deixará de ser acionista majoritário da companhia, que é uma sociedade de economia mista de capital aberto.
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UM ANO DE PANDEMIA 

Recentemente, mais precisamente há um 
ano, muitas pessoas viam o mundo pela 
janela. Por suas janelas. 
No início da Pandemia, com muita gente 
em casa, quase todo mundo viu o tempo 
passar através da sua própria janela. O 
mundo foi visto pelas janelas. Serenatas 
foram feitas pelas janelas. Carinho e todo 
tipo de afeto foi recebido pelas janelas. 
Porém, o passar dos meses e a engano-
sa diminuição do perigo, estimulou aos 
poucos as pessoas a saírem das 
“janelas” e irem para as ruas, apostando 
levar a vida normalmente.  
Sem vacina para todos, a coisa não deu 
certo e o perigo voltou a rondar as casas 
e as janelas das pessoas.  
Muitos não voltaram para as janelas.  
Felizes dos que podem voltar e ficar es-
perando a vacina e o acreditado fim desta 
pandemia. 
Refletindo sobre o tema (pois só resta 
isso porque a discussão se tornou inó-
cua) eu lembrei do poema que recebi do 

meu colega e amigo Jorge Saes intitulado 
“Minha Janela”. O poema me lembrou o 
tempo que passei (e ainda passo) na ja-
nela. Não só na janela real, mas nas ja-
nelas virtuais, e todo o drama vivido por 
nosso país no enfrentamento desta pan-
demia. 
Para encarar este momento tão difícil, 
nada melhor que nos valermos da arte e 
da poesia, assim como fez o Jorge.  
De sua janela, Jorge vê tudo, e o que 
(aparentemente) não vê, aparece sugeri-
do nas entrelinhas.  
Da minha janela também vejo quase tu-
do, e também as entrelinhas. 
Saúde à todos e conforto aos que perde-
ram seus entes queridos nesta pandemia. 
A seguir reproduzo o poema de Jorge Sa-
es. 
 
Minha janela. 
Minha janela assiste o passeio público. 
Apressados andantes - andarilhos. 
Vestes novas - bem vestidas. 

Outras, nem tanto, quase maltrapilhas. 
Caminhando para qualquer lugar. 
Cabeças cheias de um vazio constante. 
Olhares e horizontes de pedra. 
Pés que não sabem onde pisam. 
Pensamentos de nuvens. 
Nuvens em decomposição, sobrecarre-
gando preocupações de ontem. 
Rotinas sem metas nem chegadas. 
Interiores vazios. 
E as ruas, saturadas e atormentadas, se 
agitam. 
E tudo se repete - nada a renovar. 
Amanhecer que rocia flores mortas. 
Pássaros sem melodia. 
Um sol que porfia na dúvida de aparecer. 
E, todos, presos no gradil do tempo, vi-
vem esperando. 
Minha janela também sabe esperar.  
"Esperar de esperançar". 
 
Obs.: A pintura que ilustra esta coluna 
também é de autoria  de Jorge Saes. 
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