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CRISE NACIONAL OU LOUVAÇÃO Á CAPITAL?
Todas as quintas, perto do meio dia, este cronista põe-se a pensar sobre o que compartilhar com seus coetâneos. Escrever é uma arte,
um ofício e, sobretudo um grande prazer. Mas
nada disso se realiza sem o calvário da preparação de anos, décadas, de treinamento sobre
o significado homem em seus enfrentamentos
consigo próprio, com outros homens e com a natureza e sobre as técnicas respectivas. E há que
ter disciplina, rigor, respeito em cada uma delas:
do carpinteiro aos gênios da raça em seu mister.
Eu escrevo, logo penso e, não raro aprendo. Afinal, “mestre é aquele que, de repente aprende”,
como dizia Guimarães Rosa, invicto. Tento, pelo
menos aprender. E uma das dificuldades é sempre: o quê dizer? Hoje estou dividido entre a crise
nacional e o aniversário de Porto Alegre, nossa
capital. É impossível passar por cima de 300 mil
mortos e pela crise sócio econômica que afeta
milhões de vulneráveis e outros, nem tanto, nem
tão milhões, nem tão vulneráveis, sem nada dizer. “Desço ao Pireu” e começo por aí e , então ,
salto pra Porto Alegre.
A situação nacional se resume no seguinte metáfora: De um lado o despertar do “duende de
Lorca” no seio do povo; de outro, um “movimento fugóide”, no âmbito palaciano. A sociedade civil reedita os tempos de redemocratização com a
proliferação de notas e manifestos que acabarão
transbordando no “Comício das Diretas”. Até os
aliados do genocida se cansaram, tal como a sor-

te que se cansa do sortudo e um dia o abandona:
À própria sorte... O Presidente da Câmara Artur
Lira, do Centrão, ligou o sinal amarelo e ameaça
com impeachment. O do Senado, Roberto Pacheco, assumiu as rédeas de um retardatário Comitê
de Crise enquanto o avental substitui a farda no
M.da Saúde. Talvez tenhamos o primeiro general
da ativa com ordem de prisão emitida por um
Juiz como Moro, de 1ª. Instancia. Ah, o que significa “duende de Lorca”? Uma espécie de tilintar
mágico que acorda para a genialidade, cuja porta
sempre está bem ao lado da imbecilidade, como
a porta do inferno ao lado do Paraíso... “Movimento fugóide”? Trata-se da oscilação observada na trajetória do voo de uma aeronave que
varia para cima e para baixo, à medida que desacelera e acelera. Às vezes provoca no piloto uma
sensação somatográfica. Confusão mental.
Vamos a Porto Alegre, nos seus 249, em forte
mobilização para a celebração dos seus 250 anos
que vem, que coincidirá com o II Centenário da
Independência do Brasil e o centenário da Semana de Arte Moderna que abriu a estrada para as
tropas de Vargas em 1930.
A cidade teve vários momentos em sua história.
Da fundação por um oficial português de nome
trocado para fugir da Justiça, em 1872, cultivou-se
como um reduto isolado, com evanescências bovarianas, das quais a inauguração do majestosos
Teatro São Pedro, e, 1858, é testemunho, até o final do Império. Aí tivemos o interregno do enfren-

tamento com os Revoltosos de Piratini, de onde a
cidade obteve da Corte Imperial o desonroso lema
“Muy leal e Valerosa” e o adensamento sócio cultural trazido pela presença germânica, depois de
ligação ferroviária em 1872 com o Vale dos Sinos,
Porto Alegre é tímida. Com a República, sob a égide de Júlio de Castilhos – aquele que tem um baita
monumento na Praça da Matriz, defronte o Palácio
Piratni- , houve um surto inédito e tormentoso de
afirmação política e cultural. Porto Alegre, enfim,
sobrepôs-se sobre a campanha aristocrática, à custa de duas guerras civis, fortaleceu os laços com a
União e iniciou uma profunda mudança que abriu
para um novo ciclo a partir de 1937, começo do
Estado Novo. Neste ano, começam as transformações urbanas marcadas por grandes obras de três
Prefeitos: Otavio Rocha, Alberto Bins e Loureiro da
Silva. Simultaneamente, deu um salto para um terceiro momento, que denomino iluminismo portoalegrino, cujo ápice é o ano de 1949, com a publicação pela Ed. Globo de O Tempo e o Vento, de E.
Veríssimo e de “Contos Gauchescos” e “Lendas do
Sul”, de Simões Lopes Neto,. Nesta fase a cidade se
consolida como capital-cabeça de todo o Estado,

com forte indústria e comércio e se projeta como
importante polo cultural, ao tempo em que o Rio
Grande se consolida como o celeiro que assegura
ao centro do país produtos agropecuários de baixo
preço que permitem avançar o processo de acumulação industrial em São Paulo e Rio com baixos
salários e elevados lucros. Isso perdura até o fim
do regime militar quando se esgota, também, o
processo de substituição de importações no país e
a disponibilidade de terras internas, prenunciando
uma crise no desenvolvimento orgânico da indústria regional. Abre-se o que se denomina “Crise
do RS”, advertida nos anos 1960 com a obra “Rio
Grande do Sul um Novo Nordeste” (F.de Oliveira)
e se segue com várias análises pontificadas pelo
Economista Claudio Accurso, com reflexos na brilhante geração de analistas da Fundação de Economia e Estatística – FEE, os quais deixaram seus
rastros na Revista daquela importante instituição.
Aí estamos até hoje.
Neste dia 26 de março, Porto Alegre está de 'niver'. Festejemos! Mesmo enlutados pelos elevado número de óbitos na cidade e sob o impacto de
seus complexos problemas metropolitanos.
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Vereadora de Torres lança Gabinete para apoiar causas das mulheres
Por Fausto Júnior
______________
Na sessão da Câmara dos Vereadores de Torres realizada na segunda-feira, dia 22 de março, a ve-

readora Carla Daitx (Progressistas)
anunciou o lançamento do que batizou de “Gabinete Rosa”. Conforme
nota emitida para a imprensa pela
assessoria da parlamentar torrense, “a iniciativa pretende reunir as

Carla Daitx (foto) é a única mulher com mandato na Câmara
Municipal de Torres

ações de mandato voltadas à população de mulheres de Torres, com
destaque à saúde da mulher, empregabilidade da mãe trabalhadora
e combate à violência doméstica”.
A mesma nota explica que a iniciativa havia sido planejada para ser
feita no dia 8 de março. Mas que
a inauguração do Gabinete Rosa
esbarrou nas normas de distanciamento impostas pela pandemia. E
que mesmo assim, a barreira não
impediu que acontecesse a programação da vereadora para o Mês da
Mulher. Carla iniciou a divulgação
da Lei Maria da Penha no município, com a distribuição gratuita de
cartilhas publicadas pela Comissão
de Cidadania e Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa, e avançou

nas tratativas para a instalação de
um Posto da Delegacia da Mulher
para Torres - ao promover encontros de articulação com representantes da Polícia Civil e integrantes
da Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar.
Ações continuadas e de
caráter apartidário
“A pandemia impediu as ações
presenciais planejadas, mas optei
por não aguardar o fim das restrições para iniciar as atividades do
Gabinete Rosa. Neste período, mais
do que nunca, precisamos de um
olhar atento às precariedades do
atendimento em Saúde da Mulher,
ao desemprego que atingiu uma

parcela expressiva de mulheres chefes de família em Torres, e, de forma
muito grave, ao aumento da violência doméstica registrado desde
o ano passado”, avalia Carla, única
mulher eleita na Câmara de Vereadores torrense.
A nota da vereadora progressista
encerra lembrando, também, que o
projeto é resultado do compromisso
com uma série de demandas levadas ao conhecimento da parlamentar no decorrer da sua trajetória
pública e pessoal. “O Gabinete Rosa
nasce como espaço de caráter social, apartidário e interinstitucional,
com a pretensão de ser um canal de
diálogo com os Poderes Legislativo,
Executivo, entidades e comunidade”, anunciou Carla na tribuna.

Vereador de Torres pede prioridade de vacinação para
militares que trabalham na linha de frente na cidade
Jacó Miguel lembra que tal prioridade já foi executada em outros municípios gaúchos
Também está tramitando
nos ritos da Câmara de vereadores de Torres, uma INDICAÇÃO, de autoria do vereador
Jacó Miguel Zeferino (PSD),
que solicita formalmente que
a prefeitura providencie, se
preciso através de lei, que seja
disponibilizada com antecedência do calendário atual a
concessão de vacinas contra
COVID-19 para a Brigada Militar e Bombeiros Militares localizados em Torres - em especial

para aqueles que sejam prestadores de serviço da linha de
frente no trabalho local.
O vereador autor da matéria
justifica a Indicação afirmando que os homens e mulheres
que compõem estas forças estariam nas ruas 'vinte e quatro
horas' trabalhando em prol
da comunidade, consequentemente se expondo mais ao
contato diário com o vírus. Jacó
Miguel lembra que esta prioridade já foi executada em ou-

tros municípios do Rio Grande
do Sul buscando também proteger, além dos citados, as outras pessoas que fazem contato
diário com os servidores.
INDICAÇÃO é uma forma de
vereadores (legisladores municipais) pedirem que sejam feitas leis ou decretos nos quais
as Câmaras não possuem autonomia para formata-los, ou por
gerarem despesas adicionais
ou por serem incumbências
executivas (das prefeituras).

Vereador lembra que servidores trabalham 24 horas por dia nas
ruas se expondo aos riscos adicionais de contaminação

Vereador pede providências para evitar poluição urbana causada por criação de animais
Igor Beretta afirma que, mesmo sendo uma forma de sobrevivência, o impacto sanitário e ambiental deve ser evitado
Está tramitando na Câmara e
deverá ser despachado na próxima sessão da Casa Legislativa
torrense, um Pedido de Providências de autoria do vereador Igor
Beretta (MDB), que solicita ao Poder Executivo (Prefeitura de Torres) que seja feita a verificação da
existência, na cidade de Torres, de
criação irregular de animais em
ambiente urbano - os quais estejam causando poluição ambiental
urbana através de dejetos de fezes e chorume descartados dire-

tamente na natureza. E que, consequentemente haja providências
públicas perante a mazela, caso
seja constatada.
O vereador cita um exemplo,
especificando um local onde estaria acontecendo o problema, junto às dunas do Parque Estadual de
Itapeva. Ele justifica o pedido afirmando que, mesmo que a criação
sirva para a sobrevivência do próprio cidadão, esta deve observar
as regras estabelecidas para o
manejo, para que não cause mal

estar aos moradores do entorno,
bem como ao meio ambiente.
Pedido de Providência é um
meio formal de vereadores interferirem com ideias em assuntos do poder executivo que não
necessitem de legislação nova
ou que incluam despesas adicionais ao erário público, despesas
estas não permitidas que sejam
acionadas por lei de autoria dos
legisladores municipais, somente
por leis de autoria do poder executivo.

Vereador pede que Escola desativada no Campo Bonito seja usada como Casa Mortuária
Vilmar dos Santos Rocha repetiu demanda de vereador de outra legislatura
Está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores de Torres e deve ser
votado na próxima sessão ordinária,
um Pedido de Informação, de autoria
do vereador Vilmar dos Santos Rocha
(PSL), que solicita ao Poder Executivo
(Prefeitura) mais detalhes sobre a situação atual da estrutura da antiga

Escola do Campo Bonito, localizada na
margem da BR 101 naquele bairro. A
escola municipal foi desativada após
a entrega da nova escola do bairro
(construída no governo João Alberto e
entregue no início da década passada).
O vereador diz que a estrutura da
edificação está parada a mais de oito

anos, sem funcionalidade nenhuma. E,
portanto, ele pede que seja ventilada
a possibilidade da utilização do prédio
para a disponibilização pública de uma
Casa Mortuária para atender o bairro
do Campo Bonito e bairros próximos.
Na legislatura passada, o então vereador Deomar Goulart, o Dê ( PDT)

já havia formalizado pedido similar. A
FOLHA não localizou nenhuma contraproposta oriunda da prefeitura sobre o
assunto, que também partiu da Câmara Municipal.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO oriundo
do Poder Legislativo são instrumentos
formais e legais para que haja a docu-

mentação por escrito de situações que
são geridas pelas prefeituras ou outros
órgãos públicos por vereadores e bancadas das Câmaras Municipais. Geralmente eles dão origem a outras ações
dos legisladores, baseadas naquelas
informações obtidas formalmente pelo
instrumento.
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Opiniões sobre pandemia em Torres dominaram
a volta do uso da tribuna na Câmara

Solidariedade às famílias enlutadas e propostas de ações foram partes dos discursos. A grande maioria dos vereadores apoia a
flexibilização das atividades econômicas
Por Fausto Júnior
Na sessão da Câmara de Vereadores de Torres realizada na segunda-feira, dia 22 de março, a retomada
da permissão para a utilizar espaço
de tribuna foi a novidade. O espaço não estava sendo utilizado pelos
vereadores por conta das medidas
de restrição no processo de Distanciamento Controlado do governo do
RS, em alinhamento com decisões
decretadas pela Mesa diretor da Câmara de Torres. E posicionamentos
sobre fatos, posturas, consequências
e propostas perante a nova onda de
avanço da pandemia em Torres e região acabaram sendo o centro dos

conteúdos de tribuna.
O presidente da Câmara, vereador Gibraltar Vidal, o Gimi (PP), foi o
primeiro a se pronunciar na volta do
espaço de tribuna. Ele confessou que
está tristemente admirado pelo nível
de problemas que a pandemia está
trazendo para a cidade. Mas elogiou
o prefeito Carlos Souza (PP) por optar
pela cogestão e operar sob critérios
da Bandeira Vermelha (um pouco
mais brandos). Lembrou que o sistema econômico de Torres ficou cerca
de 20 dias praticamente fechada por
conta das restrições das bandeiras do
processo de Distanciamento Controlado do governo do RS e que a adaptação local é necessária. O vereador

explicou que os empresários são os
que geram emprego e impostos para
o sistema e que, portanto a saúde das
empresas também é fundamental.
O presidente da Câmara encerrou
seu pronunciamento na sessão ordinária lamentando os erros do governo federal que atrasaram as vacinas.
E desabafou lembrando que o vírus é
desconhecido e perigoso - ao exemplificar que conhece uma pessoa que
se vacinou as duas vezes e está com
Covid-19 mesmo assim. E por isso
Gimi sugere que a s pessoas se protejam e respeitem os outros ao invés
de obrigar que as autoridades implementem mais restrições na liberdade
dos torrenses.

Presidente do Legislativo, vereador Gimi

Divulgação da lista dos vacinados
O vereador Igor Beretta (MDB)
em seu discurso pediu que a secretaria de Saúde divulgasse os nomes
das pessoas que se vacinam em Tor-

res, para não haja a continuidade do
receio aos 'fura- filas', como já foi
ventilado na cidade (o que já gerou
acusações infundadas, inclusive).

A seguir, para lembrar que a doença é forte, Igor disse que já pegou duas vezes a Covid e que seu
pai está se recuperando da doença.

Referiu-se a dificuldade de contratação de profissionais para trabalharem com a Pandemia em Torres
e conceituou de bom o trabalho da

municipalidade local. Afinal, o vereador disse que não é hora de atacar
os defeitos da prefeitura, tal é o tamanho da gravidade da pandemia.

Apoio à flexibilização e tratamento precoce
A vereadora Carla Daitx (PP), dentre outras coisas, em seu espaço de
tribuna parabenizou a eficiência da
vacinação no drive-trhu promovida
pela prefeitura. Ela também se uniu
às manifestações feitas pelo grupo
“Médicos pela Vida”, afirmando que
apoia a vacina e o distanciamento social, mas também apoia o tratamento
precoce, a luta do grupo de profissionais da Saúde em sua manifestação.
A vereadora se referiu a uma

reunião na Assembléia Legislativa
realizada nos últimos dias, onde ela
e colegas pediram a flexibilização
de medidas restritivas em Torres e
afirmou que estaria participando de
outra reunião virtual com o mesmo
objetivo. Para Carla, “a abertura
dos restaurantes e pizzarias à noite é
importante para manter a atividade
sem que estas entrem em colapso”.
O vereador Jacques (PP) citou o
fato de 'verdades científicas', inclu-

sive, terem se modificado neste ano
de pandemia. E que seria justamente por isso que os cuidado perante
a contaminação pelo Coronavírus
deveriam continuar sendo tomados.
Mas o vereador acha que algumas
atividades não deveriam ser proibidas. “As pessoas devem evitar sair
quando não precisam, mas devem
poder sair para fazer àquilo que conceituam como necessário em suas
vidas”.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES

Vereador Jacques

Flexibilização mas com respeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 03/2018

A Câmara Municipal de Torres firma Termo Aditivo de Contrato com a Empresa
IGAM Coorporativo - Cursos e Assessoria Ltda., para a prestação de serviços técnicos
especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas
por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de
interesse da administração e remessa de informações técnicas, acesso ao site do IGAM, onde
ficarão armazenadas todas as consultas respondidas ao Contratante, textos técnicos, modelos
de projetos de leis e documentos, legislações para download, e o uso de sistemas
informatizados da Empresa (portal legislativo, portal transparência, sistema do processo
legislativo), mediante senhas, pelo valor total mensal de R$ 3.753,58 (três mil, setecentos e
cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Termo Aditivo de Contrato assinado em
19 de março de 2021, com vigência de 12 (doze) meses a partir de 20 de março de 2021.
Processo de Inexigibilidade de Licitação no 06/2018. Crédito Orçamentário no
3.3.9.0.35.00.00.00.00.0001/2001 – Serviços de Consultoria.
Torres em 19 de março de 2020.
_________________________________
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal,

Vereador Cláudio Freitas
Também em seu espaço de tribuna, o vereador Cláudio Freitas (PSB)
conceituou a pandemia como um momento nunca imaginado pela humanidade. Lamentou que o vírus estivesse
sendo avassalador lembrando que já
estamos há um ano nesta situação.
Cláudio acha que a cidade deve
estar preparada para enfrentar mais
uma batalha após a pandemia e que,
por isso, o momento é de respeito.
E por isso, para o vereador deve ser
feita, sim, a flexibilização, mas as pessoas devem praticar mais a empatia e
respeitar o pensamento dos outros,
utilizando máscara, fazendo higie-

ne preventiva e não participando de
aglomeração.
Já o vereador Dilson Boaventura
(MDB), dentre outros assuntos de tribuna afirmou que a ideia da montagem de um hospital de campanha em
Torres (requisitada formalmente por
seu gabinete) poderia ser utilizada
para atender todo o litoral. Lembrou
que muita gente está falecendo e que
o hospital poderia ajudar a evitar estes óbitos. Para isto sugeriu que seus
colegas de vereança façam contato
com seus deputados para tentar ajudar no projeto da montagem do Hospital de Campanha.
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Desconto no IPTU e prioridade para servidores da Segurança
A seguir iniciou o chamado
“Pequeno Expediente”, quando
vereadores que não estavam na
pauta principal se inscrevem para
falar mesmo assim, só que com a
metade do tempo: cinco minutos.
O vereador João Negrini (Republicanos) em seu espaço afirmou

que também foi à AL conversar
com a bancada do partido Republicana para pedir que a mesma
apoiasse medidas de flexibilização. Leu um texto se solidarizando às famílias enlutadas, mas leu
texto também se solidarizando
aos problemas enfrentados pelo

comércio local, que conforme
avalia estão em dificuldade de
se manter por seus negócios por
estarem sendo proibidos de trabalhar. Sobre a pandemia em si,
Negrini acha que ninguém tem
certeza sobre as coisas que estão
acontecendo, nem mesmo a ci-

ência. E por isso pediu para que
a prefeitura dê desconto de IPTU
para os contribuintes, indicando
que já existem cidades que estão
fazendo isto como forma de amortecer os problemas econômicos
causados pela Covid-19.
O vereador Jacó Miguel (PSD)

entre outras coisas manifestadas
em seu discurso de tribuna, sugeriu que as pessoas ligadas a todo
o do sistema de Segurança Pública
deveriam obter prioridade na vacinação por estas estarem sujeitas
a contaminação com mais força
que outras categorias.

vacinação. Sobre as atividades,
o vereador lembrou que usar a
máscara é respeitar o próximo e
lamentou o fato de, ele mesmo,

estar sendo vítima de chacotas
por usar máscara no dia-a-dia.
Disse não é contra a abertura
do comércio, mas que as mani-

festações da categoria deveriam
focar para que haja a compra de
vacinas, para ele onde há o atraso.

Culpa do presidente da República
O vereador Moisés Trisch (PT)
em seu espaço fez uma estatística dos mortos na pandemia (o
Brasil ultrapassou a marca dos

300 mil mortos nesta semana),
para afinal reclamar da falta de
qualidade na tomada de decisão do governo federal sobre a

Dilemas dos comerciantes e Gastronomia noturna
Já o vereador Rogerinho (PP)
compartilhou publicamente sua
mudança de opinião sobre o uso
de máscaras, por exemplo. Ela
disse que no início da pandemia
achava que era besteira usar máscara, mas agora sabe que não.
Rogerinho (PP) disse que, em sua
avaliação, o prefeito Carlos Sou-

za nunca restringiu atividades em
Torres com maior rigidez do que
as ordens dos decretos do governador do RS. Mas que para ele é
preocupante o comércio estar fechado. “É muito fácil um funcionário público, que recebe seu salário no final do mês em qualquer
situação, apoiar o fechamento do

Vereador Rogerinho

comércio. Mas este deveria se colocar no lugar do comerciante, do o
homem desempregado e etc., para
var sua real situação com o fechamento das atividades”, afirmou o
vereador. Para Rogerinho, “não é
o fechamento do comércio que vai
resolver a pandemia”.
A seguir Rafael Silveira (PSDB),
também em seu espaço do Pequeno Expediente, dentro outras
prioridades citadas também falou
sobre a situação atual da pandemia em Torres. Ele comunicou que
já havia agendado uma reunião
com um deputado estadual do seu
partido (PSDB - mesmo partido do
governador do RS Eduardo Leite)
para que este faça pressão política
na Assembléia e na Base aliada do
governo para que haja mais flexibilização e consequentemente sejam

Vereador Rafael Silveira
abertos os comércios noturnos,
também (restaurantes e bares).
Silvano Borja (PDT) encerrou
a participação dos vereadores na
tribuna. E sobre a pandemia, o
pedetista lamentou as mortes e
os problemas dos comerciantes e
assalariados que estão perdendo
o emprego por conta da Covid. A
seguir explicou que foi esse con-

texto problemático que teria motivando-o a requisitar formalmente
que o governo de Torres ofereça
auxílio emergencial para ajuda de
pagamento dos alugueis dos estabelecimentos comerciais que
foram atingidos pelas medidas de
contenção, assim como indicação
para a prorrogação de prazo para
pagamento de impostos na cidade.
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Confira o novo cronograma de coleta de
lixo orgânico em Torres
Com o término da temporada de veraneio, algumas datas da coleta do lixo por bairros foi alterada na cidade
Com o término da temporada do verão, no dia 15 de
março, a coleta de lixo em Torres entre no sistema de baixa
temporada. São alteradas as
rotas e os horários de recolhimento, sendo que a mudança
é provocada devido a diminuição no volume de lixo gerado,
ressalta a Prefeitura de Torres.
"Devido a recente finalização da alta temporada na
cidade, o município esta reestruturando a coleta e revisando roteiros e frequências. Com
o propósito de facilitar o acesso da população à prestação

de serviço da coleta de lixo, foi
criado no Menu do site da Prefeitura, página em que consta
a listagem dos bairro com os
dias e horários do recolhimento dos resíduos. É simples, só
clicar em Menu e em coleta de
lixo", indica a municipalidade.
Qualquer dúvida, a pessoa com domicílio em Torres
pode ligar para o número (51)
99552-4964 e buscar informação diretamente com Fernando, gerente da coleta na cidade. Logo abaixo, o cronograma
do recolhimento do lixo em
Torres.

Coleta de Lixo - CRONOGRAMA DE BAIXA TEMPORADA
PREDIAL - Terça, Quinta e Sábado (Tarde)
PRAIA GRANDE - Todos os dias
da semana, exceto domingo
(Tarde)
CENTRO - Todos os dias da semana, exceto domingo (Manhã
e Tarde)
PRAIA DA CAL - Segunda, Quarta e Sexta (Tarde)
SÃO FRANCISCO - Todos os dias
da semana, exceto domingo
(Manhã)
GUARITA - Terça, Quinta e Sábado (Manhã)
PORTO ALEGRE - Todos os dias

da semana, exceto domingo
(Manhã)
CURTUME - Segunda, Quarta e
Sexta (Manhã)
DUNAS - Segunda, Quarta e
Sexta (Manhã)
IGRA SUL - Terça, Quinta e Sexta (Manhã)
IGRA NORTE - Terça, Quinta e
Sexta (Manhã)
GETÚLIO VARGAS - Segunda,
Quarta e Sexta (Tarde)
ENGENHO VELHO - Terça, Quinta e Sábado (Manhã)
SÃO JORGE - Segunda, Quarta e
Sexta (Manhã)

STAN - Todos os dias da semana, exceto domingo (Manhã)
VILA SÃO JOÃO - Segunda,
Quarta e Sexta (Manhã)
JOÃO XVIII - Quarta-feira (Manhã)
PIRATABA - Quarta-feira (Manhã)
CAMPO BONITO - Terça, Quinta
e Sábado (Manhã)
SÃO BRÁS - Terça, Quinta e Sábado (Tarde)
ITAPEVA - Segunda, Quarta e
Sexta (Manhã)
LAGOA JARDIM - Segunda,
Quarta e Sexta (Manhã)

PRAIA GAÚCHA - Segunda,
Quarta e Sexta (Tarde)
PRAIA YARA - Segunda, Quarta
e Sexta (Tarde)
PRAIA RECREIO - Segunda,
Quarta e Sexta (Tarde)
PRAIA PARAÍSO - Segunda,
Quarta e Sexta (Manhã)
PRAIA WEBBER - Segunda,
Quarta e Sexta (Tarde)
PRAIA SANTA HELENA - Segunda, Quarta e Sexta (Tarde)
PRAIA DA ESTRELA DO MAR Segunda, Quarta e Sexta (Tarde)
PRAIA REAL- Segunda, Quarta e
Sexta (Manhã)

FAXINAL- Segunda, Quarta e
Sexta (Manhã)
SALINAS - Terça, Quinta e Sábado (Manhã)
CENTENÁRIO - Segunda, Quarta e Sexta (Manhã)
ESTRADA DO MAR - Todos os
dias da semana, exceto domingo (Manhã)
BARRO CORTADO - Quarta-feira (Manhã)
RIO VERDE - Quarta-feira (Tarde)
ÁGUAS CLARAS - Quarta-feira
(Manhã)
JACARÉ - Quarta-feira (Tarde)

Parceria da Prefeitura com moradores possibilitará
pavimentação de ruas na Itapeva Sul
Na sexta-feira passada, 19 de
março, foi assinado pelo prefeito Carlos Souza e representantes de moradores das Ruas
Padre Réus e Osvaldo Aranha,
na Itapeva Sul, acordo de cooperação para a pavimentação
destas vias, utilizando pedras
irregulares. As pedras serão retiradas da Rua General Flores
da Cunha, que está sendo pavimentada com blocos intertravados de 16 faces de concreto.
O acordo de cooperação estabelece iniciativas para esta
parceria, por parte do Município e dos moradores para viabilizar o calçamento do trecho
da Padre Réus e da Osvaldo
Aranha.
A obra na Avenida Flores da

Cunha vai contemplar quatro
quadras. O calçamento da Padre Réus vai ocorrer entre as
Ruas G. Magnus e a Santa Helena, e na Rua Osvaldo Aranha,
entre os trechos da São Jerônimos e São João.
Representando os moradores estavam Ozéias Corrêa da
Costa e Ivir Luis Passata. O ato
de assinatura contou ainda com
a presença de Zete Silveira que
no cargo de vereadora conquistou emenda da deputada federal Maria do Rosário para contribuir com a obra da Flores da
Cunha, e também com a participação do secretário municipal de Planejamento, Matheus
Junges, Pasta responsável pela
concretização da melhoria.
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Fausto Araújo Santos Jr.

Mais uma Páscoa atípica
Presentes com ticket médio menor e preferência por alternativas
aos ovos de chocolate, cujo preço
supera muito o valor de outros
produtos de chocolate como bombons e chocolates em barra, por
exemplo. Esse é um dos aspectos
que devem marcar a Páscoa em
2021, de acordo com a Avaliação
Econômica realizada pela Fecomércio-RS. Em um cenário que
conta com menor renda disponível
por parte das famílias e uma dose
elevada de incerteza em virtude
do agravamento da pandemia, o

que afeta a confiança dos consumidores, nos aproximamos do que
deve ser, infelizmente, mais uma
Páscoa atípica – um ano depois de
ter sido diretamente impactada
com as primeiras medidas de distanciamento impostas em 2020.
Ainda, como condicionante do
volume de compras, a avaliação
pontua que muitas famílias devem
optar por não realizarem eventos
em comemoração à data, tendo
em vista a evolução da situação sanitária até as vésperas da Páscoa.
Isso impacta na menor compra de

bens para presentear na Páscoa
bem como gêneros alimentícios tipicamente consumidos no período
em virtude do menor número de
reuniões familiares para celebrar
a data.
Com base neste cenário, a análise reforça a necessidade de os
lojistas reunirem esforços no que
diz respeito não apenas ao mix de
produtos, mas também na comunicação com seus clientes sobre
produtos, promoções, condições
de pagamento e de entrega. Como

nem todo lojista consegue atuar no
e-commerce, a economista-chefe
da Federação, Patrícia Palermo,
separou três sugestões para quem
tenta superar o momento crítico e
amenizar prejuízos. Confira (Com
Fecomércio RS):
• Para os comerciantes que têm
cadastro, a dica é entrar em contato direto com seus clientes, seja
por telefone ou por ferramentas
como o WhatsApp, oferecendo
seus produtos e facilitando as condições de entrega.

• Nas redes sociais, desenvolva
uma estratégia de postagens. Faça
uma boa apresentação dos seus
produtos, desenvolva ações que
gerem engajamento das pessoas
como sorteios e promoções, responda a comentários e incentive
a interação do público com o seu
negócio.
• Forme parcerias. Nos momentos difíceis as pessoas precisam dar as mãos. Se associe com
outros negócios para vender seus
produtos.

Confiança do Comércio cai diante da piora da crise sanitária
No mês em que se completou um ano desde os primeiros
impactos da pandemia, Índice de Confiança do Comércio
(ICOM), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) registrou queda. Comparativamente
a março de 2020, a variação do
ICOM foi de -15,6%.
Conforme demonstram as
médias trimestrais do índice,
o início da pandemia provocou
queda na confiança no primeiro e no segundo trimestre de
2020. No terceiro trimestre
houve uma recuperação, no
entanto, o quarto trimestre

apresentou novamente um resultado negativo, dando sinais
de enfraquecimento da recuperação. O primeiro trimestre
de 2021, por sua vez, começou com variação negativa em
relação ao último de 2020 . O
principal motivo da queda está
em março, conforme captou o
índice na margem. Neste mês,
tanto as condições atuais quantos as expectativas refletiram
os impactos do agravamento
da crise e das novas medidas
impostas para conter o avanço
da contaminação (Com Fecomércio RS).

Intenção de Consumo das Famílias cresce, mas mostra falta de confiança
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF-RS) do mês de março
revelou uma avaliação melhor que
a do mês anterior. Divulgado pela
Fecomércio-RS nesta quinta-feira,
dia 25, o ICF gaúcho teve avanço
de 1,2% frente ao mês anterior e
atingiu o nível de 59,2 pontos, o
que determina a condição de pessimismo das famílias no que se refere à Confiança do Consumidor. É
que apesar dos recentes resultados positivos, comparativamente
ao mesmo mês de 2020, o ICF teve
variação de -40,3%, refletindo os
impactos da crise que o país vivencia.
Os dados de março trazem al-

guns sinais de recuperação no que
se refere às condições de renda e
emprego das famílias. A pesquisa,
no entanto, ocorreu nos últimos
dez dias de fevereiro, isto é, quando ainda não imperavam uma série de fortes restrições à atividade
econômica, como vimos em março.
As expectativas refletem o alto
nível de incerteza da conjuntura
atual. A perspectiva profissional
registrou recuo de 0,5% ante o
mês anterior, e uma queda acentuada de 60,7% em relação a março
de 2020.
Segundo o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, es-

ses aspectos estão diretamente
relacionados a piora do horizonte
tanto econômico como sanitário
ocorrido no último mês. Por isso,
ele reforça a necessidade de empenhar todos os esforços na vacinação da população, condição
necessária para o retorno da normalidade. “Vivemos um tempo
complicado e sabemos que só conseguiremos uma recuperação consistente quando a confiança for retomada. Isso, no curto prazo, está
altamente relacionado ao controle
da pandemia. E o controle da pandemia passa por, prioritariamente, vacinar as pessoas”, comentou
Bohn (Com Fecomércio RS).
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Prefeitura realiza repasses financeiros para a APAE de Torres
O prefeito de Torres, Carlos Souza e o secretário de Assistência
Social e Direitos Humanos, Fábio
da Rosa, receberam no gabinete
do prefeito nesta terça-feira, 23 de
março, o presidente da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Torres , Alexandre Turatti
de Rose, para formalizar a assinatura do Termo de Fomento de repasses financeiros à entidade.
"Os valores são de R$ 96.000,00
(noventa e seis mil reais) por meio
de subvenções sociais através de
recursos próprios do Fundo Municipal de Assistência Social e
de R$100.000,00 (cem mil reais)
através de Emenda Parlamentar
nº202028610008 do deputado federal Danrlei de Deus, neste ato
representado pela senhora Dione
Andréa, presidente do PSD, e do
vereador Jacó Miguel Zeferino",

destaca em nota a Prefeitura de
Torres.
O presente Termo de Fomento
tem por objeto a colaboração institucional da APAE com a finalidade
de promover ações de interesse
público e recíproco em regime de
mútua cooperação entre o Município de Torres e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros. "A iniciativa proporciona o
atendimento em educação especial
de pessoas com deficiência intelectual e múltipla objetivando a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos munícipes torrenses
portadores de necessidades especiais", conclui a municipalidade.
Crédito extraordinário para
Assistência Social
Ainda na área da Assistência

Social, com o propósito de ampliar as ações de prevenção e
combate à propagação da Covid-19 em Torres, junto às famílias e indivíduos vulneráveis, o
prefeito Carlos Souza assinou o
decreto 38/2021 que abre crédito extraordinário ao orçamento
do exercício de 2021 para a Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos com a finalidade de ampliar as ações realizadas
em decorrência da pandemia na
cidade.
A suplementação é no valor
de R$675mil e teve a entrega da
documentação de crédito extraordinário na tarde dessa última
segunda-feira, 22 de março pelo
prefeito Carlos ao secretário municipal de Assistência Social, Fábio da Rosa.
Além da participação do prefei-

to e do secretário Fábio da Rosa,
o ato contou com as presenças do
vice Fábio Amoretti, e do secretário da Fazenda, Cláudio Paranhos.
Fábio da Rosa mostrou-se satis-

feito por ter condições de manter
e ampliar o trabalho que vem realizando desde o início da gestão,
principalmente na prevenção e
enfrentamento da Covid-19.

Kits de limpeza e higiene entregues aos beneficiários do
Programa Frentes de Trabalho
TORRES - O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos Fábio da Rosa realizou a entrega na manhã desta sexta feira,
19 de março, 55 kits de limpeza
e higiene como forma prevenção
ao enfrentamento da pandemia

da Civd-19, aos beneficiários do
Programa Frentes de Trabalho,
Cidadania e Qualificação.
A entrega foi realizada na Secretaria de Obras e Serviços Públicos com a presença do secretário Mauro Dias e a responsável

pelo Programa, Edna Saldanha
de Sá.
A iniciativa possibilita aos beneficiários e suas famílias terem
condições para o hábito na prevenção dos cuidados de higiene
e limpeza.
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Recentes decretos em Torres facilitam processo de
abertura de atividades econômicas de baixo risco
Mais de duzentos e cinquenta
tipos de empresas, com atividades econômicas de baixo risco,
estão com o processo de abertura mais ágil e facilitado em Torres.
Esta execução foi viabilizada devido a publicação recente de dois
decretos municipais. A dispensa
do alvará de funcionamento para
as empresas de baixo risco efetuando-se somente um cadastro
municipal e ainda, possibilitando
a documentação ser assinada
mediante certificado digital, desburocratiza o procedimento.
A iniciativa foi da Secretaria
da Fazenda e da Secretaria de
Trabalho, Indústria e Comércio
que obtiveram concordância
unânime pelo Comitê Gestor da

Redesimples, entre os integrantes conta com a representação
da Associação dos Contabilistas
de Torres. A ação torna ágil e positivo o ingresso e regularização
das empresas no município. A
dispensa do alvará de funcionamento para as empresas de baixo
risco, efetuando-se somente um
cadastro municipal, permitindo
que a empresa de imediato realize lançamentos de NF eletrônica.
O prefeito Carlos Souza ressalta que tal flexibilização não
impede o empresário de cumprir outros requisitos legais, no
entanto, oportuniza canais de
comunicação com atendimento
pelo site institucional da prefeitura.

Sobre os decretos
O decreto 322 de 21 de dezembro de 2020 define e simplifica a regularização das atividades econômicas de baixo
risco em conformidade com a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, instituída pela
Lei Federal nº 13.874, de 20
setembro de 2019 e dá outras
providências sobre o Cadastro
Fiscal do Município de Torres.
O Certificado de Cadastro Fiscal
é documento que poderá ser

utilizado para a comprovação
de inscrição junto ao Município
para fins tributários.
Serão considerados como
de baixo risco os contribuintes,
pessoa física ou jurídica, cujo
endereço fiscal seja imóvel residencial, sem recepção de pessoas e publicidade comercial, e
desde que desenvolvam suas
atividades econômicas exclusivamente fora do estabelecimento, mesmo que não cons-

tantes na lista que se refere o
decreto.
O decreto 43 de 10 de março de 2021 alterou a listagem
das atividades econômicas de
baixo risco . "Considerando a
importância da otimização, celeridade e convivência dos processos relativos à regularização
de empresas, o decreto gerou
ainda mais agilidade ao processo possibilitando que a critério
do contribuinte, os documentos

relativos ao Cadastro Fiscal, poderão ser assinados mediante
certificado digital, emitidos por
autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira ICP",
informa a Prefeitura de Torres.
Entre as atividades econômicas listadas nos decretos,
abrangendo tanto pessoa jurídica quanto pessoa física autônomo constam, entre tantas, a de
suporte técnico, manutenção e

outros serviços em tecnologia
da informação, serviços de pintura de edifícios em geral, representantes comerciais e agentes
do comércio de medicamentos,
cosméticos e produtos de perfumaria, ensino de idiomas, aluguel de imóveis próprios e uma
listagem extensa de comércio
varejista e atacadista.
Os decretos podem ser acessados no site da Prefeitura de
Torres.

Sapt reabre com protocolos rígidos contra a Covid-19
Medidas adotadas pelo clube incluem limitação de pessoas e horários restritos
A decisão da prefeitura de
Torres de adotar a bandeira
vermelha na prevenção à pandemia de coronavírus permitiu
a reabertura da Sapt. Desde a
última quarta (24), a sede social
está funcionando, com restrições. A liberação por enquanto
inclui apenas prática de esportes
acompanhada por professores,
tendo limite de alunos. Associados e a comunidade em geral
podem buscar o clube para saber mais informações.
O decreto municipal publica-

do no início da semana permite
serviços de educação física, em
academias, centros de treinamento, estúdios e similares. O
atendimento ao público deve
ter distanciamento, ocorrer sem
contato físico e com material individual. Além disso, a lotação é
de uma pessoa, com máscara,
para cada 32m² de área. Lazer
não é permitido.
O protocolo do clube respeita o que pedem as autoridades.
Aulas com profissionais devem
ser agendadas previamente pelo

(51) 3664-1221, com máximo de
dois alunos por horário. As portas da Sapt estão abertas de segunda a sexta, das 7h30 às 20h.
Nos fins de semana, seguem fechadas.
“Não podemos deixar de atender, com segurança, aos nossos
sócios. A reabertura prioriza dar
condições para que as pessoas
pratiquem suas atividades, sem
descuidar da prevenção à Covid-19.
P a r a
muitos,

o esporte é essencial, inclusive
do ponto de vista de saúde. Seguimos apelando à comunidade
para que venha de máscara e
respeite as regras de funcionamento”, reforça Márcio Amaro,
presidente da Sapt.
Como ocorre desde o ano
passado, além da máscara, são
exigidos nas dependências do
clube distanciamento entre as
pessoas, higienização constan-

te e uso de álcool gel. Quem
quiser virar sócio ou pedir mais
detalhes sobre o protocolo atual
pode entrar em contato com a
secretaria, por ligação ou mensagem pelo (51) 3664-1221 e
pelo e-mail sapt@sapt.com.
br.Associados que tiverem amigos interessados em aderir ao
quadro social têm direito a uma
mensalidade grátis, quando a
nova associação ocorrer.
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Filosofando Sem Filtro
Bom dia pra quem ainda está com o psicológico ok! Boa tarde pra
quem tem condições de se alimentar direito e não deixar a imunidade cair. Boa noite pra quem ainda está vivo! Sim! É uma benção
estar respirando no meio de toda essa loucura em que o Brasil se
meteu. Sempre considerei esse espaço um lugar pra gente desopilar, falar sobre coisas legais ou até mesmo conversar sobre assuntos diferentes dos convencionais… então, por isso, não vamos
falar do horror que a gente está vendo acontecer, às vezes, até
com gente próxima da gente. Tem muita gente usando máscara do
jeito errado, com o perdão do termo, fingindo demência. 3,2,1…
chega de falar sobre isso, né? Enfim, a coluna anda muito pacata
ultimamente. Bora meter o louco, pirar na batatinha e falar sobre
coisas que nos tirem por alguns instantes desse Inferno de Dante?
Bora filosofar sem filtro sobre Deus? Ohmygod! Um dia desses eu
estava conversando com um amigo que é coach aqui em São Paulo
e ele me fez a seguinte pergunta: O que é Deus pra você? Esta é
uma pergunta que ninguém se sente à vontade pra responder até
porque seria loucura tentar descobrir quem o criou, de onde ele
veio, como ele veio e onde ele está… será que é mesmo impossível
explicar o que é Deus? Eu li uma matéria na Folha de São Paulo
há uns dez anos sobre o indiano e hindu Amit Goswami, Doutor
em Física Quântica, onde ele afirma que Deus seria uma consciência
quântica ou um campo akáshico… e o que conecta tudo o que
A FOLHA

Borowskyda sua família tem
Você Paula
ou alguém
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO?
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua
identidade será preservada, o princípio 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 participar, independente de ter ou não problema 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.
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acontece dentro desse campo é o amor. Eu poderia simplesmente
responder pro meu amigo que Deus é amor, mas eu estava num dia
louco e queria mesmo era ver o circo pegar fogo naquela conversa
de WhatsApp. Num primeiro momento fiquei paralisada mas depois
respirei fundo e respondi. Eu disse que pra mim Deus está em tudo
que existe. Ele está em mim, em você, na natureza, nos animais,
enfim, em todas as coisas. Então, ele perguntou se o mau também
era uma coisa de Deus. Eu respondi que sim e ele ficou indignado,
pois como o mau poderia ser uma coisa de Deus? Por quê Deus
iria querer que tanta gente sofresse? Eu disse que seja lá o que for
seria Deus tendo uma experiência x, y ou z. Ele continuou dizendo
que Deus não escolheria o sofrimento e etc. Daí enlouqueci geral!
Falei que Deus “criou” a coisa do karma, da reencarnação, dos vários mundos, das dimensões, dos 7 superuniversos, do Grande Sol
Central e das milhares de outras raças de seres… e ele não "criou"
tudo em sete dias… algo me diz que foi tudo ao mesmo tempo.
Além disso, voltando ao Amit Goswami quando ele fala de Deus
como o grande arquivo akáshico, penso que Deus tem sim uma
central de arquivos akáshicos que é onde ele guarda toda a sua
trajetória, ou seja, a minha, a sua, a da sua tia, a do seu vizinho, a
do seu chefe e assim vai. Cheguei a pensar em relacionar o campo
magnético do nosso coração com Deus porque se Deus é amor
então ele está explicado aí. O mundo hoje está cheio de gente da
Física Quântica dizendo que quem manda em tudo o que acontece
na vida da gente é esse tal campo magnético que tem ao redor do
nosso coração. É uma grade magnética que dependendo de como
a gente alimenta nossa energia, essa grade aumenta ou diminui…
e ela tem uma intensidade de energia também. Pronto! Agora a
gente tem um mundo de coisas pra pesquisar, né? Boa sorte pra
vocês e pra mim! Não me levem muito a sério e não acreditem em
nada do que eu disse aqui, pois essa conversa que a gente teve
sobre Deus foi uma investida quase insana de tentar explicar algo
que até hoje alguns cientistas acreditam ter conseguido fazer. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!
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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 Silveira
Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 8a Sessão Plenária Ordinária, do 1o
Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no dia 22
de março de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues
Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), Ver.
Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mauro Jardim
Boaventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Beretta (MDB),
Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT),
Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

ferino; João Alexandre Negrini de Oliveira; Moises Trisch;
Claudio da Silva Freitas, que requerem o encaminhamento
de Moção de Apoio à convocação dos aprovados no concurso da Brigada Militar no ano de 2017.
INDICAÇÕES

Praia da Cal, nesta Cidade.
Nº 211/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à revitalização da
ciclovia no Parque da Guarita, nesta Cidade.
Nº 212/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à colocação de quebra-molas na Av. do Riacho, cruzamento com a Rua José Osório
Cabral, nesta Cidade.
Nº 213/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providência quanto à sinalização da proibição de Pesca e a Caça na Lagoa do Violão, conforme Lei
Complementar nº 30 de 19 de novembro de 2010.
Nº 214/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao corte de grama
quinzenal na ASLAVE.
Nº 215/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto a instalação de ciclovia
em toda e extensão da Av. do Riacho, ligando a ciclovia da
Av Barão do Rio Branco até a ciclovia da Lagoa do Violão.
Nº 216/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao corte de taquareira
junto a rede elétrica no bairro Salinas 2.
Nº 217/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à instalação de boca
de lobo na esquina da Rua Joaquim Porto com a Rua Pará,
nesta Cidade.
Nº 218/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao estudo técnico
para a instalação de quebra-molas na Rua Pará, Bairro Stan,
nesta Cidade.
Nº 219/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à situação de morador
de rua, próximo ao HNSN, de nome DIOGO.
Nº 220/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação do
Beco da Corsan, que liga a Rua Luis Gonçalves dos Santos
com a Travessa M. Couto, Bairro Igra Norte, nesta Cidade.
Nº 221/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à pintura e sinalização
da ciclovia da Av. Castelo Branco, nesta Cidade.
Nº 222/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à instalação de ciclovia que ligue a ciclovia do entorno da Lagoa do Violão até a
ciclovia dentro do Parque da Guarita.

Nº 56/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
indica ao Poder Executivo a viabilidade de construir um hospital de campanha em Torres em conjunto com outros municípios.
Nº 57/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao Poder Executivo para que envie à Câmara Municipal
projeto de lei que disponha sobre a prorrogação do vencimento das parcelas do IPTU, ALVARÁ DE LICENÇA, taxas
de FISCALIZAÇÃO e VISTORIA e de SAÚDE PÚBLICA,
para fins de minimizar os impactos econômicos da pandemia
do coronavírus – Covid19, no âmbito do município.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Nº 58/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que indica ao
Poder Executivo a revitalização da Praça do Bairro Curtume,
Ofício n° 67, de 12 de março de 2021, encaminhando res- ao lado da Escola Estadual José Quartiero, nesta Cidade.
posta ao Pedido de Informações n° 16/2021, do Ver. Igor dos Nº 59/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica à
Santos Beretta.
Justiça Eleitoral a instalação de uma sessão eleitoral no BairOfício n° 68, de 15 de março de 2021, solicitando prorro- ro São Jorge, Torres/RS.
gação de 30 (trinta) dias no prazo para resposta aos Pedidos
de Informações n° 51/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Borja, e números 57, 60 e 61/2021, do Ver. Igor dos Santos
Beretta.
Nº 199/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que soOfício n° 69, de 15 de março de 2021, encaminhando respos- licita ao Poder Executivo providências quanto a colocações
ta aos Pedidos de Providências n° 68/2020, e números 119, de tachões ou outro divisor de via na Estrada Pública “Rua
130 e 164/2021, de vereadores desta Casa Legislativa.
da AABB”, Bairro Centenário, nesta Cidade.
Ofício nº 70, de 15 de março de 2021, do Poder Executivo, Nº 200/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao
encaminhando resposta à Indicação nº 31/2021, do Ver. Sil- Poder Executivo providências quanto ao patrolamento da
vano Gesiel Carvalho Borja.
Travessa Municipal dos Cunhas, nesta Cidade.
Ofício nº 71, de 17 de março de 2021, do Poder Executivo, Nº 201/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
encaminhando o Decreto nº 38, de 05 de março de 2021, solicita ao Poder Executivo providências quanto à implantaque abre crédito extraordinário ao Orçamento do exercício ção de duas lombofaixas ou quebra-molas na Rua Presidente
de 2021, em decorrência da pandemia do Coronavírus (CO- Kenedy, Vila São João, neste Município.
VID19).
Nº 202/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que soOfício nº 72, de 19 de março de 2021, do Poder Executi- licita ao Poder Executivo providências quanto ao calçamenvo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº to da Rua Artur Manoel Scheffer, Bairro Igra Norte, nesta
49/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Cidade.
Ofício nº 73, de 18 de março de 2021, do Poder Executivo, Nº 203/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que soencaminhando Pedido de Informações 65/2021, do Ver. Igor licita ao Poder Executivo providências quanto a capina do
dos Santos Beretta.
meio-fio e limpeza da sarjeta nos bairros Jardim Eldorado e
Ofício nº 74, de 18 de março de 2021, do Poder Executivo, Vila Nova, nesta Cidade.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER
encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 67/2021, Nº 204/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que sodo Ver. Igor dos Santos Beretta.
licita ao Poder Executivo providências quanto ao conserto Ver. Igor dos Santos Beretta: Disse que esteve em audiêndos equipamentos de lazer da pracinha localizada na comu- cia com o Deputado Gabriel Souza para tratar das demandas
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
do município e região. Informou que o deputado destinou,
nidade da Vila João XXIII, nesta Cidade.
REQUERIMENTOS
Nº 205/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita ao via recursos da Assembleia, R$ 5.000.000,00 aos municípios
Poder Executivo providências quanto à rampa de acessibili- para Prontos Atendimentos para tratamento de COVID-19.
Nº 21/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que re- dade e rebaixo da calçada na faixa de pedestre já existente Deste valor, R$ 90.000,00 foram destinados a Torres. Inforquer o encaminhamento de projeto de lei prevendo auxílio na Praça XV de Novembro, sentido a Casa do Turista na Av. mou também que, além desta verba, foram encaminhados 70
emergencial para pagamento de aluguel aos comércios e Barão do Rio Branco, Bairro Centro, nesta Cidade.
milhões de reais para os hospitais. Fez a leitura de uma nota
prestadores de serviços considerados “não essenciais”.
Nº 206/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita ao de esclarecimento do PT, para informar que o partido não
Nº 22/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o en- Poder Executivo providências quanto à rampa de acessibili- faz parte do atual governo, e que a ex-vereadora Mariete da
caminhamento Moção de Congratulações ao E.C. São Jorge, dade em frente a Rede Polo Supermercados na faixa de pe- Silveira, ao apoiar a atual administração, o fez por escolha
pela passagem do 16º aniversário.
destre já existente na Av. Castelo Branco, 187, nesta Cidade. pessoal, e que o Partido está resolvendo o caso internamente.
Nº 23/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o en- Nº 207/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita ao
caminhamento Moção de Congratulações ao E.C. Mar Azul, Poder Executivo providências quanto à limpeza dos bueiros EXPEDIENTE DOS VEREADORES
pela passagem do 58º aniversário.
e da rede fluvial em frente ao Hotel Sesc - Torres, na Av.
Nº 25/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o en- Cristóvão Colombo, 465, neste Município.
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Elogiou a postura
caminhamento de Moção de Pesar aos familiares da senhora Nº 208/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita do prefeito que aderiu ao sistema de cogestão do Governo
Néria Cândido, por seu falecimento, ocorrido no dia 21 de ao Poder Executivo providências quanto ao corte de árvores Estadual. Afirmou que não há como manter o comércio femarço de 2021.
no passeio público na Rua Luis Gonzaga Capa Verde, Igra chado. Relatou que há pessoas que defendem o “fique em
Nº 26/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o Norte, nesta Cidade.
casa”, mas contrapôs dizendo que é muito fácil ficar em casa
encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares da se- Nº 209/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita quando o salário está garantido. Falou que neste processo os
nhora Nara Marcelina Nunes de Freitas, por seu falecimento, ao Poder Executivo providências quanto ao corte de grama empresários são vistos como vilões, mas alerta que, se não
ocorrido no dia 21 de março de 2021.
dos campos municipais: Esporte Clube Mar Azul, Complexo fossem os empresários, não teríamos os empregados, e as
Nº 27/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias; Carlos esportivo Valter Mirim, Estádio do Riacho e Estádio Evaldo empresas não gerariam os impostos que movem o País. DisAlberto da Silva Jacques; Vilmar dos Santos Rocha; Silvano Santos.
se que os funcionários, ao desempenharem suas funções, leGesiel Carvalho Borja; Rogério Evaldt Jacob; Carla Rodri- Nº 210/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao vam alimento para suas famílias. Falou que a pandemia não
gues Daitx; Dilson Mauro Jardim Boaventura; Gibraltar Pe- Poder Executivo providências quanto à canalização da água acabará de um dia para o outro, e que precisamos aprender
dro Cipriano Vidal; Igor dos Santos Beretta; Jacó Miguel Ze- da chuva na Rua Caxias do Sul, próximo ao número 465, a conviver com a mesma. Acredita que a postura do Presi-
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dente, quanto à utilização das vacinas, foi tardia. Relatou o
caso de uma amiga, vacinada contra a COVID que, mesmo imunizada, contraiu a doença. Falou sobre as pessoas
que desobedecem ao regramento social e as consequências
que recaem sobre a sociedade. Pediu que o comércio local
seja valorizado. Afirmou que a COVID não pergunta sobre
classe social, opção sexual, credo ou cor. Enfatizou que a
Câmara, durante o decreto de bandeira preta, foi rígida nos
cuidados com servidores e assessores, mas assegurou que
nenhum dos servidores foi contaminado neste período. Pediu que todos respeitem o regramento, e reiterou que quem
transmite o COVID somos nós.
Ver. Igor dos Santos Beretta: Disse que, como membro
da Comissão de Saúde da Câmara, tem trabalhado bastante
na busca de mais leitos, testes e medicamentos. Fez breve
defesa de uma servidora e amiga, “Paty”, injustiçada em
virtude da falta de transparência na divulgação das pessoas
vacinadas. Disse que não basta apenas a vacinação, mas
tornar público o nome das pessoas contempladas. Falou
que a COVID está chegando cada vez mais próximo das
pessoas, e parabenizou todos os profissionais da Saúde que
estão diariamente em risco. Falou que, em virtude dos atuais salários pagos aos médicos no Serviço Público, algumas
iniciativas se tornam inviáveis. Uma delas seriam os hospitais de campanha, por causa da falta de médicos. Relatou o grande número de leitos ocupados no município e as
pessoas atingidas pela COVID. Foi enfático afirmando que
as brigas políticas devem acabar, pois são vidas que estão
em jogo. Parabenizou ao prefeito pelas iniciativas quanto à
COVID, e à Secretaria de Saúde, que tem vacinado a população na área interna do Parque de Balonismo. Falou sobre
a visita da Comissão de Saúde à UTI do Hospital N. S. dos
Navegantes que atualmente está no seu limite máximo de
lotação.
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Registrou o empenho do
Executivo e Legislativo Torrenses na aquisição de vacinas
para a população. Disse que presenciou algumas ações de
vacinação do Executivo, e elogiou o trabalho realizado. Parabenizou a organização Médicos Pela Vida que defende o
tratamento precoce contra a COVID. Afirmou que valoriza
a vida e os protocolos, mas também ao tratamento precoce
com acompanhamento médico. Reconheceu os danos da
pandemia, não só na Saúde, mas também na economia, solicitando que o Legislativo Estadual busque mudanças nas
ações restritivas econômicas, na esperança de uma maior
sensibilidade. Informou que participará de uma reunião
virtual com o Deputado Mateus Wesp, e outras lideranças,
para pedir uma maior flexibilização para o comércio noturno, salientando a importância destes postos de trabalho
para as famílias que deles dependem. Enalteceu o Dia Internacional da Mulher, informando que seu gabinete tinha
planejado algumas ações que, lamentavelmente, não foram
colocadas em prática devido ao decreto de bandeira preta. Anunciou o lançamento do Gabinete Rosa, voltado aos
cuidados para com a mulher. Registrou que, em virtude da
pandemia, os casos de violência doméstica quase duplicaram, e que seu gabinete é um canal de diálogo com o Poder
Executivo, entidades e comunidade.
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Enalteceu a Mesa
Diretora que, no comando da Câmara, tem trabalhado diuturnamente em prol da sociedade e da Casa. Parabenizou a
Doutora Marilurdes, que participou da introdução e reforma do regimento interno da Câmara. Disse que é preciso
ter em mente o município, deixando as picuinhas de lado
pois não levam a lugar nenhum. Fez referência a uma fala
anterior quanto à complexidade da pandemia. Afirmou
que é preciso ter empatia, colocar-se no lugar do outro,
e entender que “o outro” também passa por dificuldades.
Falou que o comércio também precisa atuar. Falou que é
preciso ter cuidado naquilo que se fala publicamente, já
que as palavras são como penas lançadas ao vento. Não há
como buscar a todas. Não há como reparar o erro. Parabenizou a Secretaria de Obras que tem trabalhado arduamente, citando o caso da ressaca ocorrida semanas atrás, onde
a Secretaria de Obras atuou de forma exemplar. Encerrou
afirmando que a população espera muito dos vereadores
da Casa.
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Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Falou que jamais imaginou viver um momento tão complexo quanto este da
pandemia. Disse que o município passa também por este
momento complexo. Ressaltou que o vírus sofreu mutações, ganhou força, mas que precisamos ser mais fortes
ainda. Reconhece a importância da flexibilização, seguindo os protocolos de segurança. Parabenizou os profissionais da saúde e a Secretária da Saúde, por ser extremamente solícita a seus pedidos. Salientou a importância do
uso de máscaras e álcool em gel como sinal de respeito
ao próximo. Fez referência ao Dia Internacional da Síndrome de Down, parabenizando sua afilhada chamada carinhosamente de “Super Vi”. Informou que fez pedidos
ao Executivo para a criação de rampas de acessibilidade
como sinal de respeito e cuidado com aqueles que delas
precisam.
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou que, mesmo que muitas pessoas pensem que os vereadores não trabalham durante o recesso do Legislativo, os vereadores da
Casa continuam trabalhando em prol da população. Disse que a pandemia está presente em todos os locais e que,
em virtude da atual situação, solicitou a instalação de um
hospital de campanha para pacientes do litoral e cidades
vizinhas. Afirmou que as mortes não são culpa de A ou B,
e que não há culpados, já que o vírus não tem preferência.
Foi enfático ao dizer que “não podemos perder mais vidas”,
e que precisamos estar unidos. Elogiou aos vereadores da
Casa em suas atuações durante a pandemia. Relatou o caso
de conhecidos acometidos por COVID e pediu que os vereadores se empenhem cada vez mais nos trabalhos frente à
pandemia. Enalteceu às pessoas de fé e Igrejas que têm visitado hospitais para levar esperança aos doentes. Declarou
que é favorável ao comércio aberto e que, sem comércio
aberto, há a certeza do desemprego.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Informou que
visitou a Deputada Estadual Fran Somensi, para reivindicar uma maior flexibilidade para o comércio. Se solidarizou com as pessoas que perderam entes queridos para a
COVID. Reconheceu que, em meio à modernidade, não
conseguimos vencer o vírus. Mostrou-se solidário com os
empresários e trabalhadores que dependem do comércio
para sobreviver. Disse que a população precisa de vacinas e
políticas públicas que atendam ao povo. Há muitos “achismos” e erros, seja por leigos, seja pela ciência, mas acredita
que o Legislativo precisa se unir e lutar pelo povo. Sugeriu
um possível desconto em alguns impostos municipais. Citou as doenças de inverno e uma possível piora nos casos de
COVID. Relatou uma série de profissionais, defendendo a
vacinação destes que atuam diretamente com a população.
Sugeriu que o cidadão possa comprar a vacina, desde que
outra dose seja doada a uma pessoa carente.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Disse que está de luto pela
morte de amigos e parentes, e que é solidário às vítimas da
COVID e familiares. Mostrou-se solidário aos familiares
dos policiais militares e bombeiros acometidos pela COVID, que contraíram a doença em pleno combate. Fez referência aos comerciantes que se encontram em situação
difícil, pedindo que os trabalhadores possam atuar, desde
que sigam o protocolo. Citou os médicos, os enfermeiros e
técnicos de enfermagem que estão na linha de frente. Falou
sobre os militares estaduais que são prioritários no combate
à COVID, mas não são prioritários na vacinação.
Ver. Moisés Trisch: Pediu desculpas à Vereadora Carla
Daitx, pela interferência involuntária durante seu pronunciamento sobre o Dia Internacional da Mulher, fazendo
referência às mulheres feministas, luta das mulheres operárias por trabalho igualitário, e as sufragistas, pela busca
do direito ao voto. Fez referência à sua fala no dia 25 de
janeiro, onde afirmou que no Ministério da Saúde não havia pessoas competentes. Disse que as diferenças de ideias
entre os vereadores da Casa não se dão na esfera municipal,
mas muitas vezes vêm de cima para baixo. Citou o grande
número de mortos em Torres devido à pandemia, afirmando
que é necessário um pouco mais de empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro ao usar máscara. Disse que se criou
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uma falsa dicotomia entre Saúde e Economia. Afirmou que,
quem prioriza a Saúde, não luta pelo fechamento do comércio, mas deve lutar pela vacina. Criticou o Presidente da
República pela falta de vacinas.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Reconhece que no início pecou ao não usar máscara, e que hoje é necessário usá-la.
Parabenizou o prefeito que, durante todo o período de decretos, nunca optou por medidas mais duras que as do Estado. Disse que se o comércio está fechado, não é por vontade do Executivo, mas por ordem do Estado. Enalteceu o
trabalho da Secretária da Saúde. Mostrou-se preocupado
com o fechamento do comércio, defendendo que sempre
deveria estar aberto. Foi enfático ao afirmar que é muito fácil ser funcionário público, que no final do mês tem
seu salário depositado na sua conta bancária. Pediu que as
pessoas se coloquem no lugar do empresário, que precisa pagar aluguel, funcionários e fornecedor. Que pensem
naquele funcionário que está prestes a ser demitido, com
três ou quatro filhos em casa. Questionou o não regramento para as lojas de vestuários e restaurantes. Foi categórico
afirmando que os empresários são os que mais respeitam
o regramento. Assegurou que há uma grande política para
derrubar o atual Governo. Questionou se há algo mais essencial que o trabalho. Lamentou as inúmeras vidas perdidas, mas afirmou que não é o comércio o responsável pelas
vidas perdidas.
Ver. Rafael da Silveira Elias: Agradeceu aos colegas que
assinaram sua moção de apoio às pessoas que prestaram
concurso, e aguardam ser chamados, para a Brigada Militar. Parabenizou a Secretaria da Saúde e Prefeito Carlos
Souza pela atuação diante do Coronavírus. Fez referência
a um vereador da Casa, que solicitou um hospital de campanha para o município. Salientou que o problema maior
está na contratação de profissionais. Falou que, mesmo
durante o recesso Legislativo, continuou trabalhando em
prol da população. Parabenizou aos colegas que também
têm atuado, mesmo com a pandemia e recesso do Legislativo. Comunicou que à noite teria reunião virtual com
o deputado Mateus Wesp para pedir que o comércio seja
atendido.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Relatou que há quase
dois meses não há pronunciamentos, mas que os vereadores
continuam com suas demandas e visitas à comunidade. Se
solidarizou com as famílias que perderam entes queridos
em virtude da pandemia. Mostrou-se solidário com todos
os comerciantes que sofrem as agruras da pandemia. Reconhece que muitos comércios fecharam e que há muitos
desempregados. Em virtude dessa situação, enviou um requerimento ao Executivo pedindo um auxílio emergencial
aos pequenos empreendimentos. O requerimento sugere o
pagamento, mesmo que parcial, dos aluguéis. Pediu também a prorrogação dos impostos de março a julho, com
vigência a partir de agosto. Falou sobre alguns de seus pedidos de providências, pedindo que o Executivo os atenda
já que ao acolhê-los, não atenderá o desejo do vereador,
mas da população.
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do
Legislativo, convida a todos para acessarem o novo site
da Câmara Municipal de Torres https://www.camaratorres.rs.gov.br.
Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e 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 comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br
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ULBRA e você

conversa com profissionais
Por Adriana Peccin (professora e
consultora empresarial – Curso de Administração Ulbra Torres)

A importância da Liderança Feminina
Feliz em compartilhar esse texto com vocês, pois ainda vivemos uma miopia nas
empresas sobre a importância das pessoas, cá pra nós, marcas são formadas por
pessoas e não por tijolos e areia, ou qualquer outro sentido.
É sobre as pessoas que eu escrevo, e caso você não goste delas, sugiro que pare
a leitura agora, e repense um pouco sobre a sua essência.
Quem nunca escutou “vocês precisam atender com o coração, agir como donos,
servir com amor ...” e essa historinha romântica tem vários capítulos. Porém, só
contagia quando tudo isso está no DNA do negócio. Todos queremos o mesmo
resultado, porém esquecemos do tempero mais importante, quem fará esse resultado? Sim, elas, AS PESSOAS!
Assim, para que as organizações possam crescer, expandir e prosperar é preciso
olhar para seu capital humano de forma diferente, não apenas como um meio de
atingir seus alvos, mas como a ponte entre aquilo que ela é hoje e o que deseja se
tornar amanhã.
Olhando para dentro da tua empresa, deixo aqui alguns fatores essenciais para
que possa se manter competitiva. Dentre seus pontos fortes estão: flexibilização,
colaboração e maior fortalecimento da diversidade, criatividade e inovação, sim,
aqui ligo um alerta, pois as organizações e a sociedade têm muito a ganhar ao investir em lideranças femininas.
Naturalmente, falar em liderança feminina, é abrir um leque de opções, pois as
mulheres são multifuncionais, seja no mundo corporativo, ou na política, ou à frente de seus próprios empreendimentos, ou no lar, ou como mãe, ou, ou ... e assim
mesmo, o país tem muitos passos pela frente para superar a disparidade de gênero.
Em 2020, o estudo “Diversity Matters”, da consultoria McKinsey, comprovou que
organizações que possuem equipes executivas com equidade de gênero têm 14%
mais chances de superar em performance em cima dos seus concorrentes.
A razão disso, está relacionada a diversidade nas ideias, o que favorece a criatividade e o desenvolvimento de soluções inovadoras. Lastimável que muitos ainda
no meio corporativo, confundam liderança com gênero, santa inteligência! Pois a
complementaridade é essencial na busca por caminhos e soluções mais sustentáveis a longo prazo.
Um levantamento da Consultoria IDados, realizado com base nos números do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que o número de mulheres que são responsáveis financeiramente pelos domicílios vem crescendo a cada
ano e já chega a 34,4 milhões. Isso significa que quase metade das casas brasileiras
são chefiadas por mulheres – situação bem diferente da que era vista alguns anos
atrás.
E, se depender de qualificação, elas têm tudo para ocupar cada vez mais espaços
no mercado de trabalho — o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud) explica que, hoje, as mulheres têm, em média, oito anos de estudo no Brasil.
Aproveito e deixo aqui algumas características que são potencializadas quando
uma mulher assume a liderança, vale lembrar que cada uma tem o seu perfil e suas
particularidades, e por isso, não faz sentido algum reforçar estereótipos de que a
liderança feminina é exercida com foco nas emoções, por exemplo, desconsiderando a parte racional.
1 – maior flexibilização: enxergar alternativas ou romper padrões e processos
rígidos;
2 – clima organizacional leve: abertura para feedback, priorizam a harmonia e a
produtividade;
3 - maior desenvoltura no relacionamento interpessoal: conquistam a confiança
do time através da escuta ativa;
4 - tendência à cooperação: construir soluções diferenciadas a partir da colaboração;
5 – empatia: maior sensibilidade para essa capacidade de colocar-se no lugar do
outro;
6 – positivismo: consegue estimular a equipe para ver o copo mais cheio do que
vazio.
Não existe receita para o melhor resultado, existem pessoas envolvidas e apaixonadas pelo que fazem, olhe para cada colaborador do seu time como um ser humano, que tem ali suas dores e necessidades e utilize esse olhar empático sempre,
se colocando no lugar do outro.
Levanto a bandeira de que a mulher deve ser avaliada e valorizada pela sua
competência e por suas habilidades. Portanto, ela deve estar onde ela desejar e ser
reconhecida pelo seu esforço e sua capacidade. Não por ser mulher, mas, por ser
um Ser Humano que merece respeito e que faz toda a diferença onde atua.

A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
você
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

TRATAMENTO PRECOCE CONTRA COVID-19
Reuniram-se na Câmara de Vereadores de Torres, Vereadores da Comissão de
Saúde, Prefeito de Torres, técnicos da Saúde torrense, promotores do Ministério
Público e representantes do grupo intitulado “Médicos pela Vida”. O baixo número
de adesão medica e a ausência de assinaturas do Vice-Prefeito de Torres, que é uma
das autoridades pública na área da Saúde, chamou a atenção.
Vereador Gimi, Presidente da Câmara deixou claro de que não foi obtido respaldo
técnico-científico para o uso de alguns dos medicamentos indicados, por não terem
eficácia comprovada, e que não haveria como exigir do médico atendente do sistema
público a prescrição dos medicamentos caso este médico não assim o queira.
A camada mais desfavorecida da população de Torres, que procuram atendimento
pelo SUS, são os que poderiam se beneficiar com o tratamento, mas estas pessoas
devem aceitar de livre e espontânea vontade, por não haver nenhum estudo clínico
capaz de atestar a eficácia do tratamento e não contamos com alternativa terapêutica
aprovada disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus
A prevenção de hospitalizações e das sequelas crônicas da doença não só salvará
vidas, mas também ajudará a restaurar os sistemas de saúde e outras instituições,
sobrecarregadas pelos efeitos da pandemia. É encorajador ver tratamentos ambulatoriais eficazes para a covid-19 inicial estejam no horizonte. Esses esforços merecem
o total apoio da comunidade médica e do público. Infelizmente, a politização também atingiu sociedades de especialidades médicas e grupos ideológicos de médicos,
principalmente quanto ao chamado tratamento precoce, onde a posição do Conselho
Federal de Medicina se configura como crime de omissão
Os Ministérios Públicos do Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, São Paulo e Sergipe já encaminharam ofício ao CFM (Conselho Federal de
Medicina) questionando o seu atual posicionamento, Pois , complicações do tratamento precoce já eram relatados em janeiro, médicos que atuam na linha de frente
no combate à COVID-19 em Santa Catarina relataram complicações causadas pelos
remédios incluídos nos kits de tratamento precoce, de quadros cardíacos, pancreatites e piora na evolução da COVID-19 por imunossupressão.
A situação se agravou depois que, diante do caos na saúde pública em Manaus
(AM), em janeiro, o Ministério da Saúde apostou no reforço do tratamento precoce
no Amazonas, financiando inclusive um grupo de médicos para fazer visitas promocionais em postos de saúde. Dias depois, o estado colapsou com falta de oxigênio.
A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) não recomenda tratamento precoce
para Covid-19, porque os estudos existentes até o momento não mostraram benefício, e os Ministérios Públicos tem orientado as Prefeituras em não gastar valores públicos na compra de medicamentos que não têm eficácia comprovada, e a prescrição
desses medicamentos pode "prejudicar a população e os médicos, na medida em que
a população cria uma falsa sensação de segurança.
MANIFESTO EM DEFESA DO SETOR DE BARES E RESTAURANTES - Manifesto do setor de bares e restaurantes do brasil em defesa da sobrevivência do
segmento e de milhares de empregos e da sua própria história, tão antiga quanto a
nossa civilização: Durante os últimos 200 anos da história dos bares e restaurantes,
não se tem registro de cenário tão adverso para o segmento quanto o atual. O setor
aqui representado por Sindicatos, Institutos e Associações e que congregava antes da
COVID–19, aproximadamente 1 milhão de estabelecimentos, gerando empregos diretos de aproximadamente 6 milhões de pessoas e com faturamento anual da ordem
de R$ 250 bilhões de reais, é parte integrante e significativa da estrutura econômica
do Brasil, e nesta medida, deve merecer das Autoridades Constituídas a atenção
indispensável ao soerguimento e manutenção de suas atividades neste momento tão
difícil. Nesse sentido, vimos apresentar uma síntese minuciosa das necessidades
emergenciais do segmento, relacionadas as questões de ordem Financeira, Tributária, Trabalhista/Previdenciária e Imobiliária, com vistas a mantê-lo vivo dentro da
estrutura econômica do País. Reconhecemos que os Poderes Públicos têm instituído
uma série de medidas emergenciais aos setores e empresas de forma geral, mesmo
aquelas que não necessitam de ajuda. Entendemos que o setor de bares e restaurantes
com quedas superiores a 70 % nas vendas no total dos meses de abril a junho de 2020
precisa ser entendido e atendido de forma prioritária e diferenciada. Fonte: Entidades representantes do segmento

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre (23/03 e 29/03)
Por Roberta Vidal

ÁRIES - Uma semana bastante dinâmica e produtiva
para você, ariano. Foco e
determinação são seus aliados, em dias que favorecem inícios e
trazem oportunidades.
TOURO - Pense a longo prazo, taurino, e ouse sonhar. Então sente e planeje o passo a
passo para alcançar suas metas e resultados. Um bom momento para
os estudos.
GÊMEOS - Criatividade é sua
maior aliada, geminiano, numa
semana que favorece o novo
e traz grandes oportunidades
profissionais. Mas cuidado para não agir por
impulso.
CÂNCER - Foco nas parcerias
e relações, cancerIano, que
elas podem ajudar em tudo que
você precisa. Mas fica de olho
nas oportunidades profissionais que a vida
pode te trazer.
LEÃO - Aproveite esse
momento para dar andamento
aos seus grandes sonhos e
projetos, leonino. E foco no
que de fato é essencial em sua vida.
VIRGEM - Um ótimo momento para mudanças, virginiano. E conte com as
parcerias para isso. Uma
semana de foco nos relacionamentos.
Mas cuidado com as discussões por bobagem.
LIBRA - Um bom momento
para pensar em seus parceiros,
libriano, e em como melhorar
seus relacionamentos. Você
pode ter ótimos momentos na companhia
de outras pessoas.
ESCORPIÃO - Um momento interessante para organizar
a rotina, escorpiano, de forma
que ela fique mais feliz e prazerosa. O céu traz oportunidades DE trabalho pra você.
SAGITÁRIO - Um bom momento para estar com quem
você gosta, sagitariano. E se
divertir. Bons ventos sopram
em sua vida afetiva, aproveite.

CAPRICÓRNIO - Um
bom momento nos assuntos familiares, capricorniano. Com boas
conversas e entendimento. O céu
também oferece oportunidades
para cuidar da sua casa.
AQUÁRIO - Um bom
momento em termos
de
comunicação,
aquariano. Isso indica
uma fase favorável para reuniões, encontros, negócios.
PEIXES - Um momento inspirador, pisciano, cheio de insights.
Você vai saber o que
fazer em cada momento e ocasião,
aproveite. Sua comunicação também tende a fluir melhor.
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CORONAVÍRUS

Mais 11 óbitos relacionados à Covid-19 em Torres
foram registrados em uma semana
Somente nestes 25 dias de março de 2021, Torres registrou 36 óbitos por Covid-19 - o mesmo número de óbitos registrado de março de 2020 à fevereiro de 2021
Somente nestes 25 dias de março de
2021, Torres registrou 36 óbitos por Covid-19. O mesmo número de óbitos foi
registrado de março de 2020 à fevereiro de 2021. Ou seja, em 25 dias no mês
de março foram vitimadas 36 pessoas,
o mesmo montante de quase um ano
de pandemia - num total de 72 óbitos
registrados na cidade.
Na semana entre 19 e 25 de março,
um total de 11 mortes relacionadas à
Covid-19 foram registradas em Torres
- dados estarrecedores, mas que ainda tiveram um pequeno declínio em
relação à semana de 11 a 18 de março
(quando foram registrados 13 óbitos).
Na sexta-feira (19), foi computada a
morte por Covid-19 de um senhor de
59 anos, com comorbidades. que estava em leito comum no Hospital Nossa
Senhora dos Navegantes. Já no domin-

go (21), ocorreu o óbito de uma senhora de 65 anos, com comorbidades. que
estava em leito comum no Hospital
Nossa Senhora dos Navegantes. Na
segunda- feira (22), foram mais 3 mortes: Tratam-se de uma senhora, com 56
anos, com comorbidades (internada
na UTI do Hospital Nossa Senhora dos
Navegantes); de outra senhora, de 81
anos, também com comorbidades, internada no leito do PA24h; além de um
senhor de 68 anos, sem comorbidades,
que estava internado em leito comum
no Hospital Navegantes.
Já na terça-feira (23), outros dois
óbitos: tratam-se de um senhor com 77
anos, com comorbidades, que estava
na emergência do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. E outro paciente do sexo masculino com 32 anos, sem
comorbidades, que estava internado

na UTI do HNSN. Na quarta-feira (24),
foi registrada a morte de uma senhora
de 65 anos, com comorbidades, que estava internada na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.
Concluindo o balanço semanal,
na quinta-feira (25) o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde registrava mais
três óbitos por Covid-19: um paciente
do sexo masculino, de 46 anos, sem
comorbidades, que estava internada
na UTI do Hospital Nossa Senhora dos
Navegantes; Outro paciente, do sexo
masculino, de 32 anos, com comorbidades, que também estava na UTI do
Hospital de Torres; e ainda foi vitimado
pela Covid-19 um senhor de 82 anos,
com comorbidades que estava em leito
comum no HNSN (este caso era um dos
óbitos em investigação).

Número de novos casos e casos ativos em diminuição
No Boletim Epidemiológico sobre
o Covid-19 desta quinta-feira (25)
em Torres, estão registrados, contando desde o início da pandemia,
4978 casos confirmados, com 4653
recuperados, 232 pacientes em
isolamento domiciliar e 72 óbitos.
"Estavam hospitalizados quatro pacientes de Torres na UTI do Hospital
Nossa Senhora do Navegantes e 13

aguardando resultados de exames
(sendo que cento e quarenta e quatro destes pacientes encontravam-se em isolamento domiciliar e dois
pacientes estavam hospitalizados,
em leito comum).
Desta forma, além dos 11 óbitos
nos últimos 7 dias, temos ainda o registro de um total de 232 novos casos
por Covid 19 na semana entre 19 e

pacientes em leito comum. Estamos
com quatro pacientes de Torres internados fora do município. De outros municípios, temos 11 pacientes
hospitalizados, quatro na UTI e sete
em leito comum. No dia de hoje,
dois pacientes em Torres esperam
por leito hospitalar", destacava a
Prefeitura de Torres, ressaltando
ainda que havia 147 casos suspeitos,

25 de março em Torres (o que representa uma redução em comparação
com a semana anterior (de 11 a 18
de março), quando 362 casos novos
do coronavírus foram computados.

O número de casos ativos na cidade
também diminuiu consideravelmente nos últimos 14 dias, passando de
424 casos ativos no dia 11/03 para os
253 ativos deste dia 25/03.

Arroio do Sal e Três Cachoeiras registram novos óbitos
Em relação a situação do novo coronavírus em outros municípios da microrregião, até quarta-feira (24), Arroio
do Sal registrava 797 casos confirmados

(sendo 9 internados), com 735 recuperados e 22 óbitos no total (dois a mais
que semana passada). Havia ainda 16
casos suspeitos (aguardando resul-

tados dos exames) em Arroio do Sal
- sendo que nenhum destes pacientes
suspeitos estava internado.
Já Três Cachoeiras até quarta-feira

(24) estava com 1091 casos confirmados para Covid-19 (com três pacientes
internados), sendo 968 recuperados e
179 suspeitos (aguardando resultados).

Além, disso, Três Cachoeiras está com
22 óbitos relacionados ao coronavírus
desde o princípio da pandemia - um a
mais que na semana passada.

Extremo-sul catarinense mais uma vez tem recorde de
mortes por Covid-19 nesta semana
Na manhã desta quinta-feira (25 de
março) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica
relacionada ao novo coronavírus nos
15 municípios que compõem a Associação dos Municípios do Extremo Sul

Catarinense (AMESC). O número de
casos da região passou para 21568
com um total de 342-312 mortes pela
Covid-19 desde o princípio da pandemia.
Dessa forma, no período de uma

semana (comparativo com o dia 18 de
março) foram registrados 1470 novos
casos de Covid-19 no extremo-sul catarinense (número expressivamente
maior que os 942 novos casos registrados entre 11/03 e 18/03 - manten-

do-se ainda nas piores médias desde
o princípio da pandemia). Em 7 dias
foram registrados 30 novos óbitos
na região (triste número que bate o
recorde da semana anterior, quando
ocorreram 27 óbitos pelo coronavírus

na AMESC). Além disso até esta quinta (25), a região estava com 778 casos
ativos registrados - enquanto que no
boletim da quinta-feira passada (18
de março) havia 724 casos ativos de
Covid-19.

13 novos óbito nos últimos 7 dias).
Passo de Torres, até quarta-feira (24)
totalizava 939 casos positivos do novo
Coronavírus , com 13 óbitos desde o

princípio da pandemia (75 novos casos de Covid-19 registrados no Passo
nos últimos 7 dias, com um novo óbito).

Passo de Torres, Sombrio e Araranguá
Conforme dados da AMESC consolidados nesta quinta-feira (25), Araranguá é disparado o município da
região com maior número de casos

- com 7515 confirmados 137 mortes
relacionadas ao novo Coronavírus na
cidade (sendo que nos últimos 7 dias
foram registrados 325 novos casos

e 15 óbitos pela doença na cidade).
Em seguida vêm Sombrio, com 2573
registros de Covid-19 no total e 46
óbitos no total (628 novos casos e

Prefeitura faz cadastro para vacinação contra a Covid-19
de acamados a partir de 18 anos
TORRES - A Secretaria Municipal
de Saúde realiza a partir desta segunda-feira, 22 de março, cadastro
de pessoas com deficiência, a partir
de 18 anos, que vivem restritos ao
leito em seus domicílios. O propósito
é concluir o levantamento total desta
população, para disponibilizar a vaci-

nação contra a Covid-19.
Este cadastro é dirigido somente
aos acamados que residem em locais
ainda sem atendimento dos agentes
comunitários de saúde. A Prefeitura
já possui uma lista destes moradores,
repassada pelos agentes. Porém, falta
completar o cadastro em locais ainda

sem esta cobertura.
Para este grupo, a Secretaria está
disponibilizando um telefone para os
familiares passarem dados deste acamado com a finalidade de aplicar a
vacina no enfermo.
Por meio do telefone (51) 3626
9150 ramal 421 o familiar do acama-

do passará o nome, CPF, endereço e
telefone para contato. O atendimento
ocorre das 8h às 11h30min e das13h
às 17h30min.
A iniciativa segue determinação
da Comissão de Intergestores Bipartite da Secretaria Estadual de Saúde
determinando que após realizadas as

prioridades de 100% dos profissionais
de saúde vacinados e também 100%
dos grupos de idosos de 75 a 79 anos,
devem ser imunizados os acamados a
partir de 18 anos que vivem restritos
ao leito em seus domicílios e os idosos com idade inferior aos 73 anos de
forma gradual, de ano a ano.
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VACINAÇÃO

Entidades e sociedade civil organizada do litoral
gaúcho integram-se ao "Movimento Vacina Já RS"
Diante do profundo agravamento da
pandemia e das suas consequências,
com números muito elevados de contaminados e mortes - no Brasil, no RS
e no Litoral Norte Gaúcho - forças da
sociedade, autoridades dos poderes
Executivo e Legislativo, representantes
da sociedade civil organizada e a comunidade em geral estão se mobilizando
por meio do “Movimento Vacina Já RS”.
O objetivo do Movimento é reivindicar a ampliação do número de doses
e vacinas contra o coronavírus, buscando garantir a imunização gratuita

de toda a população. De acordo com
o Movimento, se quer mais agilidade
no cumprimento do Plano Nacional de
Imunização, pressionando os governos
estadual, federal e municipais, para
que possam adquirir doses para vacinar em grande escala, de forma geral e
irrestrita.
“O mundo se mobiliza por vacinas e
a grande maioria dos países está muito à frente do Brasil na imunização de
suas populações. Nesse sentido, as entidades e a população do Litoral Norte
do RS, que subscrevem este Manifesto,

entendem que é fundamental a mobilização da sociedade junto aos governos
federal, estadual e municipais, legítimos responsáveis por salvaguardar a
vida do povo, para que a vacinação seja
efetivada com urgência", destacam os
organizadores do manifesto no Litoral
Norte do RS.
Uma live de lançamento do movimento no Litoral Norte gaúcho ocorrerá na segunda-feira (29), as 19h - e
pode ser acompanhada pelo facebookhttps://www.facebook.com/vacinajalitoralrs .

Situação no Litoral Norte Gaúcho
Até segunda-feira (22), a região do
Litoral Norte do RS apresentava percentuais preocupantes. Enquanto no Brasil
e no RS os índices de mortes por cada

100.000 habitantes se encontram em
torno de 130, na região este percentual fica próximo de 190 mortes por cada
100.000 habitantes, sendo que alguns

municípios se encontram acima da média de 200 mortes/100.000 habitantes.
São eles: Imbé (287,91), Cidreira
(241,21), Santo Antônio da Patrulha

(240/90), Tramandaí (224, 20), Capão da Canoa (214,61), Terra de Areia
(212,11), Palmares do Sul (203,00) e
Osório (200,37). Abaixo a relação das

entidades que aceitaram assinar o
“Manifesto VACINA JÁ do Litoral Norte” e outras ainda poderão se juntar a
iniciativa

Entidades que já assinaram o "Manifesto VACINA JÁ do Litoral Norte"
1. Coletivo Matutar-Osório
2. Comitê Litoral Norte em defesa
dos Direitos dos Trabalhadores
3. Sindipetro RS/Delegacia de Osório
4. 13° Núcleo Cpers Sindicato de
Osório
5. Sindicato dos Bancários do Litoral
Norte RS
6. Casa da Cultura do Litoral
7. Ponto de Cultura Flor da Areia
8. SinproRS Sindicato Cidadão
9. CEPEMTO - Centro dos Professo-

res Municipais de Torres
10. Associação de Mulheres VIVA
MARIA de Balneário PINHAL
11. Associação de moradores do
Bairro Marina, Maristela de Xangri-Lá
12. SINDISPREVRS
13. Coletivo Goles de Resistência
14. Associação dos amigos e pessoas com deficiência de Tramandaí
15. FEGAMEC LITORAL NORTE
16. CINECLUBE TORRES.
17. ECOTORRES

18. Coletivo feminista Gurias de Luta
de Arroio do Sal
19. SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE OSÓRIO
20.SINDSEPE/RS - Delegacia do Litoral Norte
21. Sindilojas Torres e região.
22. Associação ONDA VERDE PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE
23.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Cachoeiras.
24.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio da Patrulha-RS

25.SINDICATO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TORRES - SIMTO
26.Associação Regional Sindical Litoral (STR)
27. Grupo Galpão das Artes
28 SIMTEC - Sindicato dos Servidores Municipais de Três Cachoeiras.
29. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maquiné
30.ASSUFRGS - Sindicato dos Técnicos-Administrativos em Educação
da UFRGS, UFCSPA e IFRS.
31. Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias da Alimentação de Santo
Antônio da patrulha e Litoral Norte.
32. SINDIÁGUA/RS
33. SIMPE - Sindicato dos Servidores
do Ministério Público do Rio Grande
do Sul.
34. Associação da Região dos LagosPró-Lagos
35. SENERGISUL
36. ABOJERIS - Associação dos Oficiais de Justiça do RS
37.SINTRAJUFE
38. Projeto Praia Limpa Torres.

Live de Lançamento do Movimento Vacina Já
Data: segunda-feira, 29 de março, 19h
Acompanhe pelo Facebook - https://www.facebook.com/vacinajalitoralrs
Assinatura pessoa física acesse o link:
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/poder_executivo_municipal_estadual_e_fede-

ral_manifesto_do_litoral_norte_do_rs_por_vacinas_ja_para_todos/
Maiores informações, entrevistas, assinatura/adesão de novas entidades: com Vítor André da Silveira Duarte (51 )98527 1467; Isabel dos Santos (51) 99915 7203 e Jussanã Marques (51) 98610 1300
Facebook - https://www.facebook.com/vacinajalitoralrs

Cerca de 10% da população do litoral norte gaúcho foi
vacinada com primeira dose de vacina contra Covid-19
Dados são relativos a quarta-feira (24), informados pela 18ª CRS
No Litoral Norte gaúcho, o
Centro de Operações Emergenciais da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, é o organismo
do Governo do Estado no monitoramento da pandemia - bem
como do avanço da vacinação
contra o novo coronavírus. E no
Boletim mais recente, divulgado
na quarta-feira (24 de março), a
região recebeu 58.774 doses de
vacinas contra a Covid-19 para
a primeira dose e 15.850 para a
segunda dose, contabilizando o
total de 74.624 doses.
Até a data do Boletim, 24, foram aplicadas a primeira dose
contra a Covid-19 em cerca de
10% da população total da região. A primeira dose já foi apli-

cada em 34.608 pessoas, o que
equivale a 59% das doses recebidas (58.774). Com a segunda
dose, 11.524 pessoas foram vacinadas, 73% do total recebido
(15.850), resultando no total de
46.132 pessoas vacinadas no Litoral Norte gaúcho.
A consolidação da produção
do imunizante no Instituto Butantan, em São Paulo, renova a
expectativa do aumento de doses contra a Covid-19. O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB),
confirmou na quarta-feira, 24 de
março, o aguardo do recebimento de uma remessa de até 700
mil doses para o RS, podendo
chegar a 800 mil doses, nos próximos dias (até o início de abril)
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Prefeitura promove doação voluntária de
alimentos durante vacinação da Covid-19
TORRES - Vacina salva
vida e o alimento também.
Com o propósito de ajudar
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade
social na cidade, a Prefeitura lançou nesta quinta-feira, 25 de março, a Campanha de Vacinação Solidária
que visa arrecadar alimentos não perecíveis nas
ações de vacinação contra
a Covid-19 - realizadas pela
Secretaria Municipal de
Saúde, tanto no drive-thru
como nos ESFs, Unidades
de Saúde. A doação não é
obrigatória.
"Em cada local de vacinação haverá o recolhimento.
Todo alimento arrecadado
será entregue à Secretaria
Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
que possui a listagem das
famílias e indivíduos carentes cadastradas. A doação
é voluntária e vai ajudar
muito neste momento em
que a crise econômica está
agravada devido o alto número de casos de Covid-19
na cidade", ressalta a municipalidade.

A FOLHA

Associação Torrense de
Proteção aos Animais

Outono exige cuidados especiais
com os animais de estimação

Na sexta-feira, 26 de
março, será a primeira
oportunidade para a população fazer sua doação.
Será quando vão se vacinar
os idosos com 70 anos ou
mais, com agendamento
em Unidades de Saúde e
no Parque do Balonismo,
sem marcação. no sistema
drive thru, . As equipes que
integram as ações estarão
prontas para receber os
itens, tomando todos os

cuidados e respeitando as
medidas de prevenção contra o novo Coronavírus.
A vacinação começa às
8h e vai até durarem os
estoques. Lembre-se que
é preciso levar carteira de
identidade, CPF e documento que comprove a
residência no município e é
claro, um quilo de alimento
não perecível, para confirmar a solidariedade do
povo torrense.

Apesar do tempo mais fresco, os
tutores de pet precisam ficar bem atentos a esta época. Ela exige alguns
cuidados especiais com os animais
de estimação para evitar doenças,
principalmente as respiratórias e articulares. Com a chegada do outono
teremos dias mais frios e chuvosos.
Aquele friozinho à noite e pela manhã dão uma trégua para a sensação
de calor que tinha durante o verão.
Mas quem tem cachorro precisa ficar atento, essas mudanças climáticas podem fazer seu peludo ficar mais suscetível a
alguns probleminhas de saúde.
A umidade e o frio aumentam os sintomas de dor em cães e gatos, principalmente nas
articulações, e o tutor tem que perceber que seu animalzinho esta sofrendo para levá-lo
ao veterinário e examiná-lo, sabendo assim, qual é o melhor tratamento.
Uma das principais preocupações é com a gripe, causada pela mudança de tempo.
Ela pode ser prevenida com a vacinação do seu pet. Outras infecções também podem
acontecer em virtude da queda de temperatura.
Outra boa dica é usar roupas próprias para animais, principalmente, se o pet tem pelo
curto. Também é bom evitar que o animal, mesmo agasalhado, durma em locais com
correntes de vento e exposto ao sereno. No caso do banho, evite os horários bem matinais ou noturnos. E não deixe ele se secar sozinho ao vento!
Algumas questões importantes:
É comum os cães terem erupções alérgicas na pele durante o outono. Em alguns casos, se você observar que o seu cão tem tido mais espirros que o de costume, começar
a bufar, roncar e dar sinais de coriza, ele pode ter desenvolvido uma alergia ou rinite.
Se notar que o seu cão parece estar tendo uma reação alérgica, leve-o ao veterinário.
Quando o clima fica mais frio, muitas pessoas tendem a levar seus cães para passear
com menor frequência. É importante que o seu cachorro mantenha o mesmo nível de
atividade que tinha no verão. Se você desanimar no outono, imagine o que vai acontecer no inverno? Deixe seu animalzinho aproveitar o clima mais brando, cheirar as folhas
que caem e, principalmente, manter os níveis de exercício e lazer, que são importantes
para ele.
Durante essa época do ano os problemas nos olhos dos animais também aumentam.
O tempo seco reduz a quantidade de lágrimas produzidas, deixando-os mais vulneráveis
à poluição, aos vírus e às bactérias. Mantenha a higiene da região dos olhos sempre em
dia.
A infestação de carrapatos nos cães é outra situação típica do outono. Isso acontece
porque as pastagens ficam mais secas, favorecendo consideravelmente a multiplicação
da população deles. Portanto, mantenha seu companheiro mais afastado dos campos,
pelo menos nesse período.
Agora é só seguir essas dicas e aproveitar esse tempo fresco ao lado do seu amigo
peludo, sem esquecer-se daqueles que não tem a sorte de ter um lar amoroso.
Ajude a ATPA a cuidar destes amiguinhos que não tem um lar e vagam pela nossa cidade vítimas de abandono. Conheça o trabalho da ATPA.
A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) cuida de animais abandonados, encaminha animais para esterilização e alimenta animais em diversos pontos da
cidade. Estes animais foram muitas vezes deixados por veranistas ou abandonados
por moradores, entre eles muitos idosos e doentes. Nosso telefone de contato é (51)
98111-6834. Você pode nos ajudar de várias maneiras, seja com uma contribuição na
conta da ATPA (Associação Torrense de Proteção Animal) Banrisul (041) Agência 0955,
conta 06.032079.0-6, com doação de ração ou compra de nossos produtos como copos, calendários ou camisetas, para isso é só combinarmos a entrega.
ADOTE. Os animais que aguardam um lar amoroso em lar temporário da ATPA são
lindos, saudáveis e só precisam de uma chance para retribuir com amor por toda
a vida. Abra seu coração e venha conhecer nossos lindos e amorosos animais disponíveis para adoção ou ajude-nos a divulga-los. Visite nossas redes sociais, faça contato através de nosso telefone e combine uma visita, que pode ser feita com toda a
segurança.
Fazemos parte da NFG: Cadastre o seu CPF na NFG e indique a ATPA como entidade
a ser beneficiada. Fazemos parte da “Tampinha Legal”. Junte suas tampinhas e entre
em contato conosco.
Adquira nosso calendário e ajude a ATPA a realizar esterilizações e atendimentos
veterinários aos animais que se encontram em estado de abandono em nossa cidade.
Com apenas R$10,00 você ajuda a ATPA a ajudar nossos animais.
Acesse a Página da ATPA no facebook ou no Instagram.
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Hospital Navegantes completa um ano de cuidados na
pandemia, mas apoio de torrenses segue fundamental
FONTE: Assessoria AESC
Torrenses e turistas viverão
mais uma Páscoa com a necessidade dos cuidados extremos
para o controle da pandemia.
Autocuidado, prevenção de aglomerações, uso de máscaras em
ambientes públicos e higiene
frequente das mãos seguem indispensáveis. “Continua sendo
fundamental o apoio da comunidade e a conscientização coletiva”, apelam os profissionais do
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (HNSN).
Depois de um ano do primeiro caso de Covid-19 ao RS, a realidade é de restrição máxima
temporária dos acessos à emergência do Hospital. Os atendimentos ocorrem exclusivamente
às pessoas em situação mais crítica, como as que ingressam pelo
SAMU.

“A Associação Educadora São
Carlos (AESC), mantenedora do
Hospital Santa Luzia, com sua vocação para a acolhida às pessoas
em situação fragilizada, adotou
protocolos sanitários que promovem a prevenção, o cuidado
atencioso e a recuperação, mas é
indispensável a consciência coletiva”, alerta Maximiliano das Chagas Marques, diretor-executivo
de Saúde Pública da AESC.
“Além disso, busca-se o diálogo
contínuo com entidades e gestores para a articulação com o poder público, com vistas a alcançar
melhores resultados na complementação da Rede de Atenção à
Saúde, e cuidar da melhor forma
das pessoas acometidas por essa
doença”, complementa o gestor.
Em 12 meses, houve muito
aprendizado, dedicação e superação por parte das equipes do
Hospital Navegantes, com pes-

soas empenhadas em promover
o melhor cuidado com a vida.

Poder Público, empresários e voluntários se engajaram nas inicia-

tivas. Confira algumas das principais ações.

e mobilização da comunidade repercutem na portaria da SES que
habilitou os cinco leitos de UTI disponíveis no Hospital, com finalidade
de atender a pacientes suspeitos ou
confirmados com Covid-19.

a saúde mental entra em grande
debate. A psicóloga Carolina Dalolli,
do Hospital Navegantes, teve artigo
publicado em A Folha Torres listando importantes práticas de autocuidado.

vegantes.

trabalho intenso, as vacinas começam a ser aplicadas nos profissionais da saúde, levando esperança
para quem atua no Hospital. Os treinamentos para atender pacientes
Covid-19 seguem nos bastidores.

JUNHO/2020: A empresa Haribo brinda profissionais da saúde de
todos os hospitais mantidos pela
AESC, entre eles o Hospital Nossa
Senhora dos Navegantes, com pacotes de doces.

SETEMBRO/2020: Habilitação de
leitos de UTI para pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19 é
prorrogada.

LINHA DO TEMPO
MARÇO/2020: Apelo à empatia:
equipes pedem a adesão das pessoas às medidas de distanciamento.
Fotos com o apelo “Fique em Casa”
circularam amplamente pelas redes
sociais. Crianças das comunidades
de São Braz e Porto Colônia fazem
desenhos em homenagem aos profissionais do Hospital N. Sra. dos Navegantes.
ABRIL/2020: Sociedade civil e
poder público se mobilizam. Sesc,
Brothers in Arms, Sebeltti e Secretaria Estadual da Saúde (SES) providenciam Equipamentos de Proteção. Panvel contribui com recursos
do Troco Amigo Covid-19.
MAIO/2020: Esforços da AESC

JULHO/2020: O Boticário, de Torres, doa kits pessoas com álcool gel
para os profissionais do HNSN.
AGOSTO/2020: Frente ao distanciamento social e suas imposições,

OUTUBRO/2020: Na passagem
do Dia Mundial da Saúde Mental,
marcado no calendário da Organização Mundial da Saúde, artigo da
enfermeira Tairini dos Santos destaca o trabalho multiprofissional realizado na Unidade de Saúde Mental
do Hospital Nossa Senhora dos Na-

NOVEMBRO/2020: Dr. Vitor
Hugo Zeilmann, urologista integrante do Corpo Clínico do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, destaca
em entrevista à Rádio Horizonte,
aspectos sobre a saúde do homem,
que não pode ser negligenciada
nem durante a pandemia.
DEZEMBRO/2020: AESC informa
a população sobre a estrutura do
Hospital e incentiva o autocuidado
na estação mais quente do ano,
com a campanha Verão com Saúde,
integrando o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.
JANEIRO/2021: Após meses de

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TORRES
Bom dia, meu nome é Marcelo Paim, sou Agente Penitenciário, lotado no Presídio Estadual de Torres.
Venho através desta, expressar a minha gratidão a todos os profissionais da Saúde de Torres, Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de limpeza e
motoristas que atuam direta ou indiretamente no combate ao Covid 19.
Tive um tratamento maravilhoso desde o centro de triagem onde fui atendido 3X, durante o período
de observação no Posto Central e por fim, durante a internação por 6 dias no Hospital de Torres, onde
além do tratamento recebido, recebi muitas informações e orientações para uma plena recuperação.
Em especial ao Dr Victor Daudt que me atendeu no centro de triagem e no Posto Central e a Dra Renata Brezezinski que me atendeu no Hospital.
Gostaria de citar o nome de todos, mas não tenho tal informação.

Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês.
Força nesta luta!
Sou eternamente grato.
Marcelo Paim

FEVEREIRO/2021: Hospital celebra vitórias de pacientes que deixam
a UTI, conquista mais 5 respiradores
com apoio da Secretaria Estadual
da Saúde e municípios da região e
reabre 15 leitos na Enfermaria para
atender pacientes com quadro moderado de Covid-19.
MARÇO/2021: No pior momento na história da pandemia no Rio
Grande do Sul, profissionais seguem
emprenhados.
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Artistas locais ganham página específica de
divulgação no site da Prefeitura de Torres
Se você quer conhecer os artistas locais, informar-se sobre o seu
trabalho e ainda saber uma forma de contato, é só procurar no
site da Prefeitura, os Informativos

Especializados do “Viva Torres”
e clicar em Cadastro Municipal
de Artistas Locais. A Diretoria de
Cultura da Prefeitura disponibiliza esta página com o intuito de

promover e aproximar os artistas
locais junto ao público.
Na página encontra-se a listagem dos artistas cadastrados,
com pequeno histórico e e-mail
de contato. É a Cultura criando
espaço e registro dos talentos locais, divulgando o rol de artistas
daqui.
Com a finalidade de atualizar

o registro dos artistas locais do
município de Torres ou que nele
venham a fixar residência ou estúdio, a Diretoria de Cultura, ligada
Secretaria da Cultura e do Esporte, fez um recente chamamento
aos artistas para que inscrevam-se
no Cadastro Municipal. A inscrição
pode ser feita no formulário onde
também constam as demais infor-

mações sobre os artistas.
De acordo com a diretora de
Cultura, Maria do Carmo Conforti
Rodrigues, a partir do cadastramento, a Secretaria 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 estarão permanentemente abertas.

ÁRIES
Por Juliana Mesquita Inácio
No dia 20 de março de 2021, o sol entrou no
signo de Áries iniciando o novo ano astrológico.
Áries é o primeiro signo do zodíaco, o signo que
inicia, representa a infância e os inícios. Os arianos possuem muita vontade e coragem para serem os primeiros, por isso, apreciam muito a conquista, o desbravamento e a aventura.
Áries é um signo cheio de vida e de entusiasmo.
Onde temos Áries no mapa astral temos o sentimento de ‘ primeiro eu’, primeiro a minha vontade
a ser atendida. As pessoas que tem o signo de
Áries evidenciado no mapa tem muita liderança,
pois sua autoconfiança influencia muito os demais. Inclusive, eles sempre preferem comandar,
conquistar a receber ordens ou esperar as coisas

acontecerem. A autoridade é muito natural para
Áries e ele a pratica com muita naturalidade.
Áries ama apreciar a vida, a aventura e o descobrimento de novas situações, pois assim está
sempre iniciando e criando. O signo de Áries é
regido pelo planeta Marte, que era o guerreiro na
mitologia. Os arianos tem, entre outras características, a capacidade de defesa, luta e competitividade. Áries gosta de competir, de vencer e de
ter seu espaço respeitado.
O signo de Áries por ser muito ativo e de iniciativa, vê a passividade e a omissão como grandes
defeitos. Para ele, a omissão é inadmissível em
qualquer situação. Os arianos também são muito
sinceros e avessos à mentira. Os sentimentos são

muito verdadeiros, intensos e apaixonados, mas,
o ariano não costuma guardar mágoas e rancores, pois ele mesmo, muitas vezes age por impulso, mas dificilmente se arrepende, na verdade, é
comum nem se lembrar do que aconteceu ou das
palavras proferidas.
Quando Áries está em desequilíbrio no mapa,
a pessoa não consegue enxergar o desejo do outro vendo apenas a sua ardente vontade, prejudicando o convívio com os demais. Quando tem
que ceder em alguns momentos, ele conhece um
de seus maiores sacrifícios para este signo, a
ponderação.
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Três Cachoeiras realiza levantamento municipal
referente a 1 ano da pandemia de COVID-19
Após um ano de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a Administração Municipal de Três Cachoeiras fez
um levantamento dos dados
dos atendimentos realizados na
área da saúde no município até
o dia 17/03. De acordo com a
Secretaria Municipal de Saúde,
foram realizados 6980 atendimentos de casos com síndro-

mes gripais. Destes, 3399 foram
investigados se eram ocasionados pelo vírus da COVID-19.
“Foram feitos 1131 testes de
PCR e 2268 testes rápidos, sendo confirmados para o novo coronavírus 1047 pessoas”, informou a Secretaria (sendo que,
nesta quarta-feira, 24, já eram
1091 casos confirmados em
Três Cachoeiras).

Durante esse período, foram
registradas 72 internações de
casos suspeitos, sendo confirmados para o COVID-19, 59 pacientes. Além disso, houveram
22 óbitos até o dia (24/03/21),
sendo o primeiro em 18 de junho de 2020 e o décimo em
14 de dezembro de 2020. No
entanto, nos últimos 3 meses,
foram registrados 12 óbitos.

Prefeito se manifesta
“Fizemos e estamos fazendo
tudo que está ao nosso alcance
para disseminar essa doença.
Mas, infelizmente, nem aqui,
nem no Estado, no Brasil ou no
mundo, estamos conseguindo”,
desabafou o prefeito de Três
Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert.
“Durante um ano, concentramos
todos os esforços para dar o melhor tratamento para as pessoas
que fossem acometidas pelo vírus em nosso município. Reorganizamos o governo e focamos na
saúde da nossa população. Criamos o Centro de COVID-19, uma
área exclusiva para tratar da doença. Agora estamos unidos com
prefeitos e associações, lutando
para intensificar e agilizar a vacinação. Mas realmente estamos
vivendo um momento muito tris-

te e difícil”, completou Flávio.
O prefeito falou ainda da falta
de alinhamento e união das autoridades para tentar buscar uma
solução conjunta para a pandemia. “Enquanto estiver cada
um puxando para um lado, não
conseguiremos solucionar o problema da pandemia. O governo
federal tem um posicionamento,
os governadores tem outro, os
prefeitos e empresários outro, e
agora também o poder judiciário
tem emitido suas decisões. Isso
nos deixa muito inseguros enquanto gestor. Não sabemos se
seguimos o decreto do Governo
do Estado, ou as orientações do
Ministério da Saúde, ou ainda o
que a justiça determina”, lamentou o prefeito, acrescentando
ainda que o pior é que quem fica

no meio dessa confusão toda é a
população e isso só piora a situação.
“Temos que tentar se unir.
Acabar com as polêmicas. Principalmente a política, que está
atrapalhando muito. Cada um
tem que cuidar da sua saúde e
fazer a sua parte. Não podemos
esperar por presidente, governador, prefeito... e também por
fiscalização. Não há equipe o
suficiente para isso em nenhum
lugar. Não se dá conta. Por isso
a importância da consciência e
contribuição de cada um. O momento é muito delicado. Muitas
vidas estão sendo perdidas”, afirmou Flávio.
O prefeito defende ainda que
o sistema de cogestão é a melhor solução no momento, pois

cada município tem sua realidade. “Nós temos dois caminhos. O
caminho da saúde, que é primordial. Mas também tem o trabalho
das pessoas. Que se não cuidarmos vai acarretar em desemprego e consequentemente a fome.
Temos que trabalhar de uma forma equilibrada e cada município
sabe o que fazer”, garantiu ele.
Flávio comentou ainda que a
intenção do grupo de trabalho do
governo municipal é sempre de
acertar e encontrar a melhor solução para ajudar a população a enfrentar esse momento. Mas, eles
são seres humanos, e diante de
todos os obstáculos e falta de sincronicidade das autoridades governamentais, eles podem errar.
Além das ações na área da

saúde, outras iniciativas estão
sendo trabalhadas pela Administração Municipal, como obras
de infraestrutura. “Mas é um
momento tão delicado da vida
das pessoas, que a gente não
tem nem motivação de falar das
outras coisas. Estamos focados e
preocupados é com a saúde de
todos”, concluiu Flávio.
Todas as informações sobre o
COVID-19 em Três Cachoeiras estão disponíveis no e-SUS - Portal
da Secretaria de Atenção Primária a Saúde, no Portal BI - Informações de Saúde do Estado do
Rio Grande do Sul (Business Intelligence), nos boletins diários
que são encaminhados ao Governo Estado, além dos registros
fornecidos pelos hospitais.

Três Cachoeiras divulga plano municipal de vacinação contra a COVID-19
A Secretaria de Saúde de Três
Cachoeiras divulgou nesta semana o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19. Baseado
no Plano Nacional de Imunizações
e no Plano Operacional de Estratégia de Vacinação do Estado do
RS, o Plano Municipal apresenta o

ordenamento dos grupos prioritários que serão vacinados em Três
Cachoeiras na medida em que
as vacinas forem sendo enviadas
ao município. “Isso não depende
de nós, mas sim do Ministério da
Saúde. Tanto a oferta das vacinas
quanto a ordem dos grupos são

definidos por eles”, informou a
enfermeira, Tassia Pereira.
Como destaca o plano, até
quarta-feira (24) em Três Cachoeiras já foram integralmente executadas a vacinação de idosos entre
90 e 80 anos, bem como pessoas
com deficiência e/o com mais de

60 anos institucionalizadas (pessoas em instituições de longa permanência) e muitos profissionais
da saúde. Além disso, pessoas
entre 70 e 79 anos já receberam a
primeira dose das vacinas em Três
Cachoeiras.
O plano não garante que a va-

cina virá, nem quando chegará, no
entanto o município precisa cumprir as determinações assim que
as doses forem sendo recebidas.
Confira o plano completo no site
da Prefeitura Municipal de Três
Cachoeiras (www.trescachoeiras.
rs.gov.br).

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
PARA REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 01/2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2021 para Registro
de Preços. Objeto: Aquisição de medicamentos a
serem distribuídos na Farmácia Pública Municipal.
Abertura das propostas: as 09h do dia 12 de abril
de 2021. Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e acrescido do tempo aleatório (randômico), determinado pelo sistema.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site https://
pregaobanrisul.com.br/. Os interessados deverão
cadastrar senhas de acesso em qualquer agência
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone:
(051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br.

O município de Três Cachoeiras – RS torna
público que fará realizar CHAMAMENTO
PÚBLICO 01/2021 para fins de CREDENCIAMENTO de serviços de atendimento de
Fisioterapia e Psicologia. Objeto: contratação de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
para prestação de serviços de Fisioterapia
e Psicologia. Data e local de recebimento
de documentos e propostas: a qualquer
momento a partir do dia 29 de março de
2021, no setor de licitações da Prefeitura
Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 08h às 11 e 30h e das 13e 30h
às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 1155 e
site www.trescachoeiras.rs.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

FLAVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar
nº 123/2006
O município de Três Cachoeiras – RS torna pública a
seguinte licitação na modalidade Pregão Presencial nº
05/2021, exclusiva para as beneficiárias da Lei Complementar 123/2006, tendo como critério de julgamento o
menor preço por item. Objeto: Aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. Data da abertura: 13/04/2021. Horário e
local: às 10h no setor de licitações da Prefeitura Municipal.
Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de
expediente das 8h às 11h 30min e 13h30min às 17h, ou
pelo telefone (51) 3667 1155 e pelo site www.trescahoeiras.rs.gov.br.
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Adquirido novo espaço para
Realizada 'bateria de testagem'
futura ampliação Escola de
para COVID-19 entre servidores municipais de Arroio do Sal Educação Infantil em Arroio do Sal

A Prefeitura Municipal de Arroio do Sal, por meio da Secretaria
da Saúde, irá realizar testes rápidos IGG/IGM - os quais verificam
a presença do Covid-19 - em todos os servidores do setor administrativo das Secretarias Municipais. A bateria de testes começou

na manhã desta segunda-feira
(22) com os servidores do prédio
administrativo, e teve sequência
na terça-feira (23).
Isto em razão do retorno do
atendimento presencial dos munícipes, o qual foi permitido a
partir da retomada do regime

de cogestão no distanciamento
controlado em Arroio do Sal. "A
decisão foi tomada pelo Gabinete
de Crise do Município com o fim
de dar segurança aos servidores
e aos munícipes que são atendidos", reforça a municipalidade de
Arroio do Sal.

Na tarde de quarta-feira
(24), a Secretaria de Educação de Arroio do Sal adquiriu mais um patrimônio
para a comunidade. "Foi realizada a aquisição do imóvel que era alugado desde
outubro de 2018, para uma
possível ampliação da Escola Municipal de Ensino
Infantil Bem-Me-Quer aonde atualmente funciona o setor administrativo,
podendo assim abranger
todas as demandas em
nosso município", indica a
comunicação da Prefeitura
de Arroio do Sal.
O Secretário Diego Dias
juntamente com o Prefeito
Affonso Flávio Angst (Bolão)
afirmam ser uma grande
aquisição a toda comunidade, mais uma conquista na
área da Educação Municipal, que só vem crescendo
em Arroio do Sal.

Com a cogestão, Arroio do Sal adota alguns protocolos de bandeira vermelha
O Município de Arroio do Sal segue em bandeira preta, porém podendo adotar a bandeira vermelha
após decisão favorável à retomada
da cogestão regional. No domin-

go (21), o governo do RS publicou
novo decreto (Decreto Estadual n.
55.799/2021) com a atualização das
regras do Distanciamento Controlado.

Em Arroio do Sal, estabelecimentos como bares, restaurantes,
clubes, academias, hotéis, varejo e
centros comerciais estão liberados
para funcionar - respeitando as me-

didas sanitárias de combate ao Covid-19 e de controle de lotação específicos. Importante destacar que
o documento prorroga a suspensão
de atividades não essenciais entre

20h e 5h nos dias úteis e durante
todo fim de semana e feriados. O
banho de mar segue proibido - mas
esportes aquáticos (como o surf) estão liberados.
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Arroio do Sal faz nova entrega pelo PAA para que vulneráveis
não fiquem sem alimentos
Na tarde desta quarta-feira
(24), a Secretaria de Assistência e Inclusão Social contemplou mais 60 famílias através
da distribuição de alimentos do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Arroio do Sal.
O programa tem o objetivo de

promover a segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade e fortalecer a agricultura
familiar e a pesca artesanal.
Devido as dificuldades do
momento e com o agravamento da pandemia da Covid,
a gestão do Programa decidiu

manter a atividade, obedecendo os protocolos sanitários e
minimizando ao máximo os riscos, com diminuição dos beneficiários por entrega, entrada
individual, medição da temperatura, uso de máscara e álcool
70%.

Reformas no prédio do Pelotão da Brigada
Militar de Arroio do Sal
O Pelotão da Brigada Militar
de Arroio do Sal se encontra em
novo endereço temporário - em
razão do início das obras na edificação que abriga a BM no município. Enquanto as obras na sede

estão em curso, o novo endereço
do Pelotão se localiza na Av. Assis
Brasil, Nº859, ao lado da Ferragem Central, realizando atendimentos somente pelo WhatsApp
e Celular (51) 99572-9145.

A obra na sede do Pelotão da
Brigada Militar de Arroio do Sal
é uma parceria do Governo do
Estado, Prefeitura Municipal e
GASP (Grupo de Apoio a Segurança Pública)

BM prende três homens por
tráfico e porte IRREGULAR DE
arma de fogo em Arroio do Sal
Na noite de sexta-feira
(19/03), no Bairro Rondinha em
Arroio do Sal, a Brigada Militar
(BM) prendeu três homens por
tráfico de drogas, porte de arma
de fogo e receptação.
"Após receber informações
sobre a venda de drogas, uma
equipe da Força Tática do 2°

BPAT abordou e identificou três
homens. Com eles foram encontradas 95 porções de crack, uma
pistola calibre .380, 30 munições
do mesmo calibre, um automóvel em situação de furto e R$
574,00", ressalta a comunicação
da BM.
Entre os presos estão um

homem de 44 anos, com antecedentes por furto e posse de
entorpecentes, um homem de
36 anos, com antecedente por
ameaça e outro de 23 anos, com
antecedentes por furto e receptação. Os indivíduos foram presos e encaminhado à Delegacia
de Polícia.

BM prende três homens por tráfico de
drogas em Torres
Na segunda-feira (22/03), no
bairro Dunas em Torres, a Brigada Militar (BM) prendeu três
homens por tráfico de drogas.
"Após receber denúncias sobre
venda de drogas, uma equipe da
Força Tática do 2° BPAT deslocou-se até o endereço informado,
onde abordou e identificou três

homens. Com eles foram encontradas 40 porções de crack, uma
porção de maconha, uma porção
de cocaína, R$ 362,50, além de
outros materiais sem procedência", destacou a comunicação da
BM.
Entre os presos estão um homem de 19 anos (com antece-

dente por tráfico), um homem
de 33 anos (com antecedentes
porte ilegal de arma de fogo, tráfico, roubo, entre outros delitos)
e outro de 41 anos (com antecedentes por furto e ameaça). Os
indivíduos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia
de Torres.

BM efetua detenções por resistência e infração de medida sanitária em Torres
As forças de segurança do
Município de Torres seguem
realizando o trabalho de garantir que os protocolos do
Distanciamento Controlado
do Governo Estadual e Municipal sejam cumpridos.
Nesse sentido, no domingo, 21 de março, a Brigada
Militar de Torres apresen-

tou ocorrência contra quatro homens e uma mulher
que estariam bebendo e
perturbando transeuntes
na região da beira-mar da
Praia Grande, em Torres.
De acordo com o delegado Juliano Aguiar de Carvalho, as informações da Brigada Militar confirmavam

que "o grupo não usava
máscaras de proteção contra o coronavírus e chegaram a resistir a abordagem
dos policiais, mas foram
detidos e encaminhados
à Delegacia de Polícia Civil
de Torres por resistência e
infração de medida sanitária".
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Vereadores pedem reformas e novas ciclovias em Torres
Cláudio Freitas quer reforma na da pista do Parque da Guarita. Igor Beretta sugere plano de ligação entre as pistas com construção de mais vias
Está tramitando na Câmara Municipal de Torres um Pedido de
Providências, de autoria do vereador Cláudio Freitas (PSB), que solicita ao Poder Executivo (Prefeitura)
para que tome providências quanto à revitalização da ciclovia no
Parque da Guarita - reformando a
sinalização, fazendo reparos e pintando a pista. O vereador diz que
seu pedido atende a demanda da
comunidade que utiliza a ciclovia
localizada no interior do parque,
que atualmente estaria em péssimas condições.
Também está tramitando na
Câmara outro Pedido de providên-

cias, este do vereador Igor Beretta
(MDB), que Solicita ao Poder Executivas providências quanto à instalação de uma ciclovia adicional,
que ligue a ciclovia do entorno da
Lagoa do Violão até a ciclovia dentro do Parque da Guarita. Neste
documento, o vereador Igor afirma
que a ligação seria a primeira para
uma integração entre as ciclovias
em funcionamento em Torres, inclusive de utilização de transporte.
A ideia seria que, posteriormente, a ciclovia da Avenida Castelo
Branco tivesse continuidade numa
ciclovia a ser implantada na Avenida do Riacho, que, afinal faria uma

ligação entre todas elas, construindo um espaço grande para a prática de esportes ou para locomoção.
Legislador pedindo execução
Pedidos de Providências na Câmara Municipal é um instrumento
que permite a formalização de execução de tarefas que só podem ser
feitas pelo Poder Executivo através
das Secretarias Municipais. Trata-se de uma forma do vereador
mostrar as demandas de seu eleitorado, assim como sugerir procedimentos que o vereador possa
achar urgentes ou necessários.

Protesto por vacinação de servidores penitenciários é realizado também em Torres
Nesta terça-feira (23/03), servidores do Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul - com intermédio do Sindicato AMAPERGS
- participaram de manifestações
em presídios de todo RS, inclusive
na Presídio Estadual Feminino de
Torres. Os atos - que contaram
tanto com buzinaços quanto com
orações (em nome de todos os
servidores do sistema prisional
gaúcho vítimas do Covid-19) - foram para reivindicar prioridade no
atendimento de servidores conta-

minados pela Covid-19 e imediata
na vacinação contra o novo coronavírus.
" Seguimos trabalhando desde
o início desta Pandemia. Por isso
reivincamos também o direito de
inclusão em grupo prioritário para
vacinação, visto que estamos na
linha de frente de um serviço essencial", reiteram os servidores do
Presídio de Torres .
No sábado passado, a Amapergs
Sindicato ingressou na Justiça com
pedido de liminar para que os ser-

vidores penitenciários sejam priorizados na vacinação. Um levantamento em várias casas prisionais
gaúchas, feito pela da Amapergs
Sindicato, revelou que um terço
da categoria, formada por mais de
7 mil servidores em 150 casas prisionais, foi infectada e afastada do
trabalho desde o começo da pandemia. A entidade de classe citou,
como exemplo, inúmeros casos registrados em Quaraí, Bagé, Itaqui,
Santa Maria, Cruz Alta, Guaporé,
Passo Fundo, Torres e Porto Alegre.

Manifestação dos servidores previdenciários em Torres
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Com a volta da cogestão, Torres e municípios do
Litoral adotam protocolos da bandeira vermelha
Após o Governo do Estado derrubar liminar que suspendeu a cogestão no modelo de distanciamento controlado, foi assinado em Torres
nesta segunda-feira (22 de março) o decreto 050/ 2021
Com decisão favorável à retomada da cogestão regional
- após o Governo do Estado
derrubar liminar que suspendeu a cogestão - foi publicado no domingo (21) um novo
decreto com a atualização
das regras do Distanciamento Controlado no Rio Grande

do Sul. Além de permitir aos
municípios adaptarem seus
protocolos à realidade local, o documento prorroga a
suspensão de atividades não
essenciais entre 20h e 5h nos
dias úteis e durante todo fim
de semana e feriados.
Tendo sido garantida a

manutenção da cogestão
entre o Governo do Estado
e os Municípios, Torres seguirá o protocolo da bandeira vermelha (apesar do
município se encontrar em
bandeira preta, como todo
o RS), recepcionando entretanto a bandeira preta do

Sistema em regras obrigatórias. Neste sentido, foi assinado na segunda-feira (22
de março) em Torres, pelo
prefeito Carlos Souza, o decreto 050/2021. A iniciativa
foi tomada por todos os municípios do Litoral Norte durante reunião realizada pela

Amlinorte (Associação dos
Municípios do Litoral Norte).
As novas medidas são válidas até as 23h59 do dia 4 de
abril.
Confira nas imagens mais
abaixo o que muda a partir
do decreto 050/ 2021 em
Torres.

ga). As demais atividades
essenciais, como farmácias,
clínicas médicas, postos de
combustíveis, entre outros,
não têm restrição de horário.
A principal mudança no
texto é justamente a permissão para que municípios
adaptem seus protocolos à
realidade local. No caso de

Torres, protocolo específico
de bandeira vermelha, segue vedada a permanência
em praças, parques e faixas
de areia de água doce ou de
água salgada, bem como o
banho de mar também continua proibido - mas está
permitida a prática de esporte aquático individual
(como surf).

Regras para todo estado (e surf liberado)
Independentemente das
regras locais, a suspensão
geral de atividades não essenciais entre 20h e 5h de
segunda a sexta-feira e aos
fins de semana e feriados é
válida em todo o Estado até
4 de abril. Todos os estabelecimentos deverão fixar
cartaz, na entrada do estabelecimento e em locais

estratégicos, informando o
número máximo de pessoas
permitidas.
Para restaurantes e lancherias, o horário limite para
atender clientes de forma
presencial é 18h nos dias
úteis, não podendo abrir
nos demais. O atendimento
pode ser feito nas modalidades de take away (pegue

e leve) e drive-thru entre as
5h e 20h em todos os dias da
semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
Para os supermercados,
que são considerados essenciais, o limite de funcionamento é 22h em qualquer
dia da semana. Todos os
serviços podem operar em
modo delivery (tele-entre-
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UM ANO DE PANDEMIA
Assim foram os dias de pandemia... em 1918...
A cidade tem, durante o dia, um aspecto doloroso e à noite este
aumenta, tornando-se fúnebre [...], as casas de diversões fechadas, os cafés, os bares, tudo escuro, dando à capital a forma de
uma cidade morta, sem vida [...], raro é o transeunte que anda [...],
o êxodo das famílias já é notável, apresentando o centro da capital
desolador aspecto.
[...] pena que esta epidemia tenha suspendido o footing,
[reclama uma leitora da Revista Máscara, e prossegue:] que horror
ter a gente de ficar em casa o dia todo! Aborreço-me tanto... O piano já me entedia, e estou sem nenhum livro. [...] Quando acabará
isto, santo Deus?!.

Quem não conhece a história da cidade acha
que esta é a primeira epidemia que acontece por
aqui. Não, não é.
A região de Torres já passou por algumas epidemias (globais ou não) e todas levaram vidas
torrenses.
“Às epidemias é atribuído um importante papel
na história das diferentes populações humanas.
Através das visitações ocasionais e inesperadas a
peste, a varíola, a febre amarela, a cólera, a tuberculose, AIDS, e atualmente a COVID19, vêm afligindo às sociedades e chamando atenção dos
estudiosos, pois em época de visitação, apesar da
consternação geral, a sociedade é obrigada a se
renovar”.
Voltando lá no início da colonização da região,
já há indícios dos primeiros surtos, principalmente
nos imigrantes recém-chegados. Era a Malária.
Também conhecida como “impaludismo”, a
malária, atacava silenciosamente esses primeiros
imigrantes e, como havia pouco a se fazer, a incidência de mortes era muito alta. A presença da
Malária na região, foi relatada por Francisco
Raupp em seu livro “Além da quarta lagoa”, onde
diversos personagens, inclusive o principal, sofreram e morreram pelo “Impaludismo”.
O termo “Malária” tem origem no italiano,
“mala” + “ária” que significa insalubridade do ar.
Por sua vez o Impaludismo vem do latim “palus”
que significa pântano. Ou seja, um culpava o ar e
o outro o pântano. Na verdade a doença tinha ligação com os dois.
Descoberta em 1878 pelo médico francês
Charles Alphonse Laveran, a doença resultava de

um parasito do sangue (plasmódio). Este parasito
entrava no organismo humano através da picada
do mosquito Anófeles, posteriormente identificado
pelo inglês Roland Ross.
Também descrita no livro de Ruschel, a Malária, perdurou na região por mais de 100 anos, sendo controlada apenas por volta de 1940 através do
Serviço Nacional da Malária (S.N.M.).
De acordo com Ruschel, em 1940 o Serviço
Nacional da Malária, dirigido pelo Dr. Mário Pinotti,
colocou um posto em Torres, sob a chefia do Dr.
Osório Tenório Lima, e a malária foi combatida em
três frentes simultâneas: os doentes, os mosquitos
e a prevenção.
Olhem só a novidade! Na prevenção da doença, na época, foi ministrado o medicamento
“Cloroquina”, não só aos doentes mas a todos que
estavam sujeitos à ação dos mosquitos.
Na destruição do mosquito adulto, foi utilizado
o veneno DDT, aplicado nas casas e nos locais
infestados. Na prevenção da ocorrência do mosquito, foram atacados os pantanais e as bromélias.
Os pantanais foram drenados e as bromélias erradicadas, sendo arrancadas e incendiadas.
Outra epidemia citada por Ruschel, foi a de
Disenteria em 1824. Iniciou-se em pleno verão,
sendo registrado pelo menos 11 mortes (numa
população de 500 pessoas), de 1 de janeiro até o
dia 23 do mesmo mês.
Das epidemias (Pandemias) mundiais, a Gripe
Espanhola e o Cólera, apenas se tem registro de
óbitos pelo vírus influenza da gripe espanhola.
Apesar da epidemia de cólera ter chegado a
Porto Alegre na segunda metade de 1855 e ceifa-

do pelo menos 10% da população, não aparecem
dados sobre mortes desta moléstia no município
de Torres.
A gripe espanhola, causada pelo vírus influenza H1N1, surgiu em 1918, e devido ao alto contágio, o uso de máscaras foi obrigatório, assim como
medidas de distanciamento social foram adotadas
para conter a doença, tais como suspenção das
aulas, eventos cancelados e locais de trabalho
fechados em várias cidades.
Mesmo assim até o fim daquele ano, mais de
14 mil mortes foram registradas apenas no Rio de
Janeiro. Um dos casos mais notórios foi o do presidente eleito, Rodrigues Alves, que morreu antes
de assumir o mandato.
O jornal “Correio do Povo” noticiou em 1918
que no município de Porto Alegre, havia falecido
5.840 indivíduos, sendo que a zona urbana da cidade teria sido a mais atingida, com 4.292 óbitos
(a população do município, naquela época, era de
192 mil habitantes).
Por aqui, em 1920, foram registradas 18 mortes creditadas à gripe espanhola, portanto dentro
da média gaúcha.
Como se vê Torres não passou imune às várias epidemias, que são cíclicas, vêm e vão, mas
cada passagem nos deixa um recado que na maioria das vezes não escutamos. Então, elas vêm de
novo...
Fontes: Fiocruz, Universidade Johns Hopkins, Universidade de São Paulo, Ruy R. Ruschel, Correio do Povo,
Jornal do Comércio. Tese de Nikelen Acosta Witter,
Males e epidemias.
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