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O primeiro trimestre de 2021 apresentou resultados positivos referentes a contenção de 
criminalidade no município de Torres, no comparativo com o mesmo período do ano de 2020.
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autora do importante TORRES EM CRÔNICAS (Casa do 
Poeta de Torres, 2019), que o cumpriu.  Este é um passo 
decisivo para a valorização desta vasta área no sul do 
país, a qual deverá compor um dos mais promissores po-
lígonos, senão o mais, de desenvolvimento do turismo 
doméstico. Estamos, na verdade, empolgando, no Vale, 
três grandes e consagrados polos turísticos, a saber, a 
Serra Gaúcha, com epicentro em Gramado (RS) – mas 
que se estende até São Francisco de Paula, onde nasce o 
Rio Mampituba - , os Grandes  Cânions, com a capital em 
Praia Grande (SC), que se espraiam sobre as terras fér-
teis de São João do Sul, Mampituba, Santa Rosa e Som-
brio, para só falar nas mais próximas, e o litoral, onde 
desponta a centenária Torres, como a mais bela praia do 
Rio Grande do Sul. Sobre este último círculo, já bastante 
integrado, somam-se outros mais, igualmente banhados 
por afluentes do Mampituba e potencialmente passíveis 
de incorporação mais efetiva ao futuro PLANO NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO VALE SA-
GRADO DO MAMPITUBA, como Araranguá, Turvo, Ermo 
e Jacinto Machado, todos com fartos atrativos turísticos 
dignos de menção.

Este dossiê, fadado a cumprir o destino de chamar a 
atenção sobre nossa Região como um todo revela um 
conjunto de 18 municípios, 10 deles em Santa Catari-
na e 8 no Rio Grande do Sul com elevado potencial de 
renda e invejáveis índices de IDH, oferecendo-se como 
um ponto de partida para novas pesquisas sobre o po-
tencial turístico, histórico e cultural  de seus municípios. 
Além de informações básicas dos respectivos municípios 
o dossiê incorpora informações sobre a história, lendas 
e autores. Neste sentido, é pensamento deste Conselho 
apoiar a realização do IV FAROL LITERÁRIO DE TORRES E 
REGIÃO, um evento cultural já consagrado e que reúne 
anualmente, desde 2017,  escritores de várias partes do 
Brasil na vizinha cidade, trazendo-o para uma realiza-
ção simultânea em Torres e Passo de Torres. Para tanto, 
estamos estimulando os realizadores do evento, dentre 
eles Joaquim Moncks e Paulo Timm, membros deste 
Conselho de Cultura, a se mobilizarem de forma a lançar 
em fins de agosto do corrente ano a I COLETÂNEA DE ES-
CRITORES DO VALE DO MAMPITUBA. Tal evento poderia 
coincidir com a I FESTA DO LIVRO DO PASSO DE TORRES, 
frustrada pela pandemia no ano que passou.

Fiz minha vida profissional no Governo Federal, em 
Brasília, como Planejador do Desenvolvimento Regio-
nal, tendo sobre esta questão da escala regional do es-
paço um olhar muito atento. Desde que aqui cheguei, 
em 2003, estimulo e participo de várias discussões so-
bre o tema. Agora, como membro do  Conselho de Po-
lítica Cultural de Passo de Torres, conseguimos aprovar 
um primeiro dossiê sobre o Vale do Mampituba, onde 
Torres tem papel especial. Trata-se de um levantamen-
to das características e potencialidades dos dezoito 
municípios do Vale do Rio Mampituba   devendo ser 
distribuído, oportunamente, a todos os Prefeitos. Pela 
importância do tema, transcrevo a sua Apresentação.  
Acho mais animador do que escrever, mais uma vez, 
sobre a penosa etapa que estamos vivendo em nosso 
país.                        

 APRESENTAÇÃO

LENIN LANDA – Presidente CMPC – 
Passo de Torres -2021

Esta publicação atendeu a uma ideia cevada no Con-
selho de Política Cultural de Passo de Torres nos últimos 
meses, quando foi se desenhando a necessidade de uma 
referência regional para o planejamento de ações cultu-
rais no município. Primeiro pensou-se no Eixo Torres – 
Passo de Torres mas, à medida que acompanhávamos 
os debates na Casa do Poeta do Vale do Mampituba, 
sediada no Passo, e a visão de escritores locais sobre a 
importância de se valorizar todo o Vale do Mampituba, 

fomos percebendo a necessidade de se identificar me-
lhor os elementos político-administrativos e culturais 
das cidades  situadas no curso do Rio Mampituba e seus 
afluentes. Muito contribui para isso a inauguração do 
Monumento ao Açorita Pescador,  inaugurado em 2020, 
obrigando-nos a perceber os estreitos laços do litoral 
sul do país, onde nos situamos, com os açorianos que 
o ocuparam, de Laguna em Santa Catarina até o mu-
nicípio de Rio Grande no Rio Grande do Sul, passando 
pela forte presença de 60 casais açorianos na fundação 
de Porto Alegre. Esse fato nos remeteu a várias cidades 
aqui no entorno. Depois fomos percebendo, também, a 
importância de outros grupos que por aqui aportaram, 
como os tropeiros gaúchos, sob a liderança pioneira de 
Cristovam Pereira de Abreu, na primeira metade do sé-
culo XVIII. Vieram, com o tempo – e continuam a chegar 
– outros grupos étnicos e culturais que vão se somando 
à fértil experiência humana na região. É notório, entre-
tanto, que, até em decorrência das variações geográfi-
cas – serra , vale e litoral – os distintos municípios foram 
se desenvolvendo sem grande articulação, nem com o 
Rio, nem com as comunidades que os ocupavam. Mais 
recentemente, por exemplo, somaram-se a esta varie-
dade, cidades como Três Cachoeiras, à margem da BR 
101, inteiramente voltadas aos interesses desta rodo-
via. Isso tudo levou-nos a inspirar a montagem deste 
primeiro dossiê dos municípios que integram o Vale do 
Mampituba com o objetivo de ir criando, pela informa-
ção e eventual mobilização cultural, um estado de espí-
rito propriamente regional. Para tal desafio ofereceu-se 
Débora Fernandes, ex Diretora de Cultura de Torres e 

OPINIÃO 

O VALE SAGRADO DO MAMPITUBA

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

Paulo Timm
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 》 Apartamentos 3 dormitórios, com até 3 
suítes

》 Piscina aquecida

A poucos passos do mar, você pode desfrutar 
de um empreendimento incomparável, feito 
para quem acredita que todos os momentos 
podem ser especiais 

》 2 Espaços Gourmet: Cantina e Espaço 
Brunello

》 Academia
》 Brinquedoteca

Montalcino une requinte, inteligência e 
inovação para facilitar o dia a dia de pessoas 
exigentes que valorizam conforto e qualidade.

》 Terrazzo com mirante e arquibancada para 
contemplar a vista magnífica de Torres

》 Sala de Jogos

Saiba mais o empreendimento no site: 
www.denardiconstrutora.com.br

TERRAZZO COM MIRANTE E ARQUIBANCADA PARA CONTEMPLAR O MAR

PISCINA AQUECIDA

ÁREA GOURMET 21º ANDAR: ESPAÇO BRUNELLO

ÁREA GOURMET 2º ANDAR: CANTINASALA DE ESTAR

SAIBA MAIS

EMPRE END IMENTO 

AUTOGRAFADO POR:

P A U L O R O B E R T O 

FALCÃO
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Por Fausto Junior
______________

No dia 03 de abril, a Sul TV fez 
uma matéria sobre o assunto dos 
recorrentes alagamentos na Esco-
la Estadual de Ensino Médio José 
Quartieiro -  a pedido da direção do 
estabelecimento de ensino, locali-
zado no bairro Nova Esperança (ou 
Curtume). A Escola estadual foi en-
tregue em 1989 - e já está há mais 
de 10 anos cobrando providências 
em relação aos alagamentos, tanto 
da prefeitura quanto da regional de 

Educação do Estado do RS.
Na matéria da Sul TV, a diretoria 

da Escola afirma que a chefia da 
secretaria estadual já sugeriu até 
que fosse alugado um novo prédio 
para solucionar o problema. Mas na 
matéria entra em questionamento 
se esta alternativa seria um cami-
nho ético das autoridades, já que o 
prédio da escola foi feito com o di-
nheiro público. O Ministério Público 
também tem cobrado providências 
junto a escola, que por sua vez pede 
para o Estado resolveu... e o assun-
to tem ficado pendente.

POLÍTICA 

Alagamentos no entorno do Parque do Balonismo 
em Torres voltam a pauta

Escola José Quartieiro reclama a quase 10 anos do problema que é recorrente e de toda a região. 

Já está na Câmara projeto que autoriza a prefeitura de Torres a 
comprar vacinas contra Covid-19

Já está tramitando na Câmara de 
Vereadores de Torres o Projeto de 
Lei (PL) 007/2021, de autoria do Po-
der Executivo (Prefeitura), que pede 
autorização parlamentar para que a 
cidade de Torres faça sua adesão a 
consórcios de prefeituras ou entida-
des para aquisição de vacinas contra 
a Covid-19. 

No texto do PL consta que a com-
pra de vacinas só ocorrerá "caso haja 
insuficiência de recursos prestados 
pelos demais entes federados, in-
clusive quanto ao Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação 
contra a doença". Consta também 
que a compra será feita somente de 
imunizantes já aprovados pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), mas que, "caso não exista 
estas no mercado e existam outras 
disponíveis para importação, a aqui-
sição poderá ser feita somente após a 
manifestação da mesma agência Sa-
nitária sobre o medicamento e que a 
vacina a ser comprada já esteja sendo 
distribuída e utilizada em outros paí-
ses desenvolvidos".

No entanto, o PL só permite esta compra quando houver descontinuidade nos programas de vacinação atuais e a compra deve seguir regras rígidas sanitárias.

Escola Estadual Quartiero e casas de moradores dos bairros ficaram com água invadida (foto). Vereadores sugerem que seja feito desentupimento 
de valos para prevenir novas enxurradas

Vereadores reclamam do problema 

Na sessão da Câmara de Ve-
readores de Torres, realizada na 
segunda-feira (dia 5 de abril), o 
assunto dos alagamentos foi tam-
bém pauta de vários pronuncia-
mentos durante a sessão da Casa 
Legislativa, tanto de vereadores 
da oposição quanto da base aliada 
ao prefeito Carlos Souza. O deba-
te foi fomentado principalmente 
em decorrência das fortes chuvas 
que atingiram Torres na sexta-fei-

ra (05). E a conclusão mais recor-
rente nos discursos foi a de que 
os alagamentos - em especial nos 
bairros do entorno do Parque do 
Balonismo - são causados por falta 
de desobstrução de vários córre-
gos (para vazão de água na região).

 Vereadores (assim como o 
Jornal A FOLHA) receberam fotos 
de moradores da mesma região 
mostrando algumas vias da cida-
de bairros transformadas em rios, 

mostraram residências construí-
das no nível da rua (sem elevação) 
embaixo d’água, mais mazelas 
causadas pela falta de escoamen-
to de água.

Muito do movimento das águas 
decorrentes de chuvas fortes ini-
cia nas colinas localizadas na parte 
oeste da Estrada do Mar (como no 
bairro São Jorge), donde a água 
das enxurradas é empurrada para 
uma baixada. Este escoamento 

era (e ainda deveria ser) feito por 
córregos que surgiram natural-
mente com o tempo justamente 
pela força das águas (como o cór-
rego da Sanga Boa) ou por obras 
realizadas há décadas por outras 
administrações municipais. Só 
que, nas últimas quatro décadas, 
a região que antes era um banha-
do foi sendo loteada e habitada, 
o que aumenta o surgimento de 
aterramentos feitos por conta 

das construções de casas e vias. 
Consequentemente, aumentam 
o volume d’água nos locais mais 
baixos, alguns deles construídos 
com pouca altura sobre a superfí-
cie (como a Escola José Quartieiro 
e várias casas e vias), que acabam 
alagando quando os córregos fi-
cam entupidos, finalmente fazen-
do com que o sistema de drena-
gem natural acabe entrando em 
colapso. 

Há anos o problema já vem sendo pautado no jornal

No ano de 2014, após uma 
chuva forte que ocorreu em Tor-
res no final do mês de fevereiro, 
o Jornal A FOLHA através da co-
luna de Fausto Jr., já mostrava 
um exemplo dos problemas de 
drenagem e de falta de retirada 
de entulhos no valo que corre no 
entorno do Parque do Balonismo 
e bairro Igra Sul. Este (juntamen-

te com o valão da Av. do Riacho) 
talvez seja o córrego mais impor-
tante a ser sistematicamente dre-
nado e limpo, para escoar a água 
que tende a se depositar na área 
da baixada, onde era banhado 
antigamente. 

Na época também (há quase 
10 anos) a mesma coluna denun-
ciou o despejo irregular de lixo e 

dejetos de residências (Móveis e 
utensílio) feitos de forma irregu-
lar, no fundo do parque, por fre-
teiros que deixavam lá o material 
de seus fretes contratados junto 
a moradores que queriam se li-
vrar os objetos ou entulhos. E es-
tes rejeitos acaba indiretamente 
tornando-se um problema -  pa-
rando dentro do valo por conta 

da força de ventos e de chuvas, 
causando mais um motivo para o 
entupimento. 

Portanto, parecem estar cer-
tos os vereadores. Limpar este 
valo e outros é uma importante 
forma de prevenir, para que não 
ocorram alagamentos em chuvas 
fortes acumuladas, como a que 
ocorreu no final de semana pas-

sado em Torres. A prefeitura pa-
rece também estar fazendo sua 
parte, e vem efetuando neste co-
meço de abril a limpeza de valos e 
córregos pela cidade Igualmente, 
investir em encanamentos mais 
adequados a realidade das áreas 
que costumam alagar parece ser 
uma alternativa a ser estudada 
pelos gestores municipais.

Preparação para ação emergencial

Na justificativa do texto do PL 
- de autoria da prefeitura de Tor-
res, o prefeito Carlos Souza afirma 
que a lei esta sendo feita para que 
a administração municipal esteja 

preparada para uma eventual fa-
lha ou descontinuidade no Plano 
Nacional de Imunização (PNI), 
o que exigiria atitudes ágeis das 
prefeituras para que fosse man-

tida a vacinação da população. 
E uma lei aprovada pelo Poder 
Legislativo é uma das premissas 
para que a prefeitura tenha se-
gurança jurídica de agir caso esta 

hipótese fosse confirmada. 
O texto também dá toda a base 

jurídica da Constituição brasileira 
para que a municipalidade Torres 
esteja podendo realizar este tipo 

de lei em momentos de Pande-
mia.  Mais detalhes do PL podem 
ser obtidos no endereço eletrô-
nico da Câmara Municipal www.
camaratorres.rs.gov.br.
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Por Fausto Júnior
______________

Mais uma vez, o assunto da re-
gularização fundiária entrou em 
debate nos pronunciamentos de 
vereadores na sessão da Câmara de 
Torres, realizada na segunda-feira 
(dia 5 de abril). Nos pronunciamen-

tos, foi sugerido que haja um progra-
ma da prefeitura para regularizar as 
situações e que seja fiscalizado para 
que pessoas não caiam no 'conto do 
vigário' - comprem terrenos irregu-
lares e depois não consigam equipar 
seus imóveis com serviços urbanos 
públicos, como ligação de energia e 
de água.

Questão dos loteamentos clandestinos e irregulares 
em pauta na Câmara de Torres

Falta de registros impede que moradores consigam inclusive acesso a ligação de luz pela companhia de energia

Rua irregular não obriga prefeitura 
a regularizar

O vereador Dilson Boaventura 
(MDB) comentou a resposta - envia-
da pela prefeitura - sobre um Pedido 
de Providências que pedia que ava-
liada a possibilidade da colocação 
de rede elétrica em um loteamento 
que não estaria recebendo este ser-
viço. Conforme afirmou Dilson em 
seu pronunciamento, a resposta da 
prefeitura diz que se trata de uma 
rua “particular”, sem rede elétrica, 
instalada e construída de forma irre-
gular. E que o loteador da via e dos 
terrenos é que seria o responsável 

de possibilitar a ligação da luz. 
O vereador, no entanto reclamou 

que para sua avaliação, “não houve 
fiscalização da prefeitura para que 
não acontecesse este loteamento 
se ele foi feito de forma irregular”. 
Lembrou que para ele esta práti-
ca tem sido frequente em Torres e 
exemplificou, inclusive, que a dife-
rença de valores para a compra de 
um terreno regularizado e outro 
irregular seria muito grande: citou 
que um mesmo terreno (medidas e 
localização) que custa R$ 30 mil em 

áreas sem regularização chega a até 
R$ 100 mil - com o preço de merca-

do do mesmo terreno regularizado. 
Dilson pediu que a fiscalização da 

prefeitura agisse para que esta prá-
tica, então, fosse combatida. 

Prefeitura e Sine/Torres debatem programa estadual 
'RS Ter' com entidades locais

Nesta terça-feira, 6 de abril, foi 
realizada uma videoconferência 
às 19h, com entidades da área 
comercial com o propósito de 
estimular o interesse pelo progra-
ma estadual RS Ter. O evento foi 

promovido pela Prefeitura, atra-
vés da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Indústria e Comércio, e 
o Sine/Torres.

O Programa RS Trabalho, Em-
prego e Renda – RS TER é uma 

política público-privada coorde-
nada pela Secretaria do Traba-
lho e Assistência Social (STAS) e 
Fundação Gaúcha do Trabalho e 
Ação Social (FGTAS), com o foco 
na geração de trabalho, emprego 
e renda, por meio do fomento ao 
empreendedorismo. O objetivo é 
o de disponibilizar, sistemicamen-
te, três eixos estratégicos aos em-
presários no RS: Gestão, Mercado 
e Crédito.

A operacionalização do Progra-
ma está ocorrendo desde março 
com a realização de várias reu-
niões. A mais recente ocorreu 

no dia 29 de março, por meio 
de videoconferência, onde par-
ticiparam o secretário da SMTIC, 
Alexandre Porcatt, o diretor da 
Secretaria, Luan Dimer e o Coor-
denador Estadual do Programa 
RS Ter Jorge Imperatore que inte-
gra a equipe técnica da Secretaria 
Estadual de Trabalho e Assistên-
cia Social.

O programa ainda segue em 
discussão dos termos do convê-
nio entre Estado e municípios 
para efetivar o programa nas ci-
dades gaúchas. Será operaciona-
lizado pelas agência do FGTAS/

Sine em parceria com as prefeitu-
ras municipais.

Na videoconferência desta ter-
ça, participaram diversos presi-
dentes de entidades de classes do 
município, como Sindilojas, CDL, 
Acisatt, Associação dos Contado-
res, Comelódromo, AHBRS, Asso-
ciação dos Restaurantes da Beira-
-Mar, além da SMTIC e da Agência 
Sine Torres, com a titular Dione 
Andréia dos Santos. Conforme o 
secretário Porcatt, esta etapa foi 
para sensibilizar as entidades que 
serão as multiplicadoras das in-
formações aos associados.

EXTRAVIO DE TALÃO DE PRODUTOR RURAL

Fernando Hahn Leal, inscrito  na cédula de identidade RG:1101206868 
R.S e portador do CPF:022.728-950-18 vem declarar o EXTRAVIO de 
01 Talão de Nota Fiscal  de Produtor Rural de Renilda Leal Machado, 
residente na Br 101,km 19, 720,Santo Anjo da Guarda-Três Cachoei-
ras/R.S. Talão de produtor inscrição 3221016982,com série 154,notas 
nº 312091 a 312100.O Extravio ocorreu na data de 15/9/2014.

Loteadores 
A seguir o vereador Gimi (PP), 

que também é presidente da Câ-
mara dos Vereadores, utilizou seu 
espaço de tribuna para sugerir so-
bre este assunto recorrente. O ve-
reador sugere que a prefeitura crie 
uma diretoria especial dentro do 
organograma de alguma secretaria 

municipal para coibir este proble-
ma. Para o vereador, muitos foram 
os casos que aconteceram em Tor-
res, desde 1979, quando foi retirada 
das prefeituras a obrigatoriedade de 
colocação de estrutura para recebi-
mento de luz e água nos loteamen-
tos (momento em que esta obriga-

ção passou a ser dos loteadores). 
Gimi inclusive denunciou que este 
tipo de irregularidade (loteamen-
tos e edificações incompletos) tem 
acontecido dentro da área urbana 
central de Torres. E lembrou que, na 
maioria dos casos de loteamentos 
clandestinos, os donos das cons-

trutoras já não conseguem sequer 
ser localizados. Por isso acha que a 
prefeitura deveria criar um trabalho 
sistêmico para fiscalizar estes casos, 
e até para eventualmente sugerir 
uma forma de regularização fundi-
ária (em casos que haja provas de 
boa-fé mas não se acha o loteador). 

Gimi, inclusive, mais uma vez 
alertou que a prefeitura não atua 
na fiscalização para que não sejam 
realizadas urbanizações irregulares, 
mas por outro lado a mesma pre-
feitura atua de forma implacável na 
hora de cobrar o IPTU, mesmo de 
moradores informais.

Mais ações sobre o mesmo problema e ação anterior da prefeitura
Nas últimas sessões da Câma-

ra, pedidos de informação, Indi-
cações e outros instrumentos le-
gislativos têm sido requisitados 
por outros vereadores torrenses 
sobre o mesmo assunto: Regu-
larização Fundiária. Um pedido 
detalhado sobre o loteamento 

Tamburiki, na Estrada do Mar, 
por exemplo, é um dos casos. 
O vereador Igor Beretta (MDB) 
quer saber a situação deste es-
paço (hoje já habitado) porque 
os moradores não conseguem 
acesso à ligação de Energia em 
suas casas. 

 Em 2017, a prefeitura de Tor-
res (já com a mesma adminis-
tração atual) fez matéria infor-
mando que as pessoas deveriam 
se orientar antes de fazerem a 
aquisição de lotes - para averi-
guarem se não existe algum im-
pedimento de ordem legal que 

não permita a edificação no lote 
de interesse.

 Já à época (2017), a Direto-
ria de Licenciamento Ambiental 
da municipalidade alertava que 
havia balneários totalmente re-
gulares, alguns parcialmente e 
outros totalmente irregulares 

(clandestinos).  Por isso a cautela 
antes da compra. E pedia que os 
interessados em saber se o ter-
reno é ou não regular poderiam 
verificar, anteriormente, junto 
a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo e lá sa-
nar suas dúvidas. 
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A live Desenvolve + Torres conta 
com a participação de conceitua-
das parcerias neste bate-papo, o 
evento será transmitido online , 
com a dinâmica de: Adriana Peccin, 
Especialista em Despertar Talentos 
& Geração de Valor; Aline Lentz, 
Consultora Empresarial Gestão Fi-
nanceira; Kazu, Marketing Estraté-
gico e Gabriel Ferreira, Marketing 
Digital. A interação com o público 
será muito fácil, basta só acessar o 
Instagram da Prefeitura de Torres, 
ou o Facebook da rádio Maristela 

ou ainda da rádio Atlântico Sul.
O prefeito de Torres, Carlos 

Souza frisou que “os empresários 
vêm sendo muito afetados na cri-
se mundial que vivemos hoje, seja 
o porte que for, e por isso sempre 
buscamos inovar e apoiar da me-
lhor forma possível em Torres”.

De acordo com o diretor, Luan 
Dimer, ” buscamos parcerias com 
estes profissionais a fim de darmos 
esperanças às empresas permane-
cerem abertas através de cases de 
sucesso”.

GERAL 

Como continuar crescendo em meio à pandemia? 
Para saber, participe da live Desenvolve + Torres

Um bate-papo sobre o cresci-
mento econômico em Torres é a 
programação virtual no próximo 
dia 19, às 20h, numa promoção 
da Prefeitura, através da Secre-
taria de Trabalho, Indústria e 
Comércio, a pauta do evento re-

porta ao nosso cotidiano: Como 
continuar crescendo em meio 
a pandemia? Na conversação, 
case de sucesso para incentivar 
as empresas a se reinventarem, 
mostrando que é possível man-
ter seu negócio ativo. Com a par-

ticipação, você está preparando 
sua empresa a melhor enfrentar 
a situação, além de compartilhar 
informações de credibilidade.

Nestes tempos de pandemia, 
até o planejamento das empre-
sas fica complicado devido as 

constantes alterações com os 
protocolos sanitários. Para esti-
mular a engrenagem da econo-
mia local, os cases serão uma 
prova real de que você sabe 
fazer o que oferece, acredita, 
persiste e ainda agrega mais al-

ternativas. Tudo isto deve confir-
mar que a sua metodologia é a 
que vai comprovar maior efeti-
vidade. A iniciativa da SMTIC foi 
motivada pela necessidade de 
fortalecer as empresas em geral 
neste momento de crise.

Participações na live

Um bate-papo sobre o crescimento econômico em Torres é a programação virtual no próximo dia 19, às 20h, numa promoção 
da Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio

No dia 14 de abril de 2021, Vênus entrará no 
signo de Touro onde permanecerá até o dia 8 de 
maio. Este é um momento muito bom para a afe-
tuosidade, para o amor, o conforto, a constância 
e a perseverança. 

Vênus é o planeta do amor, da beleza e dos 
prazeres da vida. O signo de Touro é o signo do 
contato físico, da constância, da manutenção, do 
amor e dos recursos materiais.  O signo de Touro 
é regido pelo planeta Vênus, então, esta combi-
nação é muito feliz, pois o planeta e o signo estão 
afinadíssimos. O planeta Vênus encontra  no signo 
de Touro muita sensualidade, segurança  e afeto. 
Amar é estar junto, em contato próximo, com ca-
rinho, afeto, sem disputas ou provocações.  Para 
Vênus em Touro, a presença é a maior declaração 

de amor existente, e, está é, sem dúvida, uma 
Vênus muito amorosa! Quem é muito distante, 
ausente ou inconstante, não desfruta da grande 
afetuosidade de Vênus em Touro, pelo contrário, 
tais atitudes somente a afastam. 

Quando Vênus transita por Touro, temos um 
momento de amor, de afeto e de prazer físico. É 
também um período bom para desfrutarmos das 
coisas boas da vida, como o conforto, a boa co-
mida, a beleza e o afeto.  Então, podemos fazer 
programas a dois, se arrumar,  namorar e estar 
perto das pessoas que amamos, pois o amor pre-
cisa de contato! . 

Vênus em Touro não entende bem disputas 
afetivas, relações inconstantes e passageiras, pois 
espera encontrar segurança e amores duradouros. 

Inclusive quanto mais tempo tiver, mais amorosa 
será sua relação. Esta não é uma Vênus curiosa 
que busca novidades, aventuras, ou relaciona-
mentos virtuais ou distantes,  mas sim, procura 
amor concreto e presente. Inclusive, esta não se 
encanta por discursos ou palavras, quem gosta 
deve demonstrar com atitudes bem concretas e, 
quem muito se ausenta, facilmente é esquecido.  

Como Touro é o signo do ter, o amor para Vê-
nus em Touro  tem sim uma pitada de posse e 
ciúmes, pois como é o amor é muito valorizado 
pela bela Vênus em Touro, ela tem medo de per-
dê-lo. 

Por Juliana Mesquita Inácio

Vênus em Touro

EDITAL DE PROCLAMAS

Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos   exigidos pelo Artigo 1.525,incisos 

I,III e  IV  do Código Civil Brasileiro,

JULIANO  DA SILVA BALTAZAR e
SAMARA CAPELANI JUSTO

Ele solteiro, natural de Torres-R.S., residente e domiciliado em 
Torres. Ela solteira natural de Sombrio -S.C., residente e domici-
liada em  Torres/R.S. Se alguém souber de algum impedimento  

oponha-se na forma da lei.

Torres ,08 de abril  de  2021.

Alexandra Mendes Barros
Oficial Ajudante Substituta
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Gimi citou exemplo da localidade 
de Águas Claras. Conforme afirmou, 
atualmente o bairro não tem passa-
gem de ônibus durante todo o final 
de semana, assim como a localidade 
do Jacaré não estaria tendo o servi-

ço aos domingos. O vereador acha 
que as pessoas têm o direito de 
receber o serviço que é de respon-
sabilidade pública, mesmo que seja 
prestado por uma concessionária. 
Ele concorda com o lado da empresa 

que também não pode trabalhar no 
prejuízo. E é justamente por isso que 
Gimi resolveu formar uma comissão 
para tratar isto junto à prefeitura, no 
sentido de nortear um caminho de 
solução de ambos os problemas.

Já o vereador Alexandre Negrini 
(Republicanos), também em peque-
no expediente de tribuna, afirmou 
que teme que a concessionária fe-

che as portas na cidade por conta da 
não remuneração adequada de seus 
serviços - em relação aos custos de-
mandados.  O vereador inclusive ob-

teve informações que sugerem que 
o contrato com a cidade de Capão 
da Canoa (mais bem remunerado) 
com a mesma concessionária é que 

estaria sustentando a sobrevivência 
da empresa (a mesma que faz o ser-
viço de ônibus em Torres). Por isso 

sugere que não seja este o momen-
to de pressionar, cobrando mais ho-
rários e mais roteiros.

TORRES

Vereadores reclamam a diminuição de 
horários nas rotas de ônibus em Torres

Um dos assuntos abordados por 
vereadores nos pronunciamentos 
da Tribuna, durante a sessão da Câ-
mara Municipal realizada na segun-
da-feira (5 de abril), foi sobre re-
clamações que usuários torrenses 
dos serviços de Transporte Urbano 
realizados pela concessionária de 
serviços local têm feito acerca da 

diminuição de horários nos roteiros 
de ônibus pelos bairros de Torres, 
principalmente os mais distantes 
do centro da cidade. 

Em seu pronunciamento, o pre-
sidente da Câmara, vereador Gimi 
Vidal (PP), lembrou que muitas 
pessoas possuem gratuidade no 
transporte e que a empresa alega 

que estaria difícil melhorar o aten-
dimento e manter as gratuidades 
ao mesmo tempo.  Mas o presiden-
te da Câmara torrense acha que, 
mesmo assim, deveria ser feita 
uma nova conversa entre a prefei-
tura e a concessionária das linhas 
de ônibus locais para resolver este 
impasse. 

Pessoa invade e faz ameaças á servidores de 
Posto de Saúde de Torres do bairro São Francisco

Na quarta-feira, dia 7 de 
abril, o Posto de Saúde (ESF) 
do bairro São Francisco em 
Torres foi invadido por uma 
pessoa que fez agressões e 
ameaças aos servidores da 
prefeitura que lá trabalham. 
Esta invasora (mulher) te-
ria reclamado sobre falta 
de atendimento dos servi-
dores, mas foi considerada 
pessoa perigosa.  A denún-
cia foi feita por uma servido-
ra local que pediu para não 
ser identificada. 

A funcionária do posto 
disse, ainda, que já estaria 
pedindo segurança adicio-
nal para o entorno do posto 
pelo risco que esta e seus 
colegas imaginam estar 
correndo no local, especial-
mente pela transferência 
dos serviços prestados no 
ESF do bairro Curtume, de-
sativado por estar receben-
do reformas. Ela reclama 
que desta vez o ataque foi 

de ameaça de morte, inclu-
sive. O caso foi registrado 
com Boletim de Ocorrência 
na delegacia de Torres. 

E na quinta-feira, o Sindi-

cato Médico do Rio Grande 
do Sul (Simers) emitiu uma 
nota e um banner protes-
tando quanto ao ataque ao 
posto.  Segue a nota ao lado.

Comissão para resolver o problema

Simers emite nota exigindo providências das autoridades da cidade para a proteção dos funcionários

Informações passadas, também na tribuna da Câmara, dão conta que por outro lado a empresa concessionária estaria sendo prejudicada pela diminuição de movimento

Abrangência geográfica do serviço em Torres, conforme site da Torrescar
Concessionária poderia desistir do contrato

O vereador Moisés Trisch (PT) a se-
guir também tocou no mesmo assun-
to, entre outros  comentados em sua 
manifestação de tribuna (no pequeno 

expediente da sessão da Câmara). 
Ele também fez um Pedido de Infor-
mações sobre os valores cobrados e 
contratados entre a Prefeitura de Tor-

res e a Concessionária de transportes 
coletivos da cidade. Disse, ainda, que 
como já foi cobrador de ônibus no 
passado, ele sabe que as empresas 

em geral têm sempre linhas e horários 
bons, assim como têm horários ruins, 
com poucos passageiros. O que seria 
normal. O vereador petista sugere 

que seja verificado o que exatamente 
está contratado, e também que seja 
exigido pela prefeitura o cumprimen-
to do contrato de concessão. 

Rotas lucrativas e rotas pouco interessantes
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IMPACTO DO NOVO AUXÍLIO EMERGENCIAL NO COMÉRCIO DEVE SER OITO VEZES MENOR, DIZ CNC
Importante na retomada econô-

mica do comércio na primeira fase 
da pandemia, o auxílio emergencial 
este ano deve impactar o setor oito 
vezes menos. O cálculo é da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) e 
leva em conta principalmente a re-
dução do montante de recursos dis-
ponibilizados, além de fatores como 
o comprometimento da renda fami-
liar da população.

Na nova rodada do auxílio emer-
gencial, R$ 12,75 bilhões devem ser 

injetados nos caixas do comércio 
varejista, o equivalente a 31,2% do 
que for sacado pela população. Em 
2020, o valor destinado ao consumo 
no varejo foi de R$ 103,8 bilhões, 
35,4% dos recursos do benefício.

O presidente da CNC, José Rober-
to Tadros, reforça que, apesar de a 
redução do benefício impactar o se-
tor, o pagamento do auxílio é sem-
pre uma medida positiva para es-
tímulo da economia e dá garantias 
à população. Ele acrescenta ainda 
que outros fatores corroboram a os-

cilação do poder econômico duran-
te o período de crise.

“É preciso observar que a partir 
de setembro, quando o auxílio foi 
reduzido à metade, o varejo conse-
guiu manter as vendas aquecidas. 
Isso porque há fatores que também 
impactam a capacidade de consu-
mo da população, como o nível de 
isolamento social, as condições de 
crédito e a inflação”, explica Tadros, 
lembrando que os períodos mais 
dramáticos para o comércio são os 
de determinação de lockdown.

Estatísticas do Banco Central 
mostram que o comprometimento 
da renda das famílias, que já se si-
tuava em nível recorde, aumentou 
ao longo do primeiro trimestre de 

2021. A CNC estima que atualmen-
te essa proporção tenha atingido 
30,3% da renda familiar. Assim, a 
tendência é que, mesmo propor-
cionalmente, mais recursos do 

auxílio emergencial tenham outra 
destinação que não o consumo de 
bens.

“O recurso se propõe a ser ain-
da mais contingencial, o que dá 

baixa margem para perspectivas 
de consumo. As famílias vão preci-
sar escolher o gasto. Por isso, para 
além do consumo básico, como ali-
mentação, a preferência vai ser o 

abatimento de uma dívida. Ou até 
guardar esse dinheiro para uma 
situação de necessidade”, avalia 
o economista da CNC responsável 
pelo estudo, Fabio Bentes.

Comprometimento da renda

Na  terça-feira (06.04), os minis-
tros do Turismo, Gilson Machado 
Neto, e da Saúde, Marcelo Quei-
roga, firmaram uma parceria para 
incentivar o uso do certificado di-
gital de vacinação por prefeitos e 
governadores. E, desta forma, a 
critérios dos gestores locais, possi-
bilitar a retomada segura das ati-
vidades turísticas em todo o país. 
O documento, aliado ao uso dos 
protocolos de segurança sanitária, 
pode ser uma ferramenta impor-
tante no processo de reabertura 
e deve potencializar a movimen-

tação de pessoas no território na-
cional.

O certificado nacional de vacina-
ção contra a Covid-19 já pode ser 
emitido pelo aplicativo Conecte 
SUS e, em breve, também mostra-
rá as demais vacinas do calendário 
nacional de vacinação. Desenvol-
vido pelo Ministério da Saúde, 
também mostra ao cidadão dados 
de atendimentos realizados, medi-
camentos distribuídos no SUS e a 
localização de serviços de saúde.

Atualmente, cada dose aplicada 
da vacina contra o coronavírus – já 

são mais de 23 milhões de brasi-
leiros imunizados – é registrada no 
aplicativo. Assim, quem já tiver se 
vacinado e acessar a plataforma 
poderá consultar os detalhes em 
seu histórico, como o tipo de vaci-
na aplicada, o lote de fabricação e 
a data em que a dose foi tomada, 
além de poder emitir, através de 
um QR Code, a certificação digital.

O ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto, avalia que a confir-
mação da imunização e a adoção 
das medidas de proteção, como 
uso de máscaras, álcool em gel e 
distanciamento social, pode ser 
uma das ferramentas utilizadas 
por gestores municipais e esta-
duais para permitirem, de forma 
mais rápida, a liberação de ativi-
dades com público, como eventos 
e campeonatos esportivos. “Esta 
parceria é importante para que a 
gente estabeleça um passaporte, 
através de um instrumento que 
já existe no Ministério da Saúde, 
que é o Conecte SUS, que vai gerar 
um QR Code. Com isso, as pesso-
as podem voltar a ter acesso no 
curto prazo a estádios de futebol, 
a eventos, a bares e restaurantes, 
não esquecendo dos protocolos 
de segurança”, ressaltou.

O ministro Marcelo Queiroga 
também reforçou a importância 
do turismo seguro e reafirmou o 
compromisso do governo federal 
em ampliar o número de brasi-
leiros vacinados. “Somos um só 
governo e um só povo unido para 
vencer uma emergência sanitária 
de natureza internacional. Então, 
a chave desta vitória contra a Co-
vid-19 é a vacinação. O Brasil é 
reconhecido como um dos países 
que melhor vacina a sua popula-
ção através do nosso Programa 
Nacional de Imunizações. A prova 
é o certificado, o passaporte da 
imunidade que pode ser obtido no 
Conecte SUS”, explicou.

CONECTE SUS – O aplicativo, 

entre outras informações de saú-
de, possibilita o controle da vaci-
nação contra a Covid-19 na palma 
da mão. O Conecte SUS já está 
disponível para celulares nas lojas 
virtuais Google Play (Android) e 
Apple Store (IOS). Pode ser aces-
sado também de qualquer com-
putador com internet, por meio da 
plataforma Conecte SUS, clicando 
AQUI. O cadastro é simples e pode 
ser feito com o CPF.

Apesar de a vacinação não estar 
condicionada ao uso do Conecte 
SUS, a ferramenta é uma forma 
simples e rápida de acessar o re-
sultado de exames de Covid-19 e 
comprovar a vacinação contra a 
doença.

MINISTROS DO TURISMO E DA SAÚDE DEFENDEM CERTIFICADO DE VACINAÇÃO COMO ALIADO DO TURISMO



A FOLHA 11Sexta-Feira, 9 de Abril de 2021SEGURANÇA 

Por descumprir decreto estadual, Fiscalização da 
Prefeitura multa e interdita restaurante da cidade

FONTE: Prefeitura de Torres
_________________
 
Durante este feriadão de Pás-

coa, a equipe de Fiscalização da 
Prefeitura de Torres -  unida com 
outras forças da cidade - per-
maneceu de maneira enfática 
fiscalizando e orientando os es-
tabelecimentos da cidade visan-
do o cumprimento do decreto 
estadual 55.799 que fixa o regra-
mento para a bandeira preta. "A 
grande maioria cumpriu o decre-

to e se adaptou às exigências da 
legislação. Mas, por desrespeitar 
este decreto já bastante conhe-
cido por estarmos na quarta se-
mana de bandeira preta na cida-
de, um restaurante foi multado e 
interditado neste último domin-
go, 4 de abril" - indicou a muni-
cipalidade, sem contudo revelar 
o nome do estabelecimento que 
não respeitou o decreto.

O decreto estadual 55.799 
proíbe atendimento presencial 
aos fins de semana e feriados 

dentro dos estabelecimento ali-
mentícios. O atendimento deve 
ser apenas por meio do drive-th-
ru, pegue e leve e pelo tele-en-
trega, todos evitando a aglome-
ração na hora da distribuição dos 
pedidos. "Porém, neste fim de 
semana, o restaurante em ques-
tão estava lotado, com pessoas 
aglomeradas, consumindo den-
tro do local, o que é proibido. 
Cumprindo a determinação esta-
dual e ainda sendo justo com os 
demais comerciantes da cidade 

que se adaptaram ao decreto 
montando uma estratégia cor-
reta, o referido restaurante foi 
multado e interditado", ressalta 
a comunicação da Prefeitura de 
Torres.

De acordo com a equipe de 
Fiscalização, o decreto estadual 
55.799 é para todos e será cum-
prido em Torres. Seguindo exi-
gência do governador Eduardo 
Leite, os municípios tiveram que 
apresentar um plano de fiscaliza-
ção que foi efetuado em Torres 

e que será cumprido. "O Res-
taurante foi multado em 5 UFM 
que neste mês de abril está em 
R$ 363,03. Permanecerá fecha-
do até o fim da bandeira preta e 
para reabrir, ainda obedecendo 
o regramento do decreto 55.799, 
terá que ser emitido um reque-
rimento solicitando reabertura 
na Prefeitura e apresentar junto 
um plano estratégico de traba-
lho para que a situação não se 
repita", concluí a nota da muni-
cipalidade.

Operação Integrada de segurança foi 
realizada no feriadão de Páscoa em Torres

Na noite do último sábado 
e madrugada de domingo, 3 e 
4 de abril, policiais militares de 
Torres, agentes da Policia Civil, 
agentes da Guarda Municipal 
e Departamento de Trânsito, 
realizaram mais uma Opera-

ção Integrada, através de ações 
de barreiras, patrulhamento e 
abordagens na Prainha, Praia 
Grande, Molhes(Laje) e Morro 
do Farol.

Foram ações operacionais es-
pecíficas com o objetivo de evi-

tar a prática de contravenção de 
perturbação do sossego alheio 
e aglomeração de pessoas, 
conforme o Decreto Estadual, 
além de aumentar a percepção 
de segurança pública, visando 
à prevenção da criminalida-

de. Dezenas de pessoas foram 
abordadas e diversos veículos 
fiscalizados.

A ação visava ainda reforçar a 

necessidade da população evi-
tar aglomeração, usar máscara 
e manter o distanciamento so-
cial.

Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Departamento de Trânsito participaram da ação nos dias 3 e 4 de abril
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No Campo Bonito, rua da EMF Manoel Ferreira Porto 
e EMEI Joaquina recebendo importante melhoria

TORRES - Para garantir a se-
gurança dos alunos, familiares 
e funcionários da EMEF Ma-
noel Ferreira Porto e da EMEI 
Joaquina, a Prefeitura de Torres 
está promovendo melhorias na 
Rua Manoel de Oliveira Man-
duca, que passa em frente das 
escolas que se localizam na al-
tura da BR 101 km 5 e 6 (Bairro 
Campo Bonito).

"A obra começou em março e 
tem previsão de conclusão para 
o fim, deste mês de abril. Terá 
recuperação e remodelagem 
de estacionamentos e acessibi-
lidade, incluindo faixa elevada 
para pedestres e lombadas. A 
melhoria está ocorrendo antes 
da volta presencial às aulas", 
destaca a Prefeitura de Torres.

Na última semana de março, 
o prefeito Carlos Souza, a pri-
meira-dama, Susi Rosa Souza, 

a secretária de Educação, Sílvia 
Teixeira Pereira e parte da equi-
pe diretiva das escolas acompa-
nharam as obras no local, que 
em alguns pontos já recebiam 
Pavimento Intertravado de 

Concreto (PAVS). A obra é rea-
lizada com recursos próprios da 
Secretaria Municipal da Educa-
ção.

Conforme a diretora Ana 
Paula Delfino da Silva, da EMEF 

Prof Manoel Ferreira Porto, a 
pavimentação e a reorganiza-
ção da estrutura da estrada que 
passa em frente a sua escola, 
até a frente da EMEI Joaquina, 
vai trazer segurança de todos 

que circulam na área. Comen-
ta que a comunidade escolar 
está bem feliz com a obra, pois 
é uma antiga reivindicação, de-
vido ocorrências de acidentes 
nas proximidades das escolas.

Torres integra Comitê sobre Lei da Aprendizagem Profissional
Na primeira sema-

na de abril, a convite 
do Ministério do Tra-
balho e Superinten-
dência Regional do 
Trabalho, Torres in-
tegrou o Comitê que 
discutiu a implanta-
ção do projeto-piloto 
para inserir adoles-
centes em situação 
de trabalho infantil 
e ou em vulnerabili-
dade social para va-
gas de empregos por 
todo o Litoral. "A par-

ceria com os municípios permi-
tirá que o trabalho infantil seja 
combatida com mais eficácia. E 
em tempos de pandemia o au-
mento da desigualdade social 
aumentará com a crise econô-
mica que persistirá nos próxi-
mos anos.

Tendo em vista este cenário, 
o Ministério do Trabalho, bus-
cará as prefeituras municipais 
através das Secretarias de As-
sistência Social e de Trabalho, 
Indústria e Comércio, como é o 
caso de Torres, para uma atua-
ção estratégica e oportunizar 

essas vagas de empregos para 
estes adolescentes como forma 
também de combater esta desi-
gualdade.

Segunda a Auditora-Fiscal do 
Trabalho Denise Brambila Gon-
zález, coordenadora regional da 
Atividade de Combate ao Traba-
lho Infantil e também da Inser-
ção de Aprendizes no Mercado 
de Trabalho no Estado, o Litoral 
possui mais de 729 postos de 
trabalho a serem preenchidos. 
Somente em Torres são mais de 
150 vagas, no comércio, servi-
ços, indústria e transporte.

Prefeitura mantém serviços essenciais de 
limpeza nas ruas torrenses

Diariamente, equipes da Se-
cretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos percorrem 
bairros ou ruas do centro de 
Torres, conforme cronograma, 
para garantir a limpeza de ro-
tina e consertos onde existem 
demandas. Considerados es-
senciais, principalmente em 
tempos de pandemia de coro-
navírus, os serviços de limpeza 
nas ruas de Torres permane-
cem.

Além da manutenção nos 
valos de toda a cidade, como 
prevenção às chuvas do inver-
no, nesta primeira semana de 
abril, estão sendo executadas 
ações de limpeza nos bairros 
Faxinal, São Jorge e Centenário. 

As equipes de capina, varrição 
e pintura de meios-fios atuam 
em várias ruas, obedecendo os 
regramentos de combate à Co-
vid-19.  A atuação da Secretaria 
é oficialmente considerada es-
sencial.

"O serviço vai continuar por 
toda a cidade, atendendo ini-
cialmente as zonas em situa-
ções mais precárias. O trabalho 
inicia bem cedo para evitar o 
grande fluxo de pedestres e car-
ros. A iniciativa facilita a atua-
ção dos trabalhadores e manu-
seio das máquinas, diminuindo 
a possibilidade de acidentes. O 
transtorno é provisório, e o re-
torno justifica", conclui a comu-
nicação da Prefeitura de Torres.
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ê

A Campanha Abril Laranja é de iniciativa da ASPCA (Sociedade Americana para a Pre-
venção da Crueldade a Animais) e é realizada por diversos órgãos públicos e iniciativas 
privadas. A mesma tem por objetivo prevenir a crueldade contra animais.

                                                 
Os animais estão ganhando ainda mais espaço dentro da vida dos brasileiros, e não é 

por menos, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais 
de Estimação (ABINPET), mais de 106 milhões de lares brasileiros possuem pelo menos 
um animal de estimação, deixando o Brasil em quarto lugar no ranking de países com 
maior população de pets.

Embora esse número seja expressivo, os animais estão sendo cada vez mais vítimas de 
maus tratos. Muitas vezes eles chegam até as ONGs ou protetores, debilitados, anoréx-
icos, com ferimentos ou alguma parte dos ossos quebrados, tudo por que apanhou de 
seus tutores.

Existem várias ações que são classificadas como maus tratos. Maltratar um animal não 
é apenas em circunstâncias violentas, são os animais infestados de carrapatos, por exem-
plo, que sem o devido cuidado, que podem inclusive vir a óbito. Ou então, animais que 
são deixados com frequência sem água, sem alimento e ficam magros demais. Tudo que 
faz mal ao animal, que causa dor, inclusive psicologicamente, é considerado maus tratos. 

Ao adotar um animal, o tutor precisa estar alerta com os cuidados que os mesmos 
necessitam. O que deve ser levado em consideração, seja cachorro, gato ou animais sil-
vestres, é que eles vão passar um longo tempo dividindo suas vidas com seus tutores. 
Eles necessitam de alimentação, higiene, atividade física, vacinação, vermifugação e prin-
cipalmente amor. O tutor deve manter um acompanhamento médico sobre o desenvolvi-
mento de seu pet, realizando consultas e exames rotineiros. 

Desta forma, o abril laranja serve como um alerta as pessoas, que maus tratos é crime 
previsto pela constituição. É muito importante que se tenha essa visibilidade, que as pes-
soas percebam que o animal sente como qualquer outro ser humano.

Infelizmente vivemos em um país onde muitas pessoas ainda olham para os animais 

ABRIL LARANJA – MÊS DE PREVENÇÃO 
CONTRA A CRUELDADE ANIMAL

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

como seres que não pensam e não tem senti-
mentos, e estes ficam presos em correntes a vida 
inteira, se alimentam quando alguém da família 
lembra-se de por água ou comida. Muitas vezes 
são espancadas porque fazem as necessidades 
em lugares errados ou então porque latem.

Neste mês, aproveite para dar muito amor e 
carinho ao seu cachorro e a outros! E continue a 
dar este amor nos meses seguintes,

Lembre que existem crianças que aprendem 
com adultos a cometer crueldades com animais 
porque veem nisso uma brincadeira divertida. 
Não ensine seus filhos a maltratar os animais.

 Todo trabalho das ONG´s e protetores é para 
gerar o fim dos maus tratos e conscientização 
dos tutores. E você pode ajudar, cuidando e dan-
do muito amor ao seu amigão.

Conheça o trabalho da ATPA.

A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) cuida de animais abandonados, en-
caminha 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 combina-
rmos a entrega.

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

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

Adquira nosso calendário e ajude a ATPA a realizar esterilização a atendimentos 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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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 Cipria-
no Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da 
Silveira Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João 
Alexandre Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câ-
mara Municipal de Vereadores realizou sua 10a Sessão 
Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, da 18ª 
Legislatura, às 16h, no dia 05 de abril de 2021. Pre-
sentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Daitx (PP), Ver. Car-
los 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).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Ofício Circular nº 07/2021, Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, anunciando a campanha 
“Valores que Ficam” possibilitando aos gaúchos destina-
rem porcentagem do imposto de renda devido ao Fundo 
da Criança e do Adolescente e/ou ao Fundo da Pessoa 
Idosa.
Ofício nº 86, de 26 de março de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando o Decreto nº 053, de 25 de março de 
2021, que abre Crédito Extraordinário, em decorrência 
da pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Ofício nº 87, de 29 de março de 2021, encaminhando 
resposta ao Pedido de Providências números 57, 118, 
143 e 146/2021, de vereadores desta Casa Legislativa.
Ofício nº 88, de 29 de março de 2021, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 63/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 89, de 30 de março de 2021, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 71/2021, da Vera. 
Carla Rodrigues Daitx.
Ofício nº 90, de 31 de março de 2021, solicitando a 
prorrogação de 30 (trinta) dias no prazo para resposta 
ao Pedido de Informações nº 64/2021, do Ver. Igor dos 
Santos Beretta, Pedido de Informações nº 69/2021, do 
Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 91, de 31 de março de 2021, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 26/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 92, de 31 de março de 2021, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 07/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 93, de 31 de março de 2021, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 15/2021, do Ver. 
Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 94, de 31 de março de 2021, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 70/2021, do Ver. 
João Alexandre Negrini de Oliveira.
Ofício nº 95, de 31 de março de 2021, encaminhando 
resposta ao Pedido de Informações nº 66/2021, doo vere-
adores Igor dos Santos Beretta, Silvano Gesiel Carvalho 
Borja e Carla Rodrigues Daitx.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS

PROJETOS - Em 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 07/2021, do Poder Executivo, que au-
toriza a adesão a consórcios para aquisição de vacinas ao 
enfrentamento da pandemia COVID-19. 

PROJETOS - Em 2ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 02/2021, do Ver. Sil-
vano Gesiel Carvalho Borja, que altera o art. 190 da Lei 
Complementar nº 30, de 19 de novembro de 2010, que 
institui o Código Ambiental do Município de Torres. 
Projeto de Lei nº 05/2021, do Ver. Rafael da Silveira 

Elias, que dispõe sobre a contratação de artistas, grupos, 
bandas, Dj’s, músicos e afins, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 06/2021, dos vereadores Rafael da Sil-
veira Elias, Silvano Gesiel Carvalho Borja e Cláudio da 
Silva Freitas, que reconhece a prática de atividade física 
como essencial à saúde.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS

Nº 37/2021, dos vereadores Carla Rodrigues Daitx e 
Cláudio da Silva Freitas, que requerem o encaminha-
mento de Moção de Pesar aos familiares de Rodolfo 
Lima, por seu falecimento, ocorrido no dia 28 de março 
de 2021.
Nº 38/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer 
encaminhamento de Moção de Congratulações ao jovem 
JOAQUIM SCHEFFER CLEZAR, atleta da categoria 
sub 15, pela sua aprovação no Clube de Regatas Flamen-
go.
Nº 39/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que re-
quer autorização para viajar a Brasília/DF, nos dias 12, 
13 e 14 de abril de 2021, em visita ao Ministro João 
Roma junto ao Deputado Estadual Eric Lins, sobre estu-
do de viabilização do Projeto Brasil em Campo.
Nº 40/2021, dos vereadores Rogério Evaldt Jacob, Car-
los Alberto da Silva Jacques e Jacó Miguel Zeferino, que 
requerem autorização para viajar a Brasília/DF, nos dias 
04, 05 e 06 de maio de 2021, em visita ao Presidente do 
ICMBIO, Secretaria Nacional do Ecoturismo e Coorde-
nador de Concessões dos Parques e aos Deputados na 
busca de emendas parlamentares para o Município. 

INDICAÇÕES

Nº 70/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que indica ao 
Poder Executivo que envie à Câmara Municipal projeto 
de lei que estabelece a promoção de ações que visem à 
valorização de mulheres e meninas e a prevenção e com-
bate à violência contra as mulheres pela rede municipal 
de ensino.
Nº 71/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica 
ao Poder Executivo a reativação do COMTRAN (Conse-
lho Municipal de Trânsito).
Nº 72/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica 
ao Poder Executivo a criação de comissão especial for-
mada para pensar num programa municipal de erradica-
ção do trabalho infantil e aprendizagem profissional.
Nº 73/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventu-
ra, que indica ao Diretor da CCR VIAS a implantação 
de quatro lombofaixas ou quebra-molas nas laterais da 
BR101 em Vila São João, neste Município.
Nº 74/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que indica ao Poder Executivo que dê prioridade aos tra-
balhadores da Guarda Municipal de Patrimônio na vaci-
nação contra o COVID19.
Nº 75/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que indica ao Poder Executivo que dê prioridade aos pro-
fessores das escolas municipais e estaduais do município 
de Torres na vacinação contra o COVID19.
Nº 76/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao Poder Executivo projeto de lei em que incen-
tiva empresas a adotarem paradas de ônibus em Nossa 
Cidade. 
Nº 77/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao Poder Executivo um estudo de viabilidade para 
a construção de uma rotatória no encontro da ERS 389 
(estrada do mar) com a Av. Castelo Branco, nesta Cida-
de.
Nº 78/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao Poder Executivo a colocação de placas indica-
tivas dos pontos turísticos em nossa Cidade.
Nº 79/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica 
ao Gerente da CEEE Torres, senhor Alfeu Eduardo Lima 
da Cunha, a substituição do poste de energia no cruza-

mento da Rua Itália com a Rua Holanda, Bairro Zona 
Nova, nesta Cidade.
Nº 80/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo estudo de viabilidade de implementação de 
passarela nas dunas da Praia Webber, Rua Manoel João 
Porto, nesta Cidade.
Nº 81/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo projeto de lei que disponha sobre a obrigato-
riedade do licenciamento e emplacamento no Município 
dos veículos automotores utilizados pelas empresas que 
prestam serviços à Administração Pública.
Nº 82/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo que a coleta de lixo volte a observar o calendá-
rio da “alta temporada” com coleta diária em toda região 
central de Torres, e também nos bairros mais populosos.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Nº 82/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo informações quanto a relação de ser-
vidores da Secretaria Municipal de Educação.
Nº 83/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao valor arrecadado em 
2020 a título de Imposto sobre operações relativas à Cir-
culação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 
ICMS da Companhia Estadual de Energia Elétrica.
Nº 84/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto aos horários de circula-
ção dos ônibus reduzidos em nosso Município.
Nº 85/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto ao valor arrecadado e ao 
valor despendido nos anos de 2019 e 2020 a título de 
Taxa de Recolhimento de Lixo, bem como o valor proje-
tado, a mesmo título, para o corrente ano.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS

Nº 242/2021, do Ver. Cláudio da Silva Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à rampa de 
acessibilidade e rebaixo da calçada na faixa de pedestre 
já existente entre a Praça XV e a Loja Sol Nascente Lo-
calizada na Av. Silva Jardim, Bairro Centro, nesta Cida-
de.  
Nº 243/2021, do Ver. Cláudio da Silva Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza 
do valo na Rua Alfredo Francisco Bauer, esquina da Rua 
Travessa do Faxinal, 181, Bairro Faxinal, neste Municí-
pio.
Nº 244/2021, do Ver. Cláudio da Silva Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à poda do 
mato na beira da estrada, na Rua Salinas1, que dá acesso 
a Salinas 2, Bairro Salinas, neste Município.
Nº 245/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de placas de estacionamento para idoso e deficiente físi-
co próximo das passarelas à beira mar.
Nº 246/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à possibili-
dade de realizar o calçamento ou colocação de PAVS na 
Rua Francisco Albino Hugentobler, Bairro Salinas, nesta 
Cidade.
Nº 247/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à limpe-
za dos bueiros e canos de águas pluviais da Rua Alexan-
drino de Alencar, Bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade.
Nº 248/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao 
conserto do buraco existente na Rua Salinas, próximo ao 
número 208, Bairro Salinas, nesta Cidade. 
Nº 249/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de base graduada na Av. Brasil, Bairro Zona Nova, nesta 
Cidade.
Nº 250/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solici-
ta ao Poder Executivo providencias quanto à limpeza do 
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valo entre a Rua Itália e Rua Manoel Tomaz da Rosa, 
Bairro Zona Nova, nesta Cidade.
Nº 251/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao corte 
manual de mato junto a Rua Dona Santa (Rua A), Mon-
te Carlo, Itapeva, neste Município.
Nº 252/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que soli-
cita ao Poder Executivo Providências quanto à capina, 
corte de grama e colocação se base graduada na Rua 
Holanda, Bairro Zona Nova, nesta Cidade.
Nº 253/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao corte 
de grama e limpeza da praça, na Rua Itália (atrás do 
Bistex), nesta Cidade.
Nº 254/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à cana-
lização de água da chuva na Rua Santo Antônio, 800, 
Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 255/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao corte 
de grama e poda de árvores na Rua Antônio Magnus 
(Limoeiro), Vila São João, nesta Cidade.
Nº 256/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza 
dos bueiros da Rua Manoel de Lima Porto, Getúlio Var-
gas, nesta Cidade.
Nº 257/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto ao estudo 
técnico para instalação de quebra-molas na Rua Capi-
tão Balduíno, 250, Vila São João, nesta Município.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER

Ver. Igor dos Santos Beretta: Informou que o Depu-
tado Gabriel Souza destinou o valor de R$ 504.000,00 
ao Hospital N. S. dos Navegantes para custear leitos 
clínicos e de UTI, e R$ 90.000,00 para os postos de 
atendimento no município. Informou que terá reunião 
online com representantes da CCR Via Sul para tratar 
da instalação de quebra-molas na Vila São João. La-
mentou a morte do servidor Carlinhos, e agradeceu pela 
recuperação do vereador e amigo Renan, que estava na 
UTI.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou sobre o calendário 
de vacinação, destinado aos profissionais de segurança, 
e cidadãos acima de 66 anos, que ocorre durante a se-
mana em Torres. Relatou inúmeras ações da Secretaria 
de Obras devido à chuva intensa que prejudicou a cida-
de há poucos dias.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou sobre 
sua Indicação ao Executivo solicitando a vacinação 
para guardas municipais e professores, mas enfatizou 
que gostaria que todos fossem vacinados, e não somen-
te um setor específico. Falou sobre a forte chuva, que 
caiu sobre a cidade nos últimos dias, questionando a 
demora na vazão das águas em alguns pontos do mu-
nicípio. Falou sobre seu pedido de providências solici-
tando instalação de rede elétrica na Rua Alberto Pereira 
Maciel, Bairro São João. Mostrou-se incomodado com 
o comunicado do Executivo informando que o respon-
sável pela instalação é o loteador. Cobrou a fiscalização 
por parte da Prefeitura.

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Em referência a 
um comentário anterior, disse que o município precisa 
criar uma diretoria fundiária para tratar dos loteamen-
tos que não implantam a rede elétrica, e acabam pre-
judicando os moradores. Citou problemas decorrentes 
de uma de 1979, que desobrigou o município a fazer 
a abertura das ruas, repassando a responsabilidade ao 
loteador. Falou que, quanto à instalação de rede elétrica 
em loteamentos, a CEEE se esconde atrás de uma re-
solução da ANEEL, se isentando de responsabilidade. 
Falou sobre uma reunião com o Executivo referente à 
empresa Torrescar que tem apresentado irregularidade 
nos horários. Citou os bairros Jacaré e Águas Claras 

que não recebem atendimento nos finais de semana. 
Reconhece que a empresa não pode trabalhar no ver-
melho, mas não aceita que a população fique sem o 
serviço. Sugeriu que a Comissão de Infraestrutura da 
Câmara faça uma reunião com a prestadora para buscar 
alternativas. 

Ver. Igor dos Santos Beretta: Falou com o Secretário 
de Obras sobre o acúmulo de lixo no Valão, próximo 
ao supermercado Bistek. Foi informado que o local é 
um ponto de retenção de águas, e que será arrumado. 
Sugeriu que os valos sejam limpos com maior regulari-
dade para evitar transtornos. Disse entender que todos 
devem ser vacinados, mas os que atuam diretamente no 
combate à COVID, precisam ser priorizados. Acredita 
que os professores devam ser vacinados, mas no mo-
mento em que as aulas retornarem. Parabenizou a Feira 
do Agricultor e a Secretaria de Agricultura pelo belo 
trabalho. Relatou que o melhor período para o esporte 
foi na época em que o município estava sem Secretário 
para a pasta, e mostrou-se surpreso com a nomeação 
de um Secretário em época de pandemia. Agradeceu à 
Secretaria de Obras pelos serviços prestados no Bairro 
São Jorge. Pediu que a Secretaria faça a manutenção no 
Valão que está com alguns pontos represados. Afirmou 
que a Torrescar precisa manter ao menos uma linha 
para os bairros mais distantes.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Desejou melhoras ao 
Deputado Ernani Polo que está com COVID. Falou so-
bre a visita da advogada Ivelise Ferraro dos Santos ao 
seu gabinete para tratar sobre políticas de apoio à mu-
lher. Comentou sobre o “abril azul”, mês de conscien-
tização do Autismo, e o programa “Te Acolhe”, lança-
do pelo Governo do Estado. O programa conta com a 
participação do apresentador Marcos Mion, pai de um 
jovem autista, e de grande relevância na causa. Disse 
que o programa tem por objetivo qualificar os profis-
sionais da área, bem como criar trinta centros regionais 
no atendimento às pessoas portadoras de autismo e seus 
familiares. Sugeriu que o município busque o programa 
para ser implantado. 

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Relatou que 
durante o dia visitou o Bairro São Jorge, e presenciou 
várias demandas realizadas no local. Disse que os mo-
radores do bairro estão satisfeitos com as melhorias na 
região. Falou que procurará a fiscalização para notifi-
car aos proprietários que estão com a grama alta em 
seus terrenos. Disse que, em conversa com um amigo 
na Vila Nova Esperança, foi informado sobre melhorias 
no bairro executadas pela Secretaria de Obras. Compa-
rou o Poder Executivo a um hotel que trabalha em turno 
integral, mas que precisa ser informado sobre os erros 
e acertos. Falou sobre a forte chuva há poucos dias e a 
Secretaria de Obras que, às 04 horas da manhã, estava 
em campo para sanar os problemas.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Falou sobre seu Pro-
jeto “Brasil em Campo”, onde o município cede uma 
área com até 24.000m2, e o Ministério da Cidadania 
participa com o valor de R$ 1.200.000,00 em imple-
mentos esportivos como campo de futebol, pista atlé-
tica, pista de skate e outros. Disse que, em posse de 
um ofício do Executivo, procurou o Deputado Éric Lins 
para dar viabilidade ao projeto. Relatou o caso de pes-
soas que o procuram na busca de demandas. Reconhece 
que há questões que ainda não conhece, mas está bus-
cando conhecimento para tanto. Falou sobre os benefí-
cios da atividade física, orientando que as pessoas fa-
çam exercícios e respeitem os protocolos de combate à 
COVID. Fez menção ao bairro Curtume, e outros locais 
da cidade, que alagam seguidamente com as chuvas. 
Falou que é preciso uma limpeza preventiva. Mostrou-
-se favorável à vacinação dos professores.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Disse que 
em visita à APAE Torres, ficou sabendo que a entidade 
passa por dificuldades financeiras. Solicitou aos verea-
dores da Casa que, através de seus deputados mais pró-

ximos, peçam demandas para ajudar a entidade. Pediu 
que, aqueles que forem à vacinação, levem um quilo 
de alimento para as famílias necessitadas. Sobre a Tor-
rescar, disse que o Executivo teme pelo fechamento da 
empresa, e que o caso merece cuidado. Falou sobre a 
vacinação dos profissionais da Segurança Pública que 
está por acontecer no município, já que em sessão ante-
rior, reivindicou prioridade a estes profissionais. 

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Mostrou-se solidário às ví-
timas da COVID-19, em especial a seu irmão e cunha-
da que estão hospitalizados. Pediu orações pelos que já 
partiram, e pelos que lutam incansavelmente pela vida.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez referência 
ao dia 5 de abril, dia dos filhos. Citou uma passagem 
bíblica dizendo que “os filhos são presente de Deus e os 
netos, a nossa herança”. Agradeceu à Secretaria de Edu-
cação por fazer a distribuição dos “kits alimentação” 
para as famílias dos alunos. Cobrou do Executivo o fe-
chamento de um buraco na Rua Salinas, que aumenta a 
cada dia. Falou sobre seu Projeto de Lei propondo que 
as empresas adotem uma parada de ônibus. Salientou 
que o município tem poucas paradas cobertas. Falou 
sobre seus pedidos de providências, para limpeza de 
bueiros na Rua Alexandrino de Alencar. Estendeu seus 
sentimentos aos familiares do servidor Luis Carlos, ví-
tima de COVID. Sobre a Torrescar, acredita que o Po-
der público e a empresa precisam tomar providências. 

Ver. Moisés Trisch: Disse que os assuntos da Casa são 
recorrentes, citando o caso da Torrescar. Entende que a 
empresa tem linhas deficitárias, mas que sua função é 
o de atender à população. Fez um Pedido de Informa-
ções ao Executivo sobre a taxa de lixo que aumentou, e 
que mesmo assim tem piorado. Afirmou que, diferente-
mente do imposto, a taxa tem a finalidade de custear o 
serviço e não faturar mais do que se gasta. Quanto aos 
alagamentos, falou que é necessário fazer um serviço 
preventivo na rede de esgoto e escoamento. Falou que 
os motoristas de ônibus, e profissionais de supermerca-
dos, precisam ser lembrados quanto à vacinação devido 
ao contato com o grande público.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Informou que entrou com 
Pedido de Providências solicitando o corte do mato que 
invade a Estrada dos Cunhas. Reconheceu que há mui-
tas ações a serem realizadas, e que a pandemia dificulta 
ainda mais devido à falta de funcionários. Citou a que-
bra de equipamentos que também dificulta as ações da 
Secretaria de Obras. Elogiou o servidor Maurinho pela 
competência, e a Secretaria de Obras, que tem atuado 
dentro das suas possibilidades. Pediu paciência à po-
pulação quanto à execução das obras e melhorias na 
cidade. Falou sobre a venda da CEEE, vendida por R$ 
100.000,00, mas que tem em seu histórico uma dívi-
da de R$ 7.000.000.000,00. Afirmou que, estando nas 
mãos da iniciativa privada, certamente terá lucro.

Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência 
(LC 131/2009) e de Acesso à Informação, o Presi-
dente do Legislativo, convida a todos para acessa-
rem o novo site da Câmara Municipal de Torres ht-
tps://www.camaratorres.rs.gov.br.

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

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

CÂMARA DE TORRES
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ULBRA e você

COLUNISTAS

ê

INCENTIVO A CONSTRUÇÃO CIVIL E 
GERAÇÃO DE EMPREGO

Em um ano marcado por uma economia afetada devido à pandemia de covid-19, o poder 
executivo torrense não apresentou nenhum projeto de geração de renda. Torres tem apre-
sentado resultados que apontam uma retomada e retratam a vocação da cidade na geração 
de empregos na Construção Civil

A municipalidade, através de projeto de lei, poderia oferecer benefícios às empresas que 
investiram na contratação de mão de obra, dando concessão e desconto no Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU). A medida viria em momento importante para os setores do 
comércio, indústria e serviços, que seria beneficiado também pela Construção Civil.

Um Plano de Incentivo à Construção Civil do Município de Torres teria o objetivo de 
estimular a geração de emprego e renda, por meio da construção civil. A iniciativa poderia 
envolver obras residenciais, edificações horizontais e verticais com projetos arquitetônicos 
aprovados e não iniciados, além dos novos projetos a serem protocolados na Prefeitura de 
Torres, onde proposta daria incentivos e isenção tributária para empresas e pessoas físicas 
interessadas em construir na cidade, além de dar ênfase à contração de mão de obra local.

Durante o período de um ano, uma imaginada lei daria as isenções do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), taxas e emolumentos. As obras beneficiadas pela 
legislação deveriam ser iniciadas em até quatro meses (120 dias). O Plano de Incentivo à 
Construção Civil não abrangeria empresas e empreendimentos poluentes ou com ativida-
des que ofereçam risco de degradação ambiental.

Esta possível isenção de ISS e taxas seria compensada pelo incremento direto na arreca-
dação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no aumento no retorno do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o município, pelo aquecimento 
no volume de novas obras.

MORADORES DE VILAS E BAIRROS NÃO TÊM DINHEIRO PARA COMIDA - 
Levantamento da União das Associações Comunitárias e de Moradores de Torres (UAM-
TOR), para medir os impactos da pandemia de covid-19 entre as pessoas que moram em vi-
las e bairros mais carentes, mostra que muitas famílias não tiveram dinheiro para comprar 
comida em ao menos um dia nos meses anteriores a pesquisa. Além da falta de dinheiro 
para comprar comida, o levantamento mostra que o número de refeições diárias dos mora-
dores das comunidades vem caindo

Os dados são hoje os mais preocupantes desde o início da pandemia. Nós monitoramos, 
durante o último ano, praticamente todos os meses a situação das vilas bairros e, em ne-
nhum momento os dados foi tão preocupante como esse, seja no número de pessoas sem 
poupança, seja no número de pessoas com falta de dinheiro para comprar comida, seja na 
redução do número de refeições. 

De acordo com o levantamento da UAMTOR, atualmente muitas das famílias estão 
sobrevivendo com menos da metade da renda que obtinham antes da pandemia, sendo que 
a maioria dos moradores não têm nenhum dinheiro guardado.

O principal impacto é na geração de renda. Como tem um grupo grande de trabalhado-
res informais, que teve dificuldade no período inicial de chegar o auxílio emergencial lá 
dentro, o impacto na renda trouxe a fome, que é consequência da ausência de renda. 

AUXÍLIO EMERGENCIAL - Além da fome e da queda na renda, as pessoas das comu-
nidades têm enfrentado ainda um risco sanitário maior, por ter que se expor ao vírus para 
conseguir sustento, mesmo estando procurando seguir as medidas de prevenção contra a 
covid-19. Alguns dizer estar procurando seguir, mas nem sempre conseguem; outros não 
conseguem seguir e tem os que não estão nem tentando seguir.

Com o agravamento da crise sanitária e com os recordes de contaminação, nunca foi tão 
importante o reestabelecimento imediato do auxílio emergencial. São torrenses que foram 
obrigados, desde o início da pandemia, a ter que escolher entre o prato de comida ou a 
proteção da saúde da sua família. 

DOAÇÕES - O levantamento mostra ainda a importância das doações na vida dos mo-
radores das vilas e bairros. Sete em cada dez pessoas pesquisadas receberam alguma doa-
ção durante a pandemia. E oito em cada dez famílias não teriam condições de se alimentar, 
comprar produtos de higiene e limpeza ou pagar as contas básicas caso não tivessem re-
cebido doações.

A solidariedade impressiona nas vilas e bairros, pois dividem o pouco que tem, 
chegam a dizer: “na comunidade se o seu vizinho tem comida, ninguém passa 
fome”.

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.

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

A VÓZ DOS BAIRROS Caroline Westphalen

Hoje vou trazer pra vocês uma aula muito louca! Eu me inscre-
vi num curso de 4 semanas sobre o Existencialismo Político na 
Universidade de Princeton em New Jersey nos EUA e já consegui 
fazer algumas anotações sobre o primeiro momento do curso. Jeff 
Bezos, dono da Amazon, estudou lá, então, deve ser uma univer-
sidade maneira. Achei importante trazer esse assunto pra vocês 
porque o existencialismo tem a ver com a nossa busca por senti-
do e significado em relação a tudo que existe e, também, com as 
nossas ações e atitudes existenciais diante de um mundo absurdo 
que nos traz ansiedade, desespero e, às vezes, alienação. O filó-
sofo Sören Kierkegaard foi considerado o pai do existencialismo 
no início do Século XIX. Ele dizia que cada pessoa deveria ser 
responsável por dar significado à sua própria vida e que cada um 
deveria viver de forma sincera e apaixonada de acordo com o que 
acredita. O existencialismo se tornou mais eminente depois das 
grandes guerras mundiais como forma de reafirmar e reivindicar a 
individualidade humana e sua liberdade. Os filósofos mais impor-
tantes desse movimento foram Sören Kierkegaard, Karl Jaspers, 
Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche e Edmund 
Husserl. Os escritores mais conhecidos do existencialismo foram 
Albert Camus, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Thomas Eliot, Her-
man Hesse, Jack Kerouac e Fernando Pessoa. Pra quem gosta de 
filmes existencialistas segue uma lista de diretores com tendências 
ao existencialismo: Ingmar Bergman, François Truffaut, Jean-Luc 
Godard, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick e Christopher Nolan. Se-
gundo alguns sociólogos, existem 4 grupos de seres humanos: os 
biológicos que se motivam pelas evoluções, os econômicos que 
são motivados pelo material-custo-benefício, os sociológicos que 
se interessam pelas identidades e os psicológicos que são movidos 
pelas emoções. De acordo com cada tipo de busca ou motivação, 
a gente tem uma infinidade de questionamentos. A filosofia de 
vida existencialista questiona tudo, pois ela é a ovelha negra das 
filosofias. Os existencialistas buscam o sentido da vida, da morte, 
da alegria, da tristeza e essa busca é infinita. O existencialismo 
é uma colcha de retalhos e o que o torna mais atraente do que 
aterrorizante é a sua fenomenologia, pois ele interroga, vasculha, 
perscruta e mergulha em tudo de forma profunda. Esse movimento 
questionador instrui sobre o significado de viver humanamente. Ele 
joga pra gente uma série de perguntas como... O que é a verdade? 
O que existe entre e além do bem e do mal? Deus existe? Devemos 
buscar felicidade? Por que procriar? O amor é tudo o que precisa-
mos? O que nos une e o que nos separa? O que é a morte? Enfim, 
o existencialismo não vai responder essas questões, mas sim dis-
cutir sobre elas. Uma boa maneira pra tentar entender as coisas 
e o mundo é ter como hábito o questionamento profundo. Por 
exemplo, o existencialismo, junto à psicologia e à espiritualidade, 
pode nos ajudar a entender melhor quem somos nós, o que viemos 
fazer aqui e pra onde vamos depois. Afinal, já estamos vivenciando 
o paradigma holístico no qual os saberes devem conversar entre 
si e essa cooperação entre os conhecimentos é que vai tornar o 
mundo um lugar melhor. Olha só que interessante esse assunto e 
quantos autores geniais pra vocês pesquisarem! Seguimos com os 
atendimentos on-line de Psicoterapia, Terapia com Florais de Bach 
e Tarot (Waite, Junguiano e Egípcio). Agendem seus horários com 
antecedência. Boa semana e até a próxima!

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

Filosofando Sem Filtro
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ÁRIES - Foco nos assuntos de trabalho, aria-
no. São dias produtivos e que podem trazer 
resultados profissionais. Mas há o risco de 
dispersar energia e agir de forma equivoca-
da ou imprudente. A comunicação fica mais 
intensa e consciente e é um bom momento 

para expor as suas ideias. São ótimos dias em termos de re-
lacionamentos pessoais e parcerias de trabalho. Por isso, não 
hesite em pedir ajuda sempre que precisar.

TOURO - É hora de olhar para frente, tauri-
no, e fazer planos. Coloque as ideias no papel e 
busque os melhores aliados para fazer aconte-
cer. É um ótimo momento para cursos, estudos 
e atividades intelectuais ou culturais em geral. 

É importante manter o amor próprio e a auto estima em alta. Foco 
no que é bom para você e não tenha medo de se posicionar. O mo-
mento é excelente para fazer terapia e buscar autoconhecimento.

GÊMEOS - Um momento super produtivo 
para você, geminiano. Fique de olho nas pro-
postas que tendem a chegar. Atividades em 
grupo ou equipe tendem a trazer melhores 
resultados. As mudanças são bem vindas, 
nesses dias de desapego. Avalie o custo x be-

nefício e escolha sempre o que é bom para você. O clima é de 
mais intensidade afetiva e sexual e as conversas tendem a fluir 
super bem. Aproveite a fase de boas ideias.

CÂNCER - Um ótimo momento para os assun-
tos ligados aos relacionamentos, canceriano. 
Você pode contar com a presença de outras 
pessoas e a parceria dos seus queridos. No 
trabalho, as parcerias também são o caminho 
perfeito para que os resultados cheguem. Per-

mita que sua intuição converse com você, apontando os melhores 
caminhos. Abra-se também para as novidades e os imprevistos.

LEÃO - É uma semana extremamente produtiva, 
leonino. Aproveite para colocar energia no que 
você considera mais importante e também para 
resolver pendencias, incluindo as burocracias e 
coisas ligadas a papeis e documentos. O céu da 
semana também pede que você saiba planejar 

de acordo com os seus objetivos maiores. Cursos e estudos ligados 
ao trabalho podem gerar mais oportunidades.

VIRGEM - Um ótimo momento para 
pensar no quanto você tem dedicado 
tempo para cuidar de si mesmo, virginia-
no. Os assuntos ligados aos relacona-
mentos afetivos e prazeres em geral es-

tão em pauta e é fundamental se divertir, mesmo quando 
tem bastante trabalho para fazer. Você pode se sentir ain-
da mais agilizado e eficiente, especialmente nos assuntos 
que você gosta e nos quais está realmente envolvido.

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Roberta Vidal

LIBRA - Um momento de mais comunicação, li-
briano, especialmente nas relações - pessoais ou 
profissionais. Se você lida com público ou clien-
tes, é um ótimo momento para ações nesse sen-
tido. As DRs amorosas também estão valendo. O 
importante é conversar e resolver, nada de deixar 

passar coisas que possam piorar com o tempo. Os assuntos liga-
dos a casa e família também estão em destaque.

CAPRICÓRNIO - Um ótimo mo-
mento para se posicionar, caprri-
corniano. Semana produtiva, do 
jeito que você gosta e ótima para se 
priorizar e organizar as coisas. Um 

bom momento para cuidar do corpo e saúde em ge-
ral e para pensar em como anda sua imagem e seu 
comportamento em termos de posicionamento. Um 
momento bacana para conversas decisivas, espe-
cialmente nos assuntos domésticos e pessoais.

AQUÁRIO - Um bom momento para 
olhar para dentro, aquariano. Cuide 
de suas emoções, busque auto-
conhecimento e tempo para ficar 
sozinho, refletir e buscar paz. As 
respostas estão ai dentro de você. 

Escute sua intuição e atenção extra aos sonhos e 
sinais. É um bom momento para ver filmes, ler livros 
ou ouvir podcasts que façam você refletir sobre as 
grandes questões da vida.

PEIXES - Busque os grupos, pis-
ciano. Conversar e compartilhar 
ideias e informações é a melhor 
forma de amadurecer suas ideias 
e planos e projetos. Um bom mo-
mento para pensar melhor em 

suas amizades e fortalecer os bons vínculos. Mas 
é preciso saber falar não, ainda que seja para seu 
melhor amigo, quando você não está mesmo a fim 
de fazer. Não abra mão dos seus valores.

ESCORPIÃO - Comunicação é o grande foco 
da semana, escorpiano. Falar o que precisa ser 
dito, mas escolhendo muito bem as palavras. É 
um momento legal para negócios e maravilhoso 
para reuniões em geral. Muito bom para resolver 
questões burocráticas e assuntos que envolvem 

papeis e documentos. É um momento produtivo em termos de 
trabalho e rotina, com ótimas conversas e resultados.

SAGITÁRIO - É hora de avaliar os ganhos e re-
sultados que você tem tido, sagitariano. Cuidados 
especiais com assuntos práticos são bem vindos. É 
hora de fazer planilha, avaliar ganhos e gastos e cui-
dar melhor do seu dinheiro. Os investimentos podem 
valer, desde que sejam planejados e seguros. Você 

pode ter momentos de extrema felicidade fazendo coisas que você 
gosta, especialmente mais para o fim da semana.

VARIEDADES

(semana entre (06/04 e 12/04)



20 A FOLHAsexta-Feira, 9 de Abril de 2021

Redução significativa de novos casos em Torres

CORONAVÍRUS

Nestes últimos 7 dias, Torres teve 
uma redução no número de casos ati-
vos de Covid-19. O número de casos 
ativos para a doença na cidade era de 
99 nesta quinta (8) - enquanto que no 
dia 1°/04 eram 173 casos ativos.  A 
redução no número de casos ativos é 
expressiva nas últimas dias semanas 
as últimas semanas - levando em con-
ta que eram 424 casos ativos no dia 
11/03, os quais já haviam diminuído 
para 253 ativos na quinta-feira passada 
(dia 25/03). Entretanto, com pesar des-
tacamos que Torres registrou no total 7 
óbitos por Covid-19 nos últimos 7 dias 
(entre 02/04 e 08/04) - número maior  

que na semana anterior (entre 25/03 
e 1°/04), quando 5 óbitos haviam sido 
computados. 

No sexta-feira (02), veio a óbito por 
Covid-19 um paciente do sexo mascu-
lino, de 59 anos, com comorbidades, 
que estava internado na emergência 
do Hospital Nossa Senhora dos Nave-
gantes.  No domingo (04), uma pacien-
te de 89 anos, com comorbidades, que 
estava internada em leito comum do 
Hospital Nossa Senhora dos Navegan-
tes, teve o óbito registrado. Na segun-
da-feira (05), ocorreu o óbito de um pa-
ciente de 45 anos, sem comorbidades, 
que estava na emergência do Hospital 

Nossa Senhora dos Navegantes. Na 
quarta (07), foram outras duas mortes: 
um paciente de 65 anos, com comor-
bidades, que estava internado fora de 
Torres e outro senhor, de 71 anos, com 
comorbidades que estava internado na 
UTI do Hospital Nossa Senhora dos Na-
vegantes. E na quinta-feira (8 de abril), 
o Boletim Epidemiológico registrava 
mais dois óbitos por Covid-19. Trata-se 
de uma paciente de 63 anos, com co-
morbidades, que estava internada na 
UTI do Hospital Nossa  enhora dos Na-
vegantes e outra paciente, de 69 anos, 
com comorbidades que estava interna-
da em leito comum no HNSN.

Balanço aponta redução de casos ativos e novos 
casos de Covid-19 em Torres nos últimos 7 dias

Entretanto, 7 óbitos pela doença foram registrados a cidade entre 02/04 e 08/04.

No Boletim desta quinta-feira (08), es-
tão registrados, contando desde o início 
da pandemia, 5214 casos confirmados, 
com 5031 recuperados, 86 pacientes em 
isolamento domiciliar e 84 óbitos em 
Torres. "Estavam hospitalizados oito pa-
cientes de Torres na UTI do Hospital Nos-
sa Senhora do Navegantes e três pacien-
tes em leito comum. Estamos com dois 
pacientes de Torres internados fora do 

município. De outros municípios, temos 
quatro pacientes hospitalizados, dois na 
UTI e também dois em leito comum. No 
dia de hoje, um paciente em Torres espe-
ra por leito hospitalar", indica a Prefeitu-
ra de Torres, ressaltando ainda que havia 
68 casos suspeitos, aguardando resul-
tados de exames (sendo que sessenta e 
sete destes pacientes encontram-se em 
isolamento domiciliar e um estava hospi-

talizado em leito comum).
Desta forma, além dos 7 óbitos nos 

últimos 7 dias, temos ainda o registro de 
um total de 57 novos casos por Covid 19 
na semana entre 02 e 8° de abril em Tor-
res  -o que representa uma significativa 
redução em comparação com a semana 
anterior (de 26 de março a 1° de abril), 
quando 179 casos novos do coronavírus 
foram computados. 

Três Cachoeiras registrou dois óbitos na semana
Em relação a situação do novo 

coronavírus em Três Cachoeiras, até 
quinta-feira (06) o município estava 
com 1219 casos confirmados para 

Covid-19 (com dois pacientes inter-
nados), sendo 1092 recuperados e 34 
suspeitos (aguardando resultados). 
Além, disso, Três Cachoeiras está com 

24 óbitos relacionados ao coronavírus 
desde o princípio da pandemia (dois 
novos óbitos em relação a semana 
passada).

Na manhã desta quinta-feira 
(8 de abril) saiu mais um boletim 
informativo sobre a situação epi-
demiológica relacionada ao novo 
coronavírus nos 15 municípios 
que compõem a Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catari-
nense (AMESC). O número de ca-
sos da região passou para 22683 
com um total de 394 mortes pela 
Covid-19 desde o princípio da 
pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com 
o dia 1° de abril) foram registra-
dos 451 novos casos de Covid-19 
no extremo-sul catarinense (nú-
mero menor do que na os 664 
registrados na semana anterior, 

e expressivamente menor  que 
os  1470 novos casos registrados 
entre 19/03 e 25/03). Em 7 dias 
foram registrados 21 novos óbi-
tos na região (triste número que, 
entretanto, é menor do que na 
semana anterior, quando ocorre-
ram 31 óbitos pelo coronavírus na 
AMESC). Além disso até esta quin-
ta (8/04), a região estava com 526 
casos ativos registrados - enquan-
to que no boletim da quinta-feira 
passada (1° de abril) havia 621 

casos ativos de Covid-19.

Passo de Torres registrou dois 
óbitos nesta semana

Conforme dados da AMESC 
consolidados na manhã desta 
quinta-feira (08/04), Araranguá é 
disparado o município da região 
com maior número de casos - com 
7904 confirmados 155 mortes re-
lacionadas ao novo Coronavírus na 
cidade (sendo que nos últimos 7 

dias foram registrados 144 novos 
casos e 5 óbitos pela doença na ci-
dade).  Em seguida vêm Sombrio, 
com 2677 registros de Covid-19 no 
total e 57 óbitos no total (52 novos 
casos e 7 novos óbitos nos últimos 
7 dias). Passo de Torres, até quar-
ta-feira (07/04) totalizava 1005 ca-
sos positivos do novo Coronavírus 
, com 15 óbitos desde o princípio 
da pandemia (19 novos casos de 
Covid-19 e 2 óbitos registrados no 
Passo nos últimos 7 dias).

Extremo-sul catarinense tem redução nos novos casos 
e óbitos relacionados ao Covid-19 nesta semana

Na próxima terça-feira, 13 de 
abril, serão vacinados em Torres, 
com a primeira dose, os idosos 
com 65 anos ou mais, em dois 
tipos de procedimentos: agen-
damento em Unidades de Saúde 
e no Parque do Balonismo, sem 
marcação, no sistema drive thru, 
que se vacina sem sair do carro. 
A vacinação começa às 8h e vai 
até durarem os estoques. Logo 
abaixo, informamos como fazer 
o agendamento nos ESFs.

A Secretaria Municipal de 
Saúde lembra que é preciso le-
var carteira de identidade, CPF, 
documento que comprove a re-
sidência no município (caso não 
tenha, uma declaração escrita 
que a pessoa reside no local), a 
carteira de vacinação (se tiver) 
e não esqueça também de levar 
um quilo de alimento não pere-
cível para a Campanha da Vaci-
nação Solidária. A doação não é 
obrigatória.

A imunização pode ser agen-
dada no Posto Central e em al-
guns ESFs, onde é preciso ser 
cadastrado. Nestes ESFs serão 
aplicadas a dose, com exceção 
do Posto Central. Os idosos que 
agendarem a vacina pelo Cen-
tral, receberão a aplicação no 
Posto Volante de Vacinação si-
tuado na Rua Joaquim Porto, 
801, atrás do Bom Rancho, onde 
antes funcionava a Secretaria de 
Assistência Social. No drive thru 

do Parque do Balonismo é sem 
agendamento.

O idoso cadastrado em algum 
ESF pode agendar a vacinação 
por meio do fone da Prefeitura 
(51) 3626 9150 com o ramal da 
Unidade de Saúde. A preferência 
é para aqueles que apresentem 
dificuldades no deslocamen-
to até o Parque do Balonismo. 
O horário de agendamento é 
o mesmo de atendimento dos 
postos, das 8h às 12h e das 

13h30min às 17h30min. 

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

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

nini ramal 455 e Alberto João 
Miguel ramal 445

Na terça (13), idosos com 65 anos ou mais serão vacinados 
com a primeira dose contra a Covid-19 em Torres
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Já um terceiro gráfico com-
para o número de óbitos com 
o de internação desde o iní-
cio da pandemia em Torres, 
– também salientando março, 
quando ocorreu o mais alto 
número de óbitos: foram no 

total 40 mortes relacionadas 
ao Covid-19 em março de 2021 
na cidade – número maior do 
que o total de óbitos ocorri-
dos durante um ano inteiro 
de pandemia (entre março de 
2020 e fevereiro de 2021)

SAÚDE

Até esta quarta-feira, 7 
de abril, já foram aplicadas 
em Torres um total de 9.917 
doses da vacina contra Co-
vid-19, sendo que 7.922 
pessoas receberam a pri-
meira dose (D1) e a segunda 
dose, 1.995 (D2).

As doses foram divididas 
nos seguintes grupos prio-
ritários: já foram aplicadas 
nos profissionais de saúde, 

1.664 D1 e 846 D2; em Ido-
sos de Instituições de Longa 
Permanência, 111 D1 e 106 
D2; em Indígenas Guaranis 
da Aldeia Nhu-Porã, 67 D1 
e 47 D2; em idosos com 66 
anos ou mais, 5.865 D1 e 
996 D2; profissionais da se-
gurança, 197 (D1) e acama-
dos com mais de 18 anos, 18 
doses.

A Prefeitura recebeu um 

total de 11.918 doses. Cum-
prindo a determinação do 
Ministério da Saúde e da 
Secretaria Estadual da Saú-
de com relação aos grupos 
prioritários, a operação em 
Torres iniciou a imunização 
com estes grupos citados . 
À medida em que as vacinas 
forem aplicadas, a Secreta-
ria Municipal de Saúde atu-
alizará o quadro dos dados.

Quase 10 mil doses da 
vacina contra Covid-19 já 
foram aplicadas em Torres

Acompanhe em gráficos a evolução da pandemia 
do Covid-19 em Torres

Neste sábado (03), a Pre-
feitura de Torres divulgou 
gráficos – elaborados pela 
Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) – que mostram 
a evolução da pandemia em 

Torres.
Um dos gráficos trata do 

número de casos positivos 
da Covid-19 desde o início da 
pandemia, destacando o mês 
de março de 2021 como o de 
maior incidência (seno que 

quase 30% do total de casos 
foi registrado apenas no úl-
timo mês). Cerca de 80% do 
total de casos do coronavírus 
foram registrados nos últi-
mos 5 meses em Torres. Veja 
a seguir:

No sábado (03), foram divulgados gráficos com diversos dados referentes ao Covid-19 em Torres - com balanços sobre números de casos positivos 
(seja do começo da pandemia ou apenas em 2021), incidência por faixa etária e comparativo entre internações e óbitos no município

Outro gráfico, trata dos ca-
sos positivos do coronavírus 

somente em 2021, detalhan-
do o maior de número de ca-

sos registrado em março na 
cidade. Confira a seguir

O último dos 
gráficos faz um 
demonstrati-
vo dos casos 
positivos de 
Covid-19 por 
faixa etária, 
onde aparece a 
maior incidên-
cia para os pa-
cientes entre 
30 e 39 anos.
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Arroio do Sal recebe empréstimo de 
Escavadeira Hidráulica do governo do RS

Na tarde da última terça-feira 
(06), a Prefeitura Municipal de Ar-
roio do Sal, através da Secretaria de 
Obras e Transportes recebeu uma 
Máquina Escavadeira Hidráulica para 
a limpeza de valos do município.

 A máquina permanecerá em uso 

do município por 90 dias e, o ato de 
liberação da máquina a Arroio do Sal 
foi pela Secretaria de Agricultura Es-
tadual - através do Deputado Federal 
Covatti Filho (Progressistas).

 O Vice-Prefeito, José Diogo Mar-
tins Pereira e o Secretário de Obras 

e Transportes, Antonio Alves Valim 
estiveram no recebimento da Má-
quina Escavadeira e do Operador, já 
planejando o mapa de atuação nos 
valos do município, que começa na 
tarde desta quarta-feira (07), no lado 
Norte de Arroio do Sal.

Saúde de Arroio do Sal recebe 100 mil reais 
através do Deputado Gabriel Souza

No fim da tarde da última 
quarta-feira (07), os Assessores 
Jussara e Robinho do Deputado 
Estadual, Gabriel Souza (MDB) 
estiveram reunidos com o Prefei-
to de Arroio do Sal, Affonso Flá-

vio Angst (Bolão), Secretário da 
Saúde Diego Feldmann, Secre-
tária-adjunta da Saúde Rosane 
Genz e os vereadores do MDB: 
Carlos Dias, Diego Quadros, Gio-
vani Reis, Manoel Faustino e Ro-

naldo Pereira.
No ato foi entregue um oficio 

com o repasse através de emen-
das parlamentares para a Secre-
taria da Saúde de Arroio no valor 
de R$100.000,00.

Na terça-feira, dia 6 de abril, 
aconteceu o lançamento da cam-
panha para a revitalização da igreja 
Católica Nossa Senhora do Amparo, 
de Dom Pedro de Alcântara. É que 
a paróquia foi atingida pela queda 
de parte do teto do presbitério, no 
dia 20 de dezembro de 2020.  O 
encontro foi realizado na própria 
Igreja, no centro de Dom Pedro, em 
um café da manhã para convidados 
e para a imprensa promovido pelo 
Padre Gilberto, pároco local. 

Padre Gilberto informou que 
já havia iniciado um planejamen-

to para reparos e manutenção da 
igreja, incluindo a estrutura onde 
está fixado o sino. Porém, a dete-
rioração pelo tempo não esperou 
os reparos que já estavam em an-
damento e revelaram a urgência 
por uma revitalização completa. Foi 
quando, então, surgiu a ideia de da 
campanha não somente para a rea-
lização de uma obra, mas também 
para resgatar a história da constru-
ção da igreja que está diretamente 
ligada ao forjamento da história de 
um povo imigrante, na maioria ale-
mã e católica.

Igreja em Dom Pedro de Alcântara lança campanha 
para recuperação de prédio 

Igreja teve parte de seu telhado desabado em dezembro de 2020 (d)

 Em dezembro de 2020, parte do telhado do prédio caiu. Paróquia quer aproveitar campanha de recuperação física para reforçar vínculo da comunidade com a Igreja

Projeto para a revitalização
O pároco também explicou no encon-

tro que já foi definido um cronograma 
de obra para a execução imediata do 

reparo na parte da igreja que desabou 
em dezembro de 2020 - como a sacris-
tia, capela do Santíssimo e presbitério. 

Também está prevista a impermeabiliza-
ção das torres para sanar problemas de 
infiltrações, além da troca do telhado das 

torres. Essa primeira parte da revitaliza-
ção está orçada em cerca de R$ 44 mil. 
O valor para a revitalização total da igreja 

para a sua reinauguração na festa da pa-
droeira (em 8 de dezembro de 2022) é de 
R$ 200 mil.

Restauradores da Casa da Mãe
A Campanha, segundo Pe. Gilberto, 

não se trata somente de arrecadar fun-
dos para as melhorias e reabertura da 
igreja, mas sim resgatar tudo aquilo que 
está ligado afetivamente e/ou religiosa-
mente à igreja Nossa Senhora do Ampa-
ro. “Quem se casou na igreja, quem foi 

batizado, que vivenciou no templo os 
seus sacramentos, a vida de fé que fez e 
faz continuamente parte da história de 
pessoas e famílias, envolvendo a vida das 
pessoas ao templo que foi construído 
pela comunidade e para a comunidade. 
Tod@ aquele/aquela que se comprome-

ter com a Campanha sendo um ‘Restau-
rador da Casa da Mãe’ irá acompanhar 
de perto a execução do projeto por meio 
de vídeos, cartas e prestação de contas 
de cada fase da revitalização”, afirma o 
pároco.

Pe. Gilberto conta que, inclusive, os 

“Restauradores” receberão a cada etapa 
partes de um Quebra-cabeça, e ao final 
da obra, concluirão a montagem e terão 
uma lembrança da trajetória de reaber-
tura do templo católico em Dom Pedro 
de Alcântara.

A Campanha quer alcançar 200 pes-

soas para a contribuição mensal em di-
nheiro ou material de construção pelo 
período de 10 meses. Para mais informa-
ções, contate a secretaria paroquial no 
telefone (51)-98410-2442.

Com Rádio Maristela
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Arroio do Sal tem live com Amostra das oficinas do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

A Prefeitura Muni-
cipal de Arroio do Sal 
por meio da Secretaria 
de Assistência e Inclu-
são Social realizará no 
dia 13 de abril, às 20h, 

uma Live de amos-
tra das oficinas que já 
acontecem dentro do 
Centro de Referência 
da Assistência Social, 
em especial pelas pes-

soas atendidas no Ser-
viço de Convivência e 
Fortalecimento de Vín-
culo no município.

Durante a Live - 
que será transmitida 

pelo Youtube e pági-
na do Facebook  da 
Prefeitura de Arroio 
do Sal (https://www.
facebook.com/pre -
feituradearroiodosal) 

-  acontecerão sorteios, 
depoimentos e muita 
manifestação artística. 
A atração musical fica-
rá por conta do Jotta 
Léo, animando a noite.

Duas oficinas são consumidas por 
incêndio em Passo de Torres

Em Passo de Torres, na 
manhã de sábado (dia 3), 
uma edificação comercial foi 
atingida por um incêndio. 
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros no local funciona-
va uma oficina de chapeação 

e uma oficina de motos. Os 
dois estabelecimentos foram 
totalmente consumidos pelas 
chamas.

As guarnições consegui-
ram salvar duas residências 
que estavam próximas ao in-

cêndio. Foram utilizados cer-
ca de 20.000 litros de água, 
transportada para o combate 
e rescaldo. A área foi isolada. 
As guarnições de Sombrio e 
Torres/RS prestaram apoio na 
ocorrência.

A Administração Munici-
pal de Passo de Torres con-
tratou na terça-feira (dia 06 
de abril) o Médico veteriná-
rio Luís Filipe Darde Ribeiro. 
Sua atuação será no aten-
dimento as Agroindústrias 
e Entrepostos de Pescados, 

inspeções  para emissão e 
renovação do SIM (Serviço 
de Inspeção Municipal). 

"Este serviço visa pro-
mover a saúde pública e a 
segurança alimentar, inclui 
o abate de animais e seus 
produtos; o pescado e seus 

derivados; o leite e seus de-
rivados; ovos e seus deriva-
dos; mel e cera de abelhas 
e seus derivados. Dessa 
forma, a implantação do 
SIM garante a instalação de 
abatedouros certificados, 
a qualidade dos produtos 

inspecionados e a amplia-
ção das receitas municipais 
pelo desenvolvimento do 
comércio formal dos esta-
belecimentos agroindus-
triais", ressalta a comunica-
ção da Prefeitura do Passo 
de Torres.

Médico veterinário contratado para 
atendimento as Agroindústrias e Entrepostos de 

Pescados no Passo de Torres

Prefeitura Municipal de 
Arroio do Sal lança campanha Vacinação 

Solidária
Seguindo as  ações 

solidárias que ocorrem 
em outras cidades da 
região(como Torres), a 
Prefeitura Municipal de 
Arroio do Sal, através 
da Secretaria da Saúde 

e Secretaria de Assis-
tência e Inclusão Social, 
também lançou a cam-
panha da Vacina Solidá-
ria. 

"Uma campanha para 
incentivar as pessoas 

que estão indo se vaci-
nar contra a COVID-19 a 
realizarem um gesto so-
lidário, doando um quilo 
de alimento não perecí-
vel no ato da vacinação. 
Esses alimentos serão 

repassados ao CRAS que 
fará a distribuição para 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social 
do Município", destaca 
a Prefeitura de Arroio 
do Sal.

Roçada são efetuadas 
na RS- 494 em Três Cachoeiras
Na segunda-feira (06)  foi inicia-

da o serviço de roçada na Estrada 
RS-494. O Prefeito de Três Cacho-
eiras, Flávio Lipert, disse que resol-
veu fazer esse serviço mesmo sen-

do uma rodovia de competência do 
Estado, pois "estava muito perigoso 
para transitar, tanto para os pedes-
tres, ciclistas e para os veículos, 
com grande risco de acidentes".

O prefeito salientou, ainda, que 
não importa de quem seja a res-
ponsabilidade, pois sua preocupa-
ção é com as pessoas  que usam 
essa rodovia.

Prefeitura de Dom Pedro de Alcântara recebe R$ 100 mil para a saúde do município
Na última quarta-feira, 7 de 

abril, o prefeito de Dom Pedro 
de Alcântara, Alexandre Model 
Evaldt, o secretário da saúde, 
Diego Raupp, entre outras li-
deranças, receberam o ofício 

que formaliza a destinação de 
R$ 100 mil para utilização em 
ações de saúde no enfrenta-
mento da COVID-19 no muni-
cípio.

O recurso é indicado pelo 

deputado estadual Gabriel 
Souza (MDB-RS). De acordo 
com o parlamentar, “ciente do 
agravamento da emergência 
da crise sanitária e da pande-
mia que causam dramáticas 

repercussões para o Rio Gran-
de do Sul, encaminha este re-
curso com a expectativa que 
apoie as medidas e a comuni-
dade dompedrense.

O poder executivo munici-

pal, por sua vez, agradece e 
enfatiza a parceria e o compro-
metimento de sempre do de-
putado para com o município.

Fonte: PMDPA
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Mantendo cuidados e respei-
tando decretos, a Sapt (Sociedade 
Amigos da Praia de Torres) man-
tém ativa a sua sede social. En-
quanto as portas seguem abertas 
apenas para aulas com professo-
res, os funcionários preparam no-
vos atrativos para os frequentado-
res. Áreas destinadas às práticas 
de futebol e beach tennis passam 
por melhorias. O clube também dá 
vantagem para associados: quem 
quiser antecipar o pagamento da 
taxa anual ganha desconto.

Quando as atividades de lazer 
forem retomadas, sócios e convi-
dados vão encontrar novidades. 
No campo sintético de futebol, 
são instaladas proteções no muro, 
o que aumenta a segurança dos 
atletas. As quadras 5 e 6 de be-

ach tennis, recentemente inau-
guradas, recebem iluminação. 
Também são feitas manutenções 
permanentes nas dependências. 
“Tudo para deixar o nosso clube 
mais agradável para quem vier fre-
quentá-lo. Queremos que todos 
tenham aqui a melhor experiên-
cia, seja no lazer ou na prática de 
atividades esportivas”, destaca o 
presidente Márcio Amaro.

A Sapt lembra sempre que, en-
quanto não houver alteração em 
decreto municipal para prevenir 
a Covid-19, a abertura das depen-
dências está liberada apenas para 
serviços de educação física. Lazer 
não é permitido. O atendimento 
ao público respeita distanciamen-
to, não tem contato físico e o usu-
ário carrega material individual. 

A lotação é de uma pessoa, com 
máscara, para cada 32m² de área. 
Aulas com profissionais devem ser 

agendadas previamente na secre-
taria, com máximo de dois alunos 
por horário. As portas do clube 

estão abertas de segunda a sexta, 
das 8h às 20h, e seguem fechadas 
aos fins de semana.

SAPT prepara novidades e dá desconto para 
sócio que antecipar taxa anual

Melhorias estão sendo feitas nas quadras de futebol e beach tennis

Promoção para sócios
Em meio à pandemia, tem 

promoção para sócios. Duran-
te o mês de abril, quem qui-
tar todas as mensalidades do 
ano recebe 20% de desconto. 
Mais informações sobre esta 

e outras vantagens, como o 
parcelamento da taxa anual, 
podem ser obtidas pelo (51) 
3664-1221 ou enviando e-mail 
para sapt@sapt.com.br. Segue 
valendo a regra de mensalida-

de grátis se indicar amigo para 
virar associado. Quem tiver 
interessados, pode enviar os 
nomes à secretaria.

“Sabemos das dificuldades 
financeiras que o momento 

atual impõe à sociedade. Por 
isso, sempre que consegui-
mos, fazemos questão de dar 
benefícios extras aos inte-
grantes de nosso quadro so-
cial. Claro que o clube precisa 

manter a sustentabilidade e a 
capacidade de investir em me-
lhorias. De qualquer forma, 
o bem-estar das pessoas é a 
prioridade sempre”, conclui 
Amaro.

Senac. Educação profissional mudando vidas.

senacrs.com.br/torres

#mudandoavida

Senac Torres
Rua Júlio de Castilhos, 411

 (51) 3626.4908
 (51) 99701.1705

Mude de vida em poucos cliques.

CURSO DE
INFORMÁTICA
FUNDAMENTAL
OFFICE E MOBILE
60H

senactorres                    Senac RS

Torres recebeu n esta quin-
ta-feira, 8 de abril, a visita do 
deputado federal Daniel Trze-
ciak, da Zona Sul, do Estado. 
Buscando sempre o contato 
com a Câmara dos Deputados, 
a administração municipal re-
cebeu o parlamentar que veio 
trazer uma boa notícia para o 
município. O deputado foi rece-
bido pelo prefeito Carlos Souza 
e pelo vice Fábio Amoretti.

Atendendo pedido do verea-
dor Rafael Silveira, o deputado 
anunciou que indicará Torres 
para emenda no OGU2021 no 
valor de R$400.000,00 (quatro-
centos mil reais) para a infraes-
trutura do município, montante 
destinado à aquisição de maqui-
nário para melhorias na cidade.

No encontro, foram trata-
dos assuntos gerais do Estado 
e outros pontuais de Torres. A 

pandemia também fez parte 
do diálogo. Daniel novamente 
se colocou à disposição para 
ajudar o município no que for 
preciso. O prefeito agradeceu 
a visita e a parceria. Também 
participaram do encontro, o 
vereador Rafael e o secretário 
de Obras e Serviços Públicos, 
Mauro Dias, Pasta que será con-
templada com a emenda em 
questão.

Deputado federal anuncia emenda para infraestrutura de Torres
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Na noite de sexta-feira (02/04) - 
no bairro São Jorge em Torres - um 
adolescente foi apreendido e uma 
mulher foi presa pela Brigada Mili-
tar (BM) por porte ilegal de arma de 
fogo, tráfico de drogas e corrupção 
de menores.

"Após receber denúncias, uma 
equipe da força tática foi até o en-
dereço informado. No local, um in-
divíduo ao perceber a presença da 
guarnição empreendeu fuga, sendo 

localizado logo em seguida junto com 
uma mulher. Ambos foram aborda-
dos. Com eles foram localizados dois 
revólveres calibre .38, nove munições 
de mesmo calibre, um cigarro de ma-
conha, uma porção da mesma droga, 
R$ 570,00 e dois telefones celulares",  
informa a comunicação da BM.

O menor de 14 anos, sem ante-
cedentes, foi apreendido e a mulher 
de 22 anos (com antecedentes por 
difamação) foi presa. A dupla foi en-

caminhada à Delegacia de Polícia de 
Torres.

BM prende uma mulher e apreende adolescente por porte 
ilegal de arma de fogo em Torres

SEGURANÇA 

Na tarde desta quarta-feira 
(7 de abril), o prefeito de Tor-
res, Carlos Souza, recebeu a 
visita do novo responsável pelo 
Comando Regional de Polícia 
Ostensiva do Litoral (CRPO Li-
toral), tenente-coronel Leandro 
Oliveira da Luz, que esteve em 
Torres para esta visita de apre-
sentação. Na oportunidade, 

conversaram sobre a segurança 
pública da região e questões re-
lativas à pandemia.

O comandante que assumiu 
no início de março, comentou 
que vai trabalhar pela seguran-
ça do Litoral e que está visitan-
do as cidades da abrangência 
do Comando para conhecer 
as necessidade de segurança, 

informando-se com o prefeito 
sobre a situação local. O tenen-
te-coronel está há 31 anos na 
Brigada Militar e já atuou em 
diversas unidades da Corpora-
ção em Porto Alegre, antes de 
sua recente transferência para 
o Litoral Norte.

O prefeito Carlos elogiou a 
atuação da BM nas Operações 

Integradas com a Guarda Mu-
nicipal e a Polícia Civil, ações 
constantemente realizadas no 
município, e também com rela-
ção às operações de combate à 
disseminação da Covid-19. Am-
bos colocaram-se à disposição 
para continuarem trabalhando 
em parceria pelo bem-estar da 
população de Torres.

Novo Comandante do CRPO Litoral visita Prefeitura de Torres

A Polícia Civil de Torres sob a 
coordenação do delegado titu-
lar, Juliano Aguiar de Carvalho, 
indiciou jovem de 23 anos pela 
prática de crime previsto na Lei 
7.716/89.

De acordo com o delegado 
Juliano, foi concluído o inqué-
rito policial que apurou crime 
de intolerância racial, fatos 

que foram denunciados anoni-
mamente à Polícia de Torres. 
A denúncia levou os policiais a 
um blog com postagens discri-
minatórias contra o povo ju-
deu, alusões negacionistas ao 
holocausto e matérias homo-
fóbicas.

A residência do suspeito é 
localizada em Torres e foi alvo 

de busca e apreensão. Delega-
do Juliano explica que apesar 
da retirada das publicações do 
site, o jovem foi acusado for-
malmente e será submetido a 
análise ao processo criminal. A 
identidade do suspeito não foi 
divulgada por força da Lei nº 
13.869/19, contra o abuso de 
autoridade.

A Polícia Civil de Torres pos-
sui um número de telefone por 
meio do Whatsapp, exclusivo 
para recebimento de denún-
cias e informações acerca de 
crimes ocorridos na região de 
Torres. Faça contato com a Po-
lícia Civil pelo (51) 98600-1942.

*com Rádio Maristela

Jovem é indiciado por crime de intolerância racial em Torres

O primeiro trimestre de 2021 
apresentou resultados positivos 
referentes a contenção de crimi-
nalidade no município de Torres, 
no comparativo com o mesmo 
período do ano de 2020.

Conforme levantamento da 
Brigada Militar (BM), o municí-
pio registrou uma redução de 
16% no número de homicídios, 
41% nos dados relativos ao rou-
bo a pedestres, 800% nos roubos 
a estabelecimentos comerciais, 
65% nos furtos em veículos. 
Quanto aos roubos à veículos 
e roubo à residência, mantive-
ram-se estáveis, sem acréscimo 

no mesmo período. Além da 
pandemia do Covid-19  - que 
vêm fazendo com que índices 
de criminalidade diminuam em 
diversos pontos do Brasil - a Bri-
gada Militar ressalta que atuou 
intensivamente em ações de vi-
sibilidade (barreiras e paradas 
estratégicas), as quais são reali-
zadas diariamente - bem como 
as ações de repressão qualifica-
da executadas pelas equipes de 
Força Tática da 2ª Cia e Seção de 
Inteligência do 2º BPAT. 

"Ademais, foram realizadas 
ao longo desse período, ações 
em conjunto com a Guarda Mu-

nicipal, Polícia Civil, bem como 
diversas operações, tais como 
Operação Sossego, Operação 
Inquietação,  Operação Te Cuida 
RS, cujo o objetivo é preservar 
a ordem pública,  incolumidade 
das pessoas e patrimônio e evi-
tar aglomerações de pessoas. 
Importante ressaltar o trabalho 
integrado com a comunidade, 
bem como com os demais órgãos 
de segurança pública e poderes 
municipais, o qual reflete nessa 
redução da criminalidade e pro-
porciona uma real percepção de 
segurança aos munícipes", con-
clui a comunicação da BM.

BM de Torres aponta redução em diversos indicadores de 
criminalidade no 1º trimestre de 2021

Na quinta-feira (01/04), em 
Torres, bairro Guarita, um me-
nor de idade foi apreendido e 
dois homens foram presos por 
tráfico de drogas, associação ao 
tráfico e corrupção de menores.

Após receber denúncias so-

bre corrupção de menores e trá-
fico de drogas, uma equipe da 
Força Tática do 2º BPAT deslocou 
ao endereço informado, onde 
abordou dois homens e um 
adolescente. Com eles foram 
localizadas e apreendidas três 

porções de crack, R$ 3.657,00, 
telefones celulares e um auto-
móvel.

O menor de 13 anos (sem an-
tecedentes), foi apreendido e os 
homens de 50 anos (com ante-
cedentes por homicídio, tráfico, 

porte ilegal de arma de fogo, 
entre outros crimes) e 22 anos 
(com antecedentes por tráfico, 
posse de arma de fogo, entre 
outros crimes), foram presos. 
Todos os envolvidos foram enca-
minhados à Delegacia de Polícia.

Dois homens são presos e um menor apreendido por tráfico de drogas em Torres



26 A FOLHAsexta-Feira, 9 de Abril de 2021 TORRES

Assistência Social recebeu mais 300 Kg de alimentos 
com a Campanha Vacinação Solidária

TORRES - Na segunda entrega de 
alimentos arrecadados com a Cam-
panha Vacinação Solidária, o secre-
tário de Assistência Social Fábio da 
Rosa recebeu da secretária de Saú-

de Suzana Machado, mais 300Kg de 
alimentos. na manhã dessa última 
quarta-feira, 7 de abril. Estes alimen-
tos proporcionaram a confecção de 
20 cestas básicas no qual estão sen-

do distribuídas as famílias atendidas 
pelo Centro de Referência de Assis-
tência Social- CRAS.

Vacina salva vida e o alimento 
também. Com o propósito de aju-

dar famílias e 
indivíduos em 
situação de vul-
nerabilidade so-
cial na cidade, 
a Prefeitura lan-
çou a Campanha 
que visa arreca-
dar alimentos 
não perecíveis 
nas ações de 
vacinação con-
tra a Covid-19. 
A doação não é 

obrigatória.
O secretário Fábio pede para a 

população continuar colaborando, 
que cada cidadão torrense continue 
doando 1Kg de alimento ao realizar 
sua vacina contra a Covid-19, pois 

toda ajuda é muito importante neste 
momento tão difícil economicamen-
te para grande número de famílias 
devido à pandemia. O CRAS chega a 
atender aproximadamente 350 famí-
lias mensais.

TORRES - Duas professoras da 
rede municipal de educação infan-
til de Torres, ambas da EMEI STAN, 
foram selecionadas para o 'Prêmio 
Educação Infantil Boas Práticas e 
Professores durante a Pandemia'. 
Com 700 inscrições em todo o país, 
a professora Deise Cardoso e a pro-
fessora Juliani Reck Mengue Lippert 
foram selecionada entre as 268 boas 
práticas, sendo que no dia 31 de 
março, a professora Juliani teve sua 
proposta pedagógica premiada.

Nesta segunda-feira (dia 5 de 
abril), a equipe diretiva da STAN e as 
professoras comunicaram a premia-
ção ao prefeito Carlos Souza e à pri-
meira-dama, Susi Rosa Souza. Para 
o prefeito, iniciativas desta natureza 
são necessárias para enfrentar esse 
momento.

O Prêmio foi promovido pela Fun-
dação Maria Cecília Solto Vidigal, 

pela União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação e Fundação 
Itaú Social. Ao todo foram inscritos 
707 trabalhos,, sendo selecionados 
100 vencedores de todo país. O Prê-
mio buscar reconhecer o trabalho 
dos professores de educação infantil 
que mesmo diante deste momento 
desafiador, continuam buscando 
oferecer às crianças práticas peda-
gógicas potentes com a infância.

A Emei STAN por meio da profes-
sora premiada Juliani, homenageia 
e agradece o comprometimento e 
a dedicação de toda a comunidade 
escolar, equipe diretiva, e pedagógi-
ca, professores, funcionários, família 
e criança, a equipe diretiva da Emei 
STAN é formada pela diretora Már-
cia Denise Machado da Rosa. a vice-
-diretora, Rosimeri Hertzog,, a coor-
denadora pedagógica, Elaine Alegre 
e a orientadora escolar, Eliana Rosa.

Professoras da Emei da STAN são destaques 
em prêmio nacional sobre educação infantil
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REEDIÇÃO DE COLUNAS ANTIGAS 

Recebi, de um leitor, várias provocações 
para escrever sobre temas de nossa cidade. Feliz-
mente eu já havia escrito sobre todos os temas 
solicitados. Escrevo esta coluna desde o ano de 
2008. Comecei escrevendo exclusivamente sobre 
turismo e quase que esgotei o tema de tanto que 
escrevi. Muitas destas colunas continuam atualís-
simas, pois as coisas relacionadas ao turismo e as 
gestões municipais, mudam muito lentamente, 
quando mudam! 

Um dos temas solicitado por este leitor, foi a 
escola Marcílio Dias ou Cenecista ou ex-escola ou 
ex-boate, esquecida na subida do Morro do Farol.  

Aí está o que escrevi na época (não precisei 
atualizar muita coisa, só as datas). 

 
“Em dois de setembro de 1942, foi realizada 

a inauguração da escola que recebeu o prédio 
novo e passou a se chamar Grupo Escolar Marcí-
lio Dias. Localizava-se no alto do Morro do Farol. 
Esta foi a primeira escola pública Estadual do mu-
nicípio de Torres com prédio próprio e definido 
para esta finalidade.” 

A escola Marcílio Dias completará no próxi-
mo ano, 100 anos, seu prédio histórico terá 80 
anos.   

Estudei na escola quando ela ainda era no 
morro do farol. Mudei com ela para o prédio onde 
funciona atualmente. Na época deixamos para trás 
uma escola antiga e sem condições de acomodar 

a quantidade de crianças que a cidade possuía. 
Estávamos trocando uma casa antiga por uma 
nova e em condições de crescer e acolher ainda 
melhor as crianças e os adolescentes torrenses. 

“No mês de setembro de 1977, a escola 
muda-se para um novo prédio localizado no atual 
endereço, Travessa Armando Torres, número 40. 
E dezembro de 1979, amplia a capacidade de 
oferta da escola à comunidade torrense passando 
a contar com o ensino de segundo grau completo 
e a se chamar Escola Estadual de 2º Grau.” 

A escola que principiou na casa do vigário 
Lomônaco para mais tarde se estabelecer no alto 
do morro, estava de mudança novamente. Agora 
para a parte baixa, onde já tinha se mudado o pró-
prio centro da cidade. Porém o que seria feito do 
antigo prédio? 

No antigo prédio da escola da cidade se 
estabeleceu a Escola Comercial de Torres (depois 
Cenecista). Foram longos anos de funcionamento, 
sempre com grandes dificuldades, formando técni-
cos em contabilidade e mais tarde também em 
administração. 

À duras penas a escola teve sua estrutura 
conservada. Mas, por algum motivo a escola fe-
chou novamente.  

Cada vez que subo o Morro do Farol vejo a 
antiga escola e seus fantasmas. Fechada, há 
anos, ela pede socorro. Suas pequenas e quadra-
das janelas já estão todas sem vidros. O mato já 

toma conta do entorno. Sabe-se lá como está por 
dentro.  

O que será da velha escola? 
O morro do farol tem um grande potencial 

turístico, ainda não é um produto turístico prepara-
do para acolher os turistas de forma plena. Algu-
mas coisas já foram feitas por lá. Outras ficaram 
só nas promessas eleitoreiras deste e de outros 
prefeitos que administraram a cidade. Já passou 
da hora de olhar para este local, está na hora de 
fazer algo concreto para a recuperação imediata 
deste prédio histórico. Tive informações de que o 
prédio estaria condenado, com poucas chances de 
ser recuperado. Será? 

Em um lugar turístico, este prédio poderia 
ser aproveitado para muitas coisas relacionadas a 
esta vocação do município. 

O prédio da velha escola poderia ser, por 
exemplo, um museu, uma casa de cultura, um 
centro de informações turísticas, um centro de pe-
quenos eventos, ou tudo isso junto, ou ainda ou-
tras tantas utilidades que possa ter um prédio de 
valor histórico para uma cidade turística. 

Autoridades, Vereadores, Investidores, Co-
munidade olhem para o alto, olhem para a torre 
Norte, o Morro do Farol, mas olhem com carinho 
para a velha escola  

Fontes: FREITAS, Tiago Costa de (Org.). Me-
mórias da escola, uma história de muitos. Torres: S.E., 
2012. Foto jornal A Folha. 



28 A FOLHAsexta-Feira, 9 de Abril de 2021


