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POSSO ESCLARECER?
Celebramos na semana, dia 12 passado (abril), o
Dia do Humorista, em homenagem ao natalício do
grande Chico Anísio, de 1001 personagens. Humor,
riso e comédia são correlatos. Podemos dizer que
o humor é um estado de espírito que mexe com as
entranhas profundas do cérebro, estimulando-nos
o prazer de rir. Pode parecer algo muito natural,
muitos veem sorrisos até nos primatas. Na Idade
Média, porém, era proibido rir porque isso era demonstração de prazer e o prazer era drasticamente
proibido pela Igreja. Antes de Cristo, na Grécia Antiga, porém, a comédia já tinha sido inventada e teve
em Aristófanes seu grande autor. Ela é a encenação
deste processo, hilário, em contraposição à tragédia. Daí porque o símbolo do Teatro são duas máscaras faciais, uma triste, de feições caídas, outra,
alegre, com tudo pra cima. Não poderia deixar passar a data sem este registro porque nós, brasileiros,
somos um povo triste que ri, talvez, até, para suportar a dor. Adora seus humoristas, começando, desde
a infância, a simpatia pelo palhaço.. Neste registro,
lembrei-me de outro grande humorista: Agildo Ribeiro. Dele retiro o título desta crônica para falar sobre o tema mais candente da conjuntura nacional, a
CPI do COVID 19. No quadro Posso Esclarecer ? ele
tentava, com muita graça, explicar, ou o óbvio, ou o
inexplicável. Vamos ao caso.
Alguns senadores (32), preenchendo os requisitos para abertura de Comissão Parlamentar de
Inquérito- CPI -, não tendo seu direito assegurado
pelo Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, re-

correram ao Supremo Tribunal Federal para que
este se pronunciasse. Daí em diante todo mundo
sabe o que aconteceu. A CPI foi instalada e parece
que o mundo desabou.
“Posso esclarecer?”
O Presidente Bolsonaro sentiu-se atacado e, desde então, distribui chutes e cotoveladas pra todo
lado. Na verdade ele não é paranoico. Está mesmo sendo cercado: Pela Mídia, pelo Manifesto de
Empresários, pelo Supremo, por alguns Governadores, Doria primeiro deles, e por um despertar da
Sociedade Civil ameaçada pela crise sanitária, pelo
sufoco econômico, pelos soluços antidemocráticos
do Presidente. Foi instado a se livrar do Pazuelo,
tentou melar a dita CPI, não conseguiu; tem pela
frente, agora, o fantasma do Lula como candidato
em 2022, que na última Pesquisa Poder já está 18
pontos à sua frente no primeiro turno. Mas resiste, pontificando sobre 30% da preferência dos brasileiros (uma minoria). Tenta, claro, evitar que uma
CPI se converta num Tribunal de Nuremberg.
Importa, porém, independentemente de inclinações políticas, compreender a questão central
desta CPI, mesmo que ela se estenda à verificação
de recursos transferidos aos Estados. Trata-se, sim,
de identificar responsáveis pelas 360 mil mortes de
COVID, que até o final do semestre deverão beirar o
meio milhão. Não se pode naturalizar isso, quando
se sabe que teria havido condições para diminui-las através de uma séria e competente ação governamental, tal como fizeram vários países da Asia e

Oceania, alguns da Europa. São mortes incidentais,
não acidentais, principalmente de segmentos vulneráveis da população: pobres idosos e trabalhadores da linha de frente. Esta questão é central e anterior a qualquer ação de instâncias inferiores da CPI.
Tanto é verdade que D. Trump perdeu a reeleição
nos E.U. por isso. São os chefes de Estados que respondem perante o público pelos seus atos e omissões. Bolsonaro desdenhou da “gripezinha” desde
seu início, debochou das medidas preventivas de
isolamento sanitário e uso de máscara em benefício
do Kit Covid recheado de cloroquina. Forçou, aliás,
o Exército a gastar milhões com a produção deste
produto que pode, inclusive, agudizar os problemas
da doença. E como falei de humor, o mundo inteiro
está tratando o Brasil como piada.

A verdade é que o Presidente não fez nada para
enfrentar a pandemia: Onde o Plano Nacional de
Combate ao COVID 19? Onde a Campanha de Comunicação Social Institucional sobre a doença e a
vacina? Onde o Plano de Mobilização Nacional, com
vários vetores, Profissionais de Saúde, Voluntariado, Empresas e Clubes de Serviço, Logística? Onde
as Diretrizes do Conselho Nacional do Idoso para a
proteção do segmento mais vulnerável do COVID?
Nada. Só conversa fiada, “bravatadas”, comportamentos condenáveis. Se ele, enfim, tem tantas e
arraigadas convicções sobre o acerto de seus atos,
responda por eles. Seja Homem, não de músculos,
orgulhoso de sua coragem física, mas de princípios,
que nutrem a coragem cívica dos grandes estadistas.
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Vereadores cobram da Corsan respostas
sobre trabalho da estatal em Torres

Entre os assuntos elencados em reunião, problemas de acabamento e cronograma de nova rede de captação de esgoto na cidade foram discutidos
Por Fausto Junior
______________
Na quarta-feira, dia 14 de abril,
aconteceu uma reunião entre vereadores da Câmara de Torres e a
diretoria da Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan).
O encontro faz parte do projeto
da gestão da presidência da Casa
Legislativa de Torres do vereador Gibraltar Vidal (Gimi - PP)
para este ano de 2021, no qual
foi eleito presidente. Pela Corsan
participou o Diretor Estadual, André Finamor; a Superintendente do Litoral, Luciana Wagner e
o Gerente da Corsan de Torres,
Tiago Borges Silva. Representando a prefeitura de Torres esteve
o Secretário de Obras, Mauro de
Jesus, e participaram ainda os
vereadores Carla Daitx (PP), Igor
Beretta (MDB), João Negrini (Re-

publicanos) e Silvano Borja (PDT),
além de Gimi.
A pauta principal girou em
torno dos recorrentes descontentamentos da população em
relação ao acabamento das obras
nas vias - tanto quando se trata
de instalações novas quanto se
trata de reparos de encanamento. A reclamação é de que, após
a conclusão dos serviços executados pela Corsan, a recomposição da parte do calçamento é
mal executada, ficando com desníveis e outros problemas. O Diretor Finamor respondeu que já
sabia sobre a reclamação local. E
foi justamente por estes defeitos
encontrados que a estatal acabou substituindo a empresa terceirizada que executa esta etapa
das obras da Corsan em Torres.
A diretoria da concessionária de
água & esgoto, inclusive, adian-

Projeto do gabinete do presidente da Câmara visa deixar transparente o trabalho de fiscalização do
poder legislativo torrense nos contratados entre a prefeitura e concessionárias de serviços
tou que a nova empresa contratada está tendo de apresentar
um plano de trabalho que incluí
reparos nos fechamentos de buracos mal feitos anteriormente
dentro de Torres, além de outros

consertos.
Foi levantada na reunião - entre vereadores, prefeitura e Corsan - a possibilidade da própria
prefeitura de Torres se responsabilizar pelo serviço elencado no

encontro ( ou parte dele), desde
que a mesma prefeitura de Torres recebesse pagamento com
recursos financeiros para tal feito, o que será avaliado pela estatal.

haja a autorização da Corsan para
tal atitude. É que é necessário finalizar a obra por inteiro (nas duas
pontas) para que estas ligações
sejam corretamente realizadas,
se não as próprias obras acabam
prejudicadas por não estarem
completos os trabalhos entre encanamento de captação e estação
de bombeamento.

A reunião realizada em Torres
entre a Câmara e Corsan encerrou
com a afirmação do presidente da
Casa Legislativa, vereador Gimi,
que disse ser uma das funções do
poder legislativo justamente fazer a intermediação de situações
iguais a esta, sendo parte da fiscalização do trabalho dos governos
da cidade. “A população não quer

saber de quem é a responsabilidade; quer ver o serviço bem feito
pois paga impostos justamente
para isso”, afirmou o presidente
do legislativo torrense. Mas afirmou que o encontro entre a Corsan e os vereadores foi produtivo
e projetou que a população logo
deverá ver melhorias nas situações elencadas na reunião

Finalização da obra na bacia oito
A finalização da implantação do
sistema de captação e tratamento
de esgoto da Bacia Oito (obra que
vêm sendo bastante aguardada
pela comunidade do Igra e Curtume) também foi cobrada da diretoria da Corsan. A estatal, através
de seus representantes prometeu
o prazo final para entrega da obra
para o ano de 2022, conforme pla-

no de execução de obras atual. A
superintendente da companhia
de água e esgoto, Luciana Wagner, aproveitou a oportunidade e
orientou os vereadores e a prefeitura para que alertem a população
do entorno desta nova rede em
obras para que não liguem, ainda,
a saída de esgoto de seus imóveis
na rede - ao menos não antes que

Reunião na Câmara será realizada para rever regras
de licenciamento ambiental municipal em Torres
Presidente da Casa Legislativa, vereador Gimi (foto), proporá que nova lei municipal seja elaborada para diminuir burocracias e custos de licenciamentos na cidade
Na sessão da Câmara dos Vereadores realizada na segunda-feira (dia 12
de abril), o presidente da Casa Legislativa torrense, vereador Gibraltar Vidal,
o Gimi (PP), dentre outros assuntos
abordados em seu espaço de tribuna,
comunicou publicamente sobre uma
reunião que teria marcado com o Conselho Municipal do Meio Ambiente
(Consemma). O evento será realizada
na Câmara Municipal com a presença
do prefeito Carlos Souza, e irá tratar
sobre a necessidade de haver aprovação ambiental - em tantos casos como
a regra atual - para a abertura de estabelecimentos comerciais e de serviços
em Torres.
O vereador e presidente do legislativo torrense levantou mais uma vez a

necessidade de debater este assunto,
pois se trata de questionamento que
chegaria recorrentemente em seu gabinete, inclusive em outras legislaturas. E em seu pronunciamento, Gimi
reclamou que o Consemma teria exagerado nas exigências de aprovação
ambiental, requerendo, por exemplo,
a necessidade de haver a assinatura de
um biólogo para que novos estabelecimentos se estabeleçam legalmente
na cidade. Gimi lembrou que o Conselho possui, sim, as atribuições legais
para fazer suas modificações, mas lamentou que o Conselho Municipal do
Meio Ambiente tivesse utilizado essa
prerrogativa para 'burocratizar' os processos de abertura de estabelecimentos comerciais e de serviços em Torres.

Ideia é de haver uma Lei Municipal formal para o tema
O presidente da Câmara torrense encerrou seu pronunciamento convidando todos os vereadores para que compareçam
na sessão que tratará do assunto,
assim como disponibilizou para
seus colegas de Câmara Muni-

cipal farta documentação sobre
as leis federais e estaduais referentes ao assunto, material utilizado pelo gabinete do vereador
para fundamentar sua ideia de
questionamento das regras atuais. E Gimi adiantou que será

proposto na reunião da Câmara
de segunda-feira (19) - junto ao
Consemma e com a presença
do prefeito - sua ideia para que
seja feita uma nova uma lei municipal para regrar a questão das
licenças ambientais, substituindo

assim as regras atuais (propostas
pelo conselho ambiental do município).
“Temos que ter licenciamento
ambiental para tudo, foi formada
uma indústria de licença ambiental em Torres”, desabafou o presi-

dente da Câmara, vereador Gimi.
A reunião para debater o assunto está marcada para segunda-feira, dia 19 de abril, ás 14 horas, na Câmara Municipal (antes
da sessão plenária semanal da
Casa Legislativa).
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Prefeitura de Torres recebe direção
técnica do Departamento de Obras da Corsan/Litoral
Nesta última terça-feira,13
de abril, a Prefeitura de Torres
recebeu a visita de representantes do Departamento de Obras
da Corsan/Litoral, a engenheira
civil Bruna Linck e a técnica em
edificações, Eliane Castilho. Na
pauta, assuntos gerais da atuação da Corsan no município
e em especial o contrato em
andamento que contempla as

redes da bacia 8 (dividida em 3
sub-bacias). O usuário deverá
esperar a notificação da Companhia para fazer a ligação de
esgoto. Para o prefeito Carlos
Souza, a obra é de grande importância para Torres.
As representantes do corpo
técnico da Corsan foram recebidas pelo secretário municipal
de Planejamento e Participação

Cidadã, Matheus Junges. De
acordo com o secretário, neste
contato foram reiniciadas tratativas para acelerar a concretização da bacia 8, abordando
os locais das três sub-bacias.
Matheus destaca a parceria do
município com a Corsan, lembrando que uma das sub-bacias
fircará na praça ao lado da Escola Quartiero.

Obras em execução
Conforme a Companhia, o
sistema de esgotamento sanitário de Torres é constituído
por 11 bacias hidrossanitárias.
O sistema existente (redes
e elevatórias) compreende
as bacias 1 a 6 e bacia 10. As
obras em execução da bacia 8
junto com os projetos da bacias 7, previstos para 2022,
representam o atendimento
de 100% da população da sede

urbana, situada na sua porção
mais densamente ocupada
junto à orla.
De acordo com a divisão proposta para o SES Torres, restam
para elaboração os projetos
das bacias 9 e 11, ao longo da
Av. Castelo Branco. O contrato
em andamento, contempla as
redes da bacia 8, que foi dividida em 3 sub-bacias, a saber:
Bacia 8.1 – uma parcela não

executada situada no bairro
Bairro São Francisco.
População atendida: 1163
habitantes (2020).
Número de Ligações: 254 Ligações
Bacia 8.2 – Porção da bacia 8
ao sul do loteamento Morada
das Palmeiras.
A rede coletora da bacia 8.2
é direcionada para a EEB 8.2,

a qual foi projetada em área
pública (praça) , o terreno foi
cedido pela prefeitura e, como
contrapartida, a CORSAN repassará recurso para a reforma
da praça.
População atendida: 4.386
habitantes (2020).

Número de Ligações: 1058
Ligações
Bacia 8.3 – Porção da bacia 8
ao norte e oeste do loteamento Morada das Palmeiras.
População atendida: 2.366
habitantes

Vereadora torrense busca solução para a
falta de energia elétrica em parte da Vila São João
Carla Daitx conversou com moradores em visita com diretoria da CEEE e prefeito Carlos
A falta de ligação de luz em um
loteamento da Vila São João motivou visita técnica solicitada pela
vereadora de Torres, Carla Daitx
(Progressistas), ao diretor administrativo da CEEE, Lucio do Prado
Nunes. Acompanhados do prefeito Carlos Souza, eles foram recebidos na última sexta-feira (9) pelos
moradores do local, onde mais de
30 famílias aguardam há 13 anos
pelo acesso a energia elétrica.

Carla alertou para a falta de
condições mínimas de moradia.
“Energia elétrica é uma necessidade básica, só conhece a dificuldade quem fica sem. A comunidade tem suprido essa dificuldade
com gerador, mas é preciso um
olhar urgente do poder público
a esse pleito, especialmente por
causa dos idosos, das crianças e
das pessoas doentes, que dependem ainda mais desse serviço es-

sencial”, defendeu a parlamentar,
que no ano passado esteve na
sede administrativa da CEEE, em
Porto Alegre, para requerer o serviço.
Com a rede instalada, a comunidade do loteamento aguarda
apenas a ligação de energia. Durante a visita, foi confirmada por
Carlos Souza parceria com a Prefeitura de Torres para viabilizar o
serviço.

Vereador sugere programa de auxílio emergencial municipal em Torres
Moisés Trisch acha que tem casos de Estado de Flagelo na cidade e aponta base jurídica para a ação local
Por Fausto Júnior
________________

Está tramitando na Câmara de
Vereadores de Torres uma Indicação, de autoria do vereador Moi-

sés Trisch (PT), que sugere que a
prefeitura inclua em seus programas de governo municipal, através de lei, a concessão
de auxílio emergencial
pecuniário para pessoas em vulnerabilidade
econômica e social
decorrente da pandemia de Coronavírus
em Torres. O autor da
indicação sugere que
o programa tenha o
nome de Renda Básica
Emergencial Municipal. O vereador encaminha, inclusive, um
anteprojeto de lei em
anexo a sua indicação
como base de consulta caso a prefeitura de

Torres resolva implementar sua
indicação.
Ideia é a ajuda do estado através da prefeitura que tem nota
de apoio técnico
Na justificativa do PL (e em defesa de sua Indicação de Projeto
de Lei), Moisés Trisch destaca o
impacto mundial e consequências econômicas decorrentes da
pandemia de Covid -19, causadas
em especial pela necessidade de
isolamento social e das impostas
suspensões de algumas atividades econômicas. Ele afirma inclusive que não há precedentes
das dificuldades hoje vividas por
parte da sociedade torrense, que
tem resultado em “estado de fla-

gelo para aqueles mais necessitados na cidade”.
O vereador acha que o Estado deve garantir proteção social
para as populações em situação
de vulnerabilidade, no contexto
da pandemia e que o programa
municipal seria uma destas formas. Inclusive ele cita uma nota
técnica emitida pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná
quanto à possibilidade de criação
de benefício assistencial eventual
pelos municípios, para o enfrentamento aos impactos econômicos decorrentes da pandemia de
Covid-19, como outro argumento
para fundamentar a sua indicação
para que a prefeitura de Torres
crie o programa assistencial especial.
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Em Porto Alegre, apoio para agricultores e famílias
torrenses atendidas pela Assistência Social é encaminhado
Na manhã desta terça-feira (13
de abril), o prefeito de Torres,
Carlos Souza, buscou em Porto
Alegre apoio para manter e ampliar o atendimento a agricultores
e famílias de baixa renda - acompanhado pelos titulares das Pastas
de Desenvolvimento Rural e Pesca
e da Assistência Social e Direitos
Humanos, respectivamente José
Vanderlei Brocca e Fábio da Rosa.
Estiveram na Secretaria Estadual
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDR, em
audiência com a secretária Silvana
Covatti, para solicitar a prorroga-

ção do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e também aumento de recursos para melhor
atender os agricultores e famílias
vulneráveis.
O recurso do PAA é repassado
através do Ministério da Cidadania para a SEAPDR, com duas
finalidades básicas: promover o
acesso à alimentação e incentivar
a agricultura familiar. A Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Rural e Pesca entra em contato
com os agricultores familiares e
informa sobre a chamada pública
de acesso ao Programa e o Cen-

tro de Referência da Assistência
Social- CRAS é quem seleciona as
famílias carentes. Recentemente,
em Torres, 115 famílias foram beneficiadas com a iniciativa.
O prefeito Carlos ressaltou a
importância do Programa ao município, pois além de beneficiar
famílias em situação de vulnerabilidade social, leva renda aos agricultores familiares. A “cesta verde”
é composta por produtos adquiridos de agricultores cadastrados na
proposta que pode conter alface,
rúcula, repolho, pimentão, aipim,
banana, tempero verde, pão, cuca,

bolacha colonial, entre outros. Em
cerca de dez dias, a secretária Silvana Covatti deverá definir a ques-

tão, informou o deputado Adolfo
Brito que agendou a reunião na
Assembleia Legislativa.

Quebra-molas são reivindicados para as marginais da BR-101 na Vila São João
TORRES - Na tarde de quarta-feira, 14 de abril, o vereador Igor
Beretta esteve na Prefeitura de
Torres buscando o apoio do prefeito Carlos Souza no propósito
de oferecer maior segurança no
trânsito da Vila São João. Constante reivindicação dos moradores, o vereador vai encaminhar
oficialmente à CCR Via Sul, concessionária responsável pelo trecho da BR101, documento solicitando a reorganização do trânsito
nas marginas, compreendendo
sinalização vertical, horizontal,
colocação de tachões e quebra-molas, com o intuito de discipli-

nar o trânsito e salvar vidas.
A reivindicação do vereador já
foi apresentada à direção da CCR
Via Sul, por meio de reunião virtual onde também participaram
deputados estaduais. Na oportunidade foi destacado que a Vila
tem cerca de seis mil habitantes,
que a rodovia tem grande fluxo
de trânsito e de pedestres, devido ali se encontrar forte comércio
local, escolas, igrejas, além de fazer ligação com outros municípios
do RS e de SC.
Diante deste quadro, o vereador faz agora a solicitação oficial,
que é fortalecida com o apoio do

prefeito Carlos. No documento
estão também a assinatura dos
13 vereadores da Câmara Municipal. No encaminhamento consta pedido de estudo técnico de
viabilidade para implantação de
redutor de velocidade tipo “quebra molas” pontualmente na Rua
Domingos Manoel de Matos, na
altura do número 1355, e outro
na Rua Valêncio Manoel Floriano
próximo ao número 1060. Conforme Beretta, o estudo deve
ainda indicar outros pontos com
redutor de velocidade para segurança dos moradores e transeuntes da Vila.
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Informe-se sobre a aplicação da segunda dose da
vacina contra a Covid-19
Nesta sexta-feira, 16 de abril,
tem vacinação da segunda dose
contra a Covid-19 para idosos
com 78 anos ou mais vacinados
em 16 de março em Torres. A
imunização ocorrerá nos sistemas de drive thru, no Parque do
Balonismo, em que a pessoa é
vacinada dentro do carro, e de
agendamento para a população
cadastrada em ESFs ou Posto
Central. A ação de vacinação
será das 8h às 12h, não há necessidade de chegar com grande antecedência ao Parque do
Balonismo, pois as doses estão
garantidas.
A Secretaria de Saúde de
Torres esclarece dúvidas que
têm surgido em relação ao
prazo para a aplicação da segunda dose da vacina contra a
Covid-19. Desde o início do Plano Nacional de Imunização do

Ministério da Saúde, Estados
e Municípios têm recebido remessas de doses de dois laboratórios - do Sinovac/Butantan
e do AstraZeneca/Fiocruz. Cada
uma das vacinas, Coronavac e
Oxford, possuem orientações
técnicas distintas sobre a aplicação das duas doses para o
alcance da totalidade da imunização.
Em resposta a essa dúvida, o
coordenador da Vigilância Epidemiológica e Imunizações da
Secretaria, enfermeiro Renan
Emerim Monteiro, explica que
a atual determinação do Ministério é que a segunda dose da
vacina Coronavac deve ser aplicada após 28 dias e que não há
prazo máximo para aplicação.
Com o aprazamento de 28 dias
a eficácia aumenta. A orientação é que a segunda dose só

deve ser aplicada após intervalo
mínimo de 14 dias da primeira.
Já a segunda dose da vacina contra a Covid-19, a Oxforf/
AstraZeneca/Fiocruz, deve ser
aplicada após 12 semanas, não
podendo ser administrada em
prazo menor. Também neste
caso, não existe prazo máximo
para a aplicação da segunda
dose.
O técnico realça que o esquema vacinal completo com duas
doses é necessário para obter a
resposta imune esperada para
a prevenção da Covid-19, que
todos sabem não ser de 100%.
Após a segunda dose, a população deve permanecer com os
cuidados de prevenção: usar
máscara, evitar aglomeração,
higienizar as mãos com água e
sabão ou álcool gel e manter o
distanciamento social.

Torres intensifica limpeza no Cemitério Municipal
do Campo Bonito
TORRES - , capina, limpeza, detalhes em pinturas e retiradas de possíveis
criadouros do mosquito
transmissor da Dengue
são algumas das tarefas
realizadas no Cemitério
Municipal do Campo Bonito nesta terceira semana
de abril, entre os dias 12 e
15, atuação das equipes de
limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Público junto com o pessoal da Frente de Trabalho.
Além da limpeza constante, a empreitada de agora

é uma das três grandes realizadas no local durante o
ano.
É comum a Prefeitura
realizar periodicamente a
limpeza e manutenção do
Cemitério Municipal. Com
o período quente associado à chuva, a vegetação
cresce mais rápido, ocupando o espaço de túmulos e de visitação. A próxima grande limpeza deve
ocorrer no mês de agosto,
incluindo trechos e detalhes com pintura.
Com a chegada do feria-

do de Finados, em novembro, o trabalho de limpeza
e a manutenção também
se intensificam a fim de
deixar o lugar conservado
para receber o público que
comparece para fazer homenagens aos seus entes
queridos. Nestes últimos
dias, foram retirados todo
e qualquer entulho do local. De acordo com o secretário de Obras, Mauro Dias,
a equipe ainda limpou uma
nova quadra que será utilizada em breve para a ampliação do Cemitério.

Obras bloqueiam trecho da Avenida Riacho
TORRES - A Prefeitura de Torres avisa que, desde a manhã de
terça-feira (13 de abril), ocorre

a paralisação do trânsito em
trecho da Avenida do Riacho,
devido às obras da rótula em

frente ao Torrense. O trecho bloqueado fica entre a
Rua Joaquim Porto e a Rua
Luís Bauer.
Conforme noticiado, a
interrupção deve durar até
a sexta-feira, dia 16 - se o
tempo ajudar.
O projeto e a obra estão
sendo executados pelo Bistek Supermercados, para
melhorar a mobilidade na
região. A rótula ligará o
bairro STAN ao Torrense,
facilitando o acesso da população ao CAPS, CRM, Fisioterapia e a Creche Gente Miúda. A obra é uma
contrapartida do mercado
para o município.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
O município de Três Cachoeiras – RS torna pública a seguinte licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 06/2021 para Registro de Preços, tendo como critério de julgamento o
menor preço por item. Objeto: Aquisição de Medicamentos a serem distribuídos na
Farmácia Pública Municipal. Data da abertura: 03/05/2021. Horário e local: às 09h no
setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão
ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 08h as
11h30min e das 13h30min às 17h, ou pelo telefone (51) 3667 1155 e no site
www.trescachoeiras.rs.gov.br.
FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

A FOLHA

CORONAVÍRUS

Sexta-Feira, 16 de Abril de 2021 9

Balanço dos últimos 7 dias aponta redução nos
óbitos e nos casos ativos de Covid-19 em Torres
Apesar destes dados positivos, município apresentou aumento no registro de novos casos do coronavírus nesta semana. Três Cachoeiras não teve óbito
relacionado à Covid-19 nos últimos 7 dias
Nestes últimos 7 dias, Torres
teve uma redução no número de
casos ativos de Covid-19. O número de casos ativos para a doença na
cidade era de 66 nesta quinta (8) enquanto que no dia 08/04 eram
99 casos ativos. A redução no número de casos ativos é expressiva
nas últimas dias semanas as últimas semanas - levando em conta
que eram 424 casos ativos no dia
11/03, os quais já haviam diminuído para 253 ativos no dia 25/03.

Com pesar destacamos que Torres registrou no total 3 óbitos por
Covid-19 nos últimos 7 dias (entre
09/04 e 15/04) - número que é
menor do que na semana anterior
(entre 02/04 e 08/04), quando 7
óbitos haviam sido computados.
No sábado (10), veio a óbito
uma paciente de 77 anos, com
comorbidades, que estava internada em leito comum do Hospital
Nossa Senhora dos Navegantes. Já
no domingo (11), o Boletim Epide-

miológico de Torres registrava mais
dois óbitos de moradores de Torres por Covid-19: Trata-se de uma
senhora de 65 anos, com comorbidades, que estava internada na
UTI do Hospital Nossa Senhora dos
Navegantes, e de um senhor, de 77
anos, também com comorbidades,
que estava internado na UTI, em
Criciúma. Entre segunda e quinta-feira (12 a 15/04), não foi regitrado mais nenhum óbito relacionado
a doença em Torres.

Aumento nos novos casos em Torres
Nesta quinta-feira, 15 de abril, o
Boletim Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal de Saúde
computava, contando desde o início
da pandemia, 5303 casos confirmados - com 5153 recuperados, 49 pacientes em isolamento domiciliar e 87
óbitos. "Estavam hospitalizados sete
pacientes de Torres na UTI do Hospital Nossa Senhora do Navegantes e
quatro pacientes em leito comum. Es-

tavamos com três pacientes de Torres
internados fora do município. De outros municípios, temos três pacientes
hospitalizados, os três na UTI. No dia
de hoje, nenhum paciente em Torres
espera por leito hospitalar", destacava a prefeitura de Torres, ressltando
ainda que, até quita (15), havia 50 casos suspeitos, aguardando resultados
de exames (endo queQuarenta e oito
pacientes encontravam-se em isola-

mento domiciliar e dois estão internados em leito comum) .
Desta forma, além dos 3 óbitos
nos últimos 7 dias, temos ainda o registro de um total de 98 novos casos
por Covid-19 na semana entre 09 e 15
de abril em Torres -o que representa
um aumento em comparação com a
semana anterior (de 02 a 08 de abril),
quando 57 casos novos do coronavírus foram computados.

Três Cachoeiras sem registro de óbitos na semana
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras, até
quinta-feira (15) o município estava
com 1234 casos confirmados para

Covid-19 (com dois pacientes internados), sendo 1209 recuperados e 17
suspeitos (aguardando resultados).
Além, disso, Três Cachoeiras está com

24 óbitos relacionados ao coronavírus
desde o princípio da pandemia (nenhum novo óbito em relação a semana passada).

Extremo-sul catarinense volta a ter aumento de novos
casos relacionados ao Covid-19 nesta semana
Na manhã desta quinta-feira (15
de abril) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus
nos 15 municípios que compõem a
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). O número de casos da região passou para
23334 com um total de 411 mortes
pela Covid-19 desde o princípio da

pandemia.
Dessa forma, no período de uma
semana (comparativo com o dia 8°
de abril) foram registrados 651 novos
casos de Covid-19 no extremo-sul catarinense (número maior do que os
451 registrados na semana anterior,
mas ainda expressivamente menor
que os 1470 novos casos registrados
entre 19/03 e 25/03, por exemplo).

Em 7 dias foram registrados 17 novos
óbitos na região (triste número que,
entretanto, é menor do que na semana anterior, quando ocorreram 21 óbitos pelo coronavírus na AMESC). Além
disso até esta quinta (15/04), a região
estava com 581 casos ativos registrados - enquanto que no boletim da
quinta-feira passada (8 de abril) havia
526 casos ativos de Covid-19.

Passo de Torres registrou mais dois
óbitos nesta semana
Conforme dados da AMESC consolidados na manhã desta quinta-feira (15/04),
Araranguá é disparado o município da região com maior número de casos - com
8142 confirmados e 160 mortes relacionadas ao novo Coronavírus na cidade (sendo
que nos últimos 7 dias foram registrados

238 novos casos e 5 óbitos pela doença na
cidade). Em seguida vêm Sombrio, com
2721 registros de Covid-19 no total e 58
óbitos no total (44 novos casos e 1 novo
óbito nos últimos 7 dias). Passo de Torres,
até quarta-feira (14/04) totalizava 1042 casos positivos do novo Coronavírus , com 17
óbitos desde o princípio da pandemia (37
novos casos de Covid-19 e 2 óbitos registrados no Passo nos últimos 7 dias).

Na segunda (19), idosos com 63 anos ou mais serão
vacinados com a primeira dose em Torres
Na próxima segunda-feira, 19 de
abril, serão vacinados em Torres, com
a primeira dose, os idosos com 63
anos ou mais, em dois tipos de procedimentos: agendamento em Unidades de Saúde e no Posto Central 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 levar carteira
de identidade, CPF, documento que
comprove a residência 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 perecível para a Campanha da Vacinação Solidária. A doação
não é obrigatória.
A imunização pode ser agendada
no Posto Central e em alguns ESFs,
onde é preciso ser cadastrado. Nestes
ESFs serão aplicadas a dose, com exceção do Posto Central. Os idosos que
agendarem a vacina pelo Central, receberão a aplicação no Posto Volante
de Vacinação situado na Rua Joaquim
Porto, 801, atrás do Bom Rancho. 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 deslocamento
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 Saúde que estão disponíveis para a vacinação:
Posto Central – ramal 421

Curtume – ramal 435
São Francisco – ramal 450
São Jorge – ramal 430
Vila São João – Padre Luiz Benini
455 e Alberto João Miguel 445
Novo lote com mais de 440 mil doses de vacinas no RS
Um novo lote com 441.550 doses
de vacinas contra o Coronavírus está
prevista para chegar no Rio Grande
do Sul na manhã desta sexta-feira, 16
de abril, por volta das 6h05min em
Porto Alegre. Conforme a Secretaria
Estadual de Saúde (SES), a carga vem

com 173.800 doses da Coronavac e
267.750 da AstraZeneca.O grupo a ser
vacinado com essas doses será composto de pessoas que recebem segunda dose e idosos de 63 e 62 anos.
O estado do Rio Grande do Sul já
imunizou, até esta quinta-feira, 15 de
abril, 1.885.676 pessoas com a primeira dose da vacina. No total, são
460.380 pessoas com a vacinação
completa, com as duas aplicações.
Dentre os grupos prioritários estão
profissionais de saúde, idosos, pessoas institucionalizadas, pessoas com
deficiência, povos indígenas e agentes
da Segurança Pública.
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MERCADO PÚBLICO
O vereador de Torres Silvano Borja
(PDT) sugeriu na tribuna da Câmara de
Torres que a municipalidade construísse
um Mercado Público em Torres. A ideia
é de que, com a construção, aumentem
os dias para que os produtores do campo do município vendam seus produtos
aqui no centro da cidade, fomentando a

produção agrícola. E que, também, possa ser criado mais um diferencial competitivo cultural para que veranistas e
turistas escolham e mantenham Torres
como seu destino de seus passeios ao
frequentarem a feira e poderem adquirir mercadorias genuínas do município.
Acho a ideia muito inteligente e já ha-

via sugerido isto há anos, nesta mesma
coluna. Parabéns ao vereador Silvano
pela ideia. Inclusive eu havia sugerido
que a feira fosse construída onde atualmente funciona uma praça, na beira da
lagoa, antes desta construção, quando
após a demolição do Ginásio da Lagoa lá
construído e interditado por problemas

estruturais. Mas lá não dá mais.
Mercado Público em locais turísticos
como Torres pode servir como uma espécie de posicionamento cultural local. Lá pode ser comercializado , além
de alimentos produzidos no campo do
município, artesanato feito por artesãos torrense, o que leva para o mun-

do souvenires que ampliam a difusão
da imagem de Torres como uma cidade
paradisíaca de beira de praia do litoral
gaúcho do Brasil... E que tem símbolos
artesanais locais...
O Mercado Público, portanto, fomenta a agricultura, o comércio, o artesanato e o Turismo Cultural da cidade. GOL

Existem muitos atos burocráticos na
relação Médico X Paciente, quando o
relacionamento deveria ser somente
em questões de prevenção a problemas
de Saúde e de consultas por conta de
novos sintomas de doenças por munícipes. Um dos exemplos é a necessidade
de os pacientes terem de pedir receitas
de medicamentos de uso contínuo, mas
que as receitas têm que ser entregues
na farmácia para o recebimento do
remédio, assim como são legalmente
vendidos nas farmácias somente com

receitas médicas, também. Este é um
“problema” da legislação e que exige
burocracias, tanto para que pacientes
consigam seus medicamentos tomados
de forma sistêmica, quanto para os médicos. Isto e outras situações burocráticas poderiam ser modificadas ou eliminadas, claro que dentro da segurança
de Saúde dos munícipes.
Mas o que mais seria importante
para a salutar relação de Saúde dos moradores dos bairros e dos médicos seria,
em minha opinião, a implementação de

um programa preventivo, onde o profissional cuidaria dos pacientes quase
como médicos de família, com uma relação de empatia de ambas as partes e
histórico do paciente em evidencia nos
prontuários. Talvez este desafio em funcionamento motivasse mais os médicos
para que permanecerem trabalhando
40 horas ou 20 horas nos postos de Saúde do município.
O salário não é baixo, parece girar em
torno de R$ 10 mil por mês para 40 horas semanais.

do vereador. Na mesma resposta a
prefeitura informou que já estaria
multando a empresa pelo não cumprimento do contratado e providenciando a retomada do trabalho dos
cinco caminhões contratados.
Recolhimento de lixo bem feito e

feito com a periodicidade demandada pelo descarte se trata de civilidade. E os contribuintes, além de pagarem impostos em geral, também
pagam taxa de recolhimento de lixo,
o que os dá mais direitos ainda pelo
serviço bem feito.

E cidades turísticas como Torres
também têm a missão de ser de vanguarda neste quesito, pois limpeza
urbana é vital para manter turista e
captar veranista e turista. Limpeza
é o básico para receber visitas, ou
não?

reador Carlos Jacques (PP), sempre
com sua diplomacia, respondeu às criticas do vereador petista ao prefeito
também de forma pública. E discordou
das ofensas às opiniões de Carlos Souza, lembrando que este (o prefeito) é
uma pessoa muito bem formada para
formar sua opinião e que, além disto,
trabalha diuturnamente para o bem de

Torres.
Ora. O vereador Moisés Trisch defende de forma peremptória as empresas e as autarquias públicas em geral,
assim como defende o seu partido,
o PT, aos sete ventos. Portanto não é
de se estranhar que ele fique ofendido
quando o funcionalismo público estável (inclusive a sua posição profissional

fora da vereança) é colocado em questionamento por receber salários mais
altos do que as mesmas funções do
sistema privado – o que falou o prefeito Carlos Souza na entrevista. Trata de
uma espécie de corporativismo estatal.
São ideologias diferentes, quase polares. E que quando mal contatadas ou
não isoladas entram em choque.

CAPTAÇÃO DE MÉDICOS EM DEBATE
O vereador Rogerinho (PP), falando
em nome do governo Carlos, em seu
espaço de tribuna lembrou que a secretaria de Saúde do município está tendo continuados e repetidos problemas
para fazer a reposição de médicos para
atuarem nos Postos de Saúde dos bairros, os ESFs. Conforme informou o vereador, os médicos estão se demitindo,
sem aviso prévio, e as vagas não estão
sendo supridas por falta de candidatos.
Rogerinho se referiu também ao aumento de casos de tratamento violento

de munícipes perante os profissionais
dos postos, incluindo os médicos, o que
seria um dos motivos para as demissões. E por isso pediu para que a população tenha mais paciência e respeito
com os profissionais. Conforme também informou, seriam quatro médicos
faltando atualmente, nos Postos do São
Brás, São Francisco, São Jorge e Curtume. O vereador Igor Beretta reclama
que o médico do Bairro Rio Verde também não está mais no posto, quando
somaria cinco, então.

RECOLHIMENTO DE LIXO É PROVA DE CIVILIDADE
Já o vereador torrense Igor Beretta, também em seu espaço de
tribuna da Câmara Municipal, compartilhou lamentando a resposta da
prefeitura sobre seu pedido de informações sobre o porquê da diminuição da qualidade e do aumento do

espaço entre uma coleta de lixo e outra na maioria dos bairros de Torres.
A resposta que recebeu foi que eram
para ser cinco caminhões trabalhando, quando na realidade estão em
funcionamento somente três, o que
seria a causa do questionamento

TROCA DE FARPAS IDEOLÓGICAS
O vereador Moisés Trisch (PT) criticou de forma contundente o prefeito
Carlos Souza acerca de uma entrevista que este deu na rádio Maristela
falando sobre a privatização da CEEE.
Conforme Trisch o prefeito de Torres
teria criticado servidores que ganham
muito na CEEE, para ele de forma injusta, porque na maioria os salários da

estatal (que foi privatizada na ponta e
deve ser privatizada em outras etapas
da produção de energia) é de pessoas
com salários abaixo de R$ 5 mil. Moisés
lamentou a fala do prefeito afirmando
que o erro de avaliação foi grosseiro e
que ele deveria estar mal assessorado
nas informações.
Na mesma sessão da Câmara, o ve-

BARULHO FORA DA LEI... OU DO BOM SENSO?
Mais de uma pessoa reclamou nos
últimos meses sobre o início de trabalhos de capina e pintura de vias em
horários da madrugada, enquanto as
pessoas na maioria ainda estão dormindo e que consequentemente são
acordadas com o ruído das máquinas
de capina e de aspiração ou inspiração de grama e areia utilizadas para
o serviço.
No caso da pintura, se trata de
ideia boa, porque em geral o trabalho
não faz barulho e o serviço pode render mais quando as ruas estão desertas, nas madrugadas. Mas nos casos
de capina, o ruído antes de um deter-

minado horário da manhã é proibido
por lei, me parece.
Abaixo uma reclamação de uma
leitora de A FOLHA, levemente editado para manter o espírito da reclamação:
“Isso sim ...que eu chamo de grande falta de respeito com o cidadão,
com contribuinte, com trabalhador
...Não da pra acreditar que somos
acordados às 5:07 da madrugada
com barulho de roçadeira limpando
os canteiros da avenida ...Isso é um
absurdo, uma falta de consideração
com quem trabalha o dia todo e até
tarde da noite e precisa descansar

...Já tenho vários protocolos de reclamação na prefeitura, mas não
adianta... Acho que vou ter que fazer
vídeos e ir pra mídia social, pra imprensa, e acho que vai ser preciso fazer boletim de ocorrência e levar isso
pra justiça, porque não existe o mínimo de bom senso e respeito. Por que
a equipe trabalhando a essa hora ,
com esse barulho infernal, os cachorros latindo e ninguém mais dormindo
no lugar , nem bebê , nem idoso doente? É muita falta de consideração
e respeito ... Não precisa dizer que é
desnecessário esse trabalho começar
neste horário”.
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Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Município de Torres
Secretaria de Administração e Atendimento ao Cidadão
Extrato das leis do município de Torres (RS) expedidas no período de
1o de julho de 2020 a 31 de dezembro 2020.
LEI No 5.120, DE 02 DE JULHO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orçamentária. (Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão – R$
6.000,00)
LEI No 5.121, DE 02 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre a fixação
dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Torres para a
legislatura 2021/2024. (Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Torres)
LEI No 5.122, DE 02 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre a fixação dos
subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Torres para o quatriênio de 2021/2024. (Autoria: Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Torres)
LEI No 5.123, DE 02 DE JULHO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orçamentária.
(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e da Pesca – R$
191.000,00)
LEI No 5.124, DE 06 DE AGOSTO DE 2020. Autoriza transferência
financeira, por meio de subvenção social, ao Hospital de Tramandaí,
visando implementar ações para aquisição de materiais e equipamentos, bem como assistência hospitalar aos usuários e pacientes infectados com o novo Coronavírus - COVID-19, mediante a abertura de
leitos UTI para o Município e região e dá outras providências.
LEI No 5.125, DE 06 DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Torres da Lei Federal no 12.468,
de 26 de agosto de 2011, no tocante a profissão de taxista, estabelecendo normas para exploração de serviços de automóveis de aluguel
(táxi) e dá outras providências.
LEI No 5.126, DE 20 DE AGOSTO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo a inserir ação/atividade no Plano Plurianual para o quadriênio
2018 a 2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
Financeiro de 2020 e a abrir crédito adicional especial na vigente Lei
Orçamentária.
LEI No 5.127, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020. Dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concurso público municipal à pessoa cadastrada no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME) e o doador regular de sangue. (Autoria: Ver. Rogério Evaldt
Jacob)
LEI No 5.128, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020. Denomina Logradouro, no Bairro Campo Bonito, no município de Torres/RS: “Rua Cabanha Madros”. (Autoria: Ver. Rogério Evaldt Jacob)
LEI No 5.129, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo a desafetar bem público de uso comum e autoriza a cessão de
uso à Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN).
LEI No 5.130, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orçamentária.
(Secretaria Municipal de Educação – R$ 2.915,54)
LEI No 5.131, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020. Dispõe sobre o fornecimento de álcool 70% gel ou líquido, em todos os estabelecimentos
que prestam serviços ao público, e dá outras providências. (Autoria:
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal)
LEI No 5.132, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020. Denomina logradouro
público "Rua Edemar Matos Carneiro". (Autoria: Ver. Gibraltar Pedro
Cipriano Vidal)
LEI No 5.133, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020. Denomina logradouro público "Rua Mabilino Quartiero".(Autoria: Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal)
LEI No 5.134, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orçamentária.
(Secretaria Municipal de Educação – R$ 490.000,00)
LEI No 5.135, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. Dispõe sobre o lançamento, vencimento e descontos, relativos aos tributos municipais para
o exercício de 2021.
LEI No 5.136, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Aprova o Calendário
de Eventos do Município de Torres.
LEI No 5.137, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Institui o Plano Municipal de Turismo de Torres, e dá outras providências.
LEI No 5.138, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza contratações

para atuarem na Secretaria da Fazenda.
LEI No 5.139, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza prorrogar
contratação para atuar na Secretaria de Administração e Atendimento
ao Cidadão.
LEI No 5.140, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza contratar e
prorrogar contratações de servidores para atuarem na Secretaria de
Assistência Social e Direitos Humanos.
LEI No 5.141, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza prorrogar
contratações para atuarem na Secretaria de Saúde.
LEI No 5.142, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza prorrogar
contratações para atuarem na Secretaria de Educação e altera anexo
da Lei no 5.089, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza contratações para atuarem na Secretaria de Educação.
LEI No 5.143, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orçamentária.
(Gabinete do Prefeito - R$ 150.607,54)
LEI No 5.144, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza transferência
financeira, por meio de subvenção social, ao Hospital Beneficente São
Vicente de Paulo, visando implementar ações para aquisição de materiais e equipamentos, bem como assistência hospitalar aos usuários e
pacientes infectados com o novo Coronavírus - COVID-19, mediante
a abertura de leitos UTI para o Município e região e dá outras providências.
LEI No 5.145, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.
LEI No 5.146, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. Estima a Receita e
fixa a Despesa do Município de Torres para o Exercício de 2021.
LEI No 5.147, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo a inserir ação/projeto/produto no Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021.
LEI No 5.148, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na vigente Lei Orçamentária.
(Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã – R$
102.766,67)
LEI No 5.149, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. Denomina "Pavilhão
Radialista Nelson Peres", no Parque Odilo Webber Rodrigues, na cidade de Torres/RS. (Autoria: Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal)
LEI No 5.150, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. Denomina via pública
no Bairro São Braz, neste Município "Rua Pedro Carneiro”. (Autoria:
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques)
LEI No 5.151, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de Torres de divulgar informações
sobre obras públicas paralisadas no Município de Torres, e dá outras
providências. (Autoria: Ver. Rogério Evaldt Jacob)
LEI No 5.152, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do número em terrenos baldios e dá outras providências. (Autoria: Ver. Rogério Evaldt Jacob)
LEI No 5.153, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a título oneroso os bens públicos denominados “Centros de Atendimento ao Turista - CATs”, para exploração
comercial, mediante licitação, na modalidade Concorrência Pública.
LEI No 5.154, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020. Autoriza contratações
para atuarem na Secretaria de Turismo.
LEI No 5.155, DE 13 DE JANEIRO DE 2021. Denomina logradouro
“Rua Darcy Raupp Machado”. (Autoria: Ver. Rogério Evaldt Jacob)
LEI No 5.156, DE 13 DE JANEIRO DE 2021. Denomina logradouro
“Rua Arnildo Francisco Peretto”. (Autoria: Ver. Rogério Evaldt Jacob)
LEI No 5.157, DE 13 DE JANEIRO DE 2021. Denomina Logradouro
Público, "Rua Ana Regina Francisco Oliveira." (Autoria: Ver. Gibraltar
Pedro Cipriano Vidal)
LEI No 5.158, DE 21 DE JANEIRO DE 2021. Altera dispositivos da
Lei no 3.954, de 22 de dezembro de 2005, que reestrutura o Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de
Torres e dá outras providências.
LEI No 5.159, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
Nota: O inteiro teor das leis municipais está disponível na Prefeitura
de Torres.
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Executivo busca informações para implantação
de Centro Tecnológico em Torres
Em reunião agendada pelo
deputado estadual Issur Koch,
o secretário do Trabalho, Indústria e Comércio de Torres,
Alexandre Porcatt, buscou informações junto à Secretaria
Estadual de Inovação, Ciência
e Tecnologia para implantação
de um Centro Tecnológico no
município.
No encontro on-line com a
participação do secretário estadual Luís Lamb e equipe técnica
da Secretaria, Porcatt destacou
o trabalho da administração
municipal para fomentar o empreendedorismo em Torres.
“Queremos criar um ambiente
favorável à inovação na cidade,
a partir da atração de novos
empreendimentos e a conse-

quente geração de emprego e
renda”, explicou.
Para o prefeito de Torres,
Carlos Souza, o município vem
viabilizando permanentemente ações para expandir e proporcionar incremento às empresas. “O Centro Tecnológico
seria um marco divisor para a
nossa economia”. A partir da
solicitação de Torres, a Secretaria Estadual já se colocou à
disposição para auxiliar no assessoramento técnico. Minha
equipe e eu seguiremos acompanhando esta demanda", ressaltou o deputado Issur.
Porcatt procurou saber de
que forma o Estado pode auxiliar neste processo e quais projetos estão disponíveis. Entre as

iniciativas oferecidas pelo governo gaúcho está o INOVA RS.
“Este programa tem entre seus

objetivos fomentar a nova economia e promover a inovação
em setores tradicionais, além

de criar um ambiente de negócios mais ágil no Rio Grande do
Sul”, defendeu Lamb.

Patrulha Maria da Penha de Torres
realiza entrega de alimentos
A Patrulha Maria da Penha
de Torres realizou a entrega de
mais três cestas básicas na tarde desta segunda-feira (12 de
abril), no bairro da Guarita. Os
Policias Militares angariaram os
alimentos durante a vacinação
contra o Coronavírus e, a doa-

ção foi feita para três famílias
em condição de vulnerabilidade
socioeconômica do município.
Durante o período de pandemia de Covid-19, a Patrulha
Maria da Penha de Torres já
realizou algumas entregas de
bens necessários para pessoas

em situação socioeconômica
difícil na cidade. No começo de
março, por exemplo, foi feita a a
entrega de materiais escolares
arrecadados durante a Gincana
Missão Possível do PROERD para
crianças de outras duas famílias
em necessidade.

Vagas abertas para técnicos de enfermagem,
auxiliar administrativo e cozinheira no
hospital Nossa Senhora dos Navegantes
TORRES - O Hospital Nossa
Senhora dos Navegantes, em
Torres, está com vagas abertas para cozinheira, auxiliar
administrativo e técnicos de
Enfermagem. Para todas as
funções, a Associação Educadora São Carlos (AESC), mantenedora do Hospital, oferece vínculo CLT e benefícios

que incluem vale-transporte,
planos de saúde e odontológico, seguro de vida, refeitório no local e cesta básica. É
preferível que candidatas e
candidatos residam em Torres ou municípios próximos.
Para a vaga de auxiliar administrativo, é preciso ter
Ensino Médio completo.

Para a vaga de cozinheira,
é preciso ter Ensino Fundamental completo. Técnicos
de Enfermagem poderão
atuar em diversas áreas do
Hospital, nos três turnos do
dia. Pessoas interessadas podem enviar seus currículos
para o e-mail vagas@aesc.
org.br.

Em parceria, Prefeitura e UCS promovem capacitação aos
servidores da Educação Municipal
TORRES - Na tarde dessa última sexta-feira, 9 de abril, a
Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul-UCS
Torres, realizou uma capacitação on-line para os agentes
administrativos e demais servidores que exercem a função
de secretários das escolas mu-

nicipais de Torres. A formação
também foi estendida aos diretores e especialistas das instituições de Educação Infantil
e Ensino Fundamental. Na
ocasião, foi abordado o tema
“A comunicação nos ambientes educacionais” pela Profa.
Dra. Valneide Luciane Azpiroz,
da UCS, Unidade Caxias do Sul.

Segundo a diretora pedagógica da SME, professora Jocélia Espíndula, a capacitação faz
parte da proposta de formação continuada dos servidores
do referido setor, que desempenham papel de extrema importância nas escolas. A secretária de Educação, Silvia Maria
Teixeira Pereira, ressaltou que

uma das preocupações da atual gestão é a organização deste setor, que por muito tempo
esteve desassistido nas escolas. A rede municipal recebeu
nos últimos anos um número
expressivo de servidores nomeados para o cargo.
A professora Débora Thomas, diretora da UCS Torres,

deu às boas-vindas aos participantes enfatizando a importância da parceria entre a
Prefeitura e a UCS Torres para
a Educação Municipal e para a
comunidade torrense. Esta foi
a segunda formação ofertada
pela Universidade aos profissionais da educação da rede
municipal.

A FOLHA

Sexta-Feira, 16 de Abril de 2021 13

A FOLHA

14 sexta-Feira, 16 de Abril de 2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 04/2018
A Câmara Municipal de Torres firma Termo Aditivo de Contrato com a Empresa Teresa
Cristina Rocha de Araújo Santos – ME – Jornal A Folha, para a publicação e divulga-ção das atividades da Câmara Municipal de Torres, pelo valor de R$ 1,37 (um real e trinta e sete
centavos) o centímetro de coluna de 8,5 cm de largura, fonte Times New Roman, ta-manho 10,
espaçamento simples. Termo Aditivo de Contrato assinado em 09 de abril de 2021, com vigência
de 12 (doze) meses a partir de 11 de abril de 2021. Processo de Licitação no 07/2018 – Modalidade Convite. Crédito Orçamentário no 3.3.9.0.39.00.00.00.001/2002 – Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE
TORRES (CDL), Sr. Paulo Cesar de Sousa Farias no uso de suas atribuições legais, convoca aos Senhores
(as). Associados (as), para uma Assembleia Geral a realizar-se no dia 22 de Abril do corrente ano, às 19
horas em primeira chamada e às 19h30min com qualquer número de presentes na Sede da CDL, situada
na Rua Joaquim Porto, nº. 816 – Sala 01, com a seguinte ordem do dia:
A)Eleição da nova diretoria para o período de 2021/2023;
B)Assuntos Gerais.

Torres em 09 de abril de 2021.

Poderá concorrer a eleição, todos os Associados da Câmara de Dirigentes Lojistas em dia com a Tesouraria, sendo que as chapas deverão ser apresentadas em envelope lacrado até as 17 horas do dia 20 de
Abril de 2021 na sede da CDL Torres.

__________________________________
Gibraltar Pedro Cipriano Vidal,
Presidente Câmara.

Torres-Rs, 14 de Abril de 2021
______________________________
Paulo Cesar de Sousa Farias
Presidente da CDL

O trabalho no mapa astral
Por Juliana Mesquita Inácio
No mapa astral temos doze divisões as quais chamamos de casas. Cada casa, corresponde a uma área
de nossa vida. A casa do trabalho é a casa 6 do mapa
astral, a qual informa como nos comportamos no trabalho, na rotina e no dia a dia.
A casa 6 é muito importante, já que o trabalho
corresponde muitas vezes a um tempo expressivo em
nossa vida. Muitas vezes, ficamos mais até no trabalho do que com nossa família ou quem com gostamos.
Algumas pessoas tem muita gratificação em seu trabalho, enquanto outras apenas executam suas tarefas
para garantir seu sustento e provimento das suas famílias. Quando não estamos satisfeitos em nossa rotina, outras áreas de nossa vida podem sofrer abalos.

A FOLHA

Quem tem o planeta Netuno na casa 6, não se
adapta bem a horários e rotinas rígidas de trabalho,
podendo ser muito disperso e desconcentrado nas tarefas rotineiras, esta posição é ótima para trabalhos
com arte, como a música, a pintura e a criatividade.
As pessoas que tem o planeta Saturno na casa 6,
são muito regradas e exigentes com os outros e com
elas próprias no trabalho. O planeta Saturno está
bem posicionado na casa 6, proporcionando a pessoa
muita disciplina e concentração no trabalho.
O planeta natural da casa 6 é o planeta Mercúrio, o
qual confere muita organização e eficiência no trabalho. A pessoa com esta posição no mapa costuma ser
muito organizada e consegue cumprir suas tarefas de

Borowskyda sua família tem
Você Paula
ou alguém
PROBLEMAS COM O ALCOOLISMO?
Visite-nos e conheça nosso grupo, sua
identidade será preservada, o princípio do anonimato e a nossa discrição
e garante sigilo absoluto das pessoas
que vêm conhecer a irmandade.
Nossas reuniões são abertas ao público
em geral e qualquer pessoa pode participar, independente de ter ou não problema com bebida alcoólica.
AA em Torres:
- Grupo Viver Sóbrio. Na Vila São João, ao lado do Salão Paroquial da
Igreja São José Operário - Reuniões todas às quartas-feiras, às 20 horas.
- Grupo Salva Vidas. Em Torres, na Av. do Riacho, na sede do Lions
Clube - Reuniões segundas e sextas às 20 horas.

forma produtiva.
A casa 6 também trata da subordinação. Algumas
pessoas tem maior facilidade para trabalhar como subordinadas enquanto outras preferem trabalhar como
autônomas ou empreender. Quem tem o planeta Marte nesta casa, prefere sua autonomia e independência
no trabalho e não se adapta muito bem com hierarquias.
Conhecer a nossa natureza interfere diretamente
no nosso sucesso ou na nossa frustração, se não seguirmos nossas verdadeiras aptidões, tendemos a não
Sexta-Feira,
12 constantes
de JUlHo dedecepções.
2019
ter êxito no trabalho,
mas sim,
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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

16 sexta-Feira, 16 de Abril de 2021
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CÂMARA DE TORRES

		
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES
Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano
Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre
Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de
Vereadores realizou sua 11a Sessão Plenária Ordinária,
do 1o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no
dia 12 de abril de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodrigues Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP),
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 nº 98/2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 35/2021, do Ver. Igor dos
santos Beretta.
Ofício nº 99/2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 68/2021, do Ver. Moisés
Trisch.
Ofício nº 101, de 07 de abril de 2021, do Poder Executivo,
encaminhando o Decreto nº 35, de 03 de março de 2021, e
o Decreto nº 58, de 06 de abril de 2021, que abrem crédito
extraordinário ao Orçamento do exercício de 2021, em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Lei 5829/2019, que altera o Art. 26 da Lei nº 9427, de 26 de
dezembro de 1996.
Nº 45/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que requer o
encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do Sr.
Osvaldo Petersen Filho, por seu falecimento, ocorrido no
dia 08 de abril de 2021.
Nº 46/2021, dos Vereadores Gibraltar Pedro Cipriano Vidal;
Carla Rodrigues Daitx; Carlos Alberto da Silva Jacques;
Claudio da Silva Freitas; Dilson Mauro Jardim Boaventura;
Igor dos Santos Beretta; Jacó Miguel Zeferino; João Alexandre Negrini de Oliveira; Moises Trisch; Rafael da Silveira Elias; Rogério Evaldt Jacob; Silvano Gesiel Carvalho
Borja; Vilmar dos Santos Rocha, que requerem o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares de Ferdinando
Reck Hainzenreder, por seu falecimento, ocorrido no dia 09
de abril de 2021.
Nº 47/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, que
requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares
do senhor Elemar Borges Leffa, por seu falecimento, ocorrido em 11 de abril de 2021.

INDICAÇÕES
Nº 83/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao Poder Executivo a criação de um MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, sugerindo a área da antiga creche da
STAN como local de instalação.
Nº 84/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao Poder Executivo a criação do Banco Municipal de
Materiais de Construção, Móveis e Utensílios domésticos
no Município de Torres.
Nº 85/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao
Poder Executivo a implantação de circuito de câmaras de
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
videomonitoramento nos postos de saúdes e escolas do muPROJETOS - Em 1ª Sessão
nicípio.
Projeto de Lei Complementar nº 3/2021, do Ver. Silvano Nº 86/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que inGesiel Carvalho Borja, que altera os artigos 191 e 192 da dica a ao Poder Executivo que seja instituída uma política de
Lei nº 3724, de 31 de dezembro de 2002, que institui o Có- transparência na cobrança de Imposto sobre a Propriedade
digo Tributário Municipal e dá outras providências.
Predial e Territorial Urbana (IPTU) no município de Torres.
Projeto de Lei Complementar nº 4/2021, do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 1.804, de 10 de outubro PEDIDO DE INFORMAÇÃO
de 1978, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município.
Nº 86/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Projeto de Lei nº 8/2021, do Poder Executivo, que acrescen- Poder Executivo informações quanto ao recurso apresentata dispositivos à Lei nº 3.374, de 14 de dezembro de 1999, do pelo Esporte Clube São Jorge em 2019.
que dispõe sobre o Sistema de Transporte e Circulação no
âmbito do Município de Torres e revoga a Lei nº 2.952, de PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
15 de dezembro de 1995, que proíbe a exploração de linha
de transporte coletivo por veículos com mais de 10 (dez) Nº 258/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
anos de fabricação, neste Município.
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao corte do
PROJETOS - Em 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 7/2021, do Poder Executivo, que autoriza
a adesão a consórcios para aquisição de vacinas ao enfrentamento da pandemia COVID-19.
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 41/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o
encaminhamento de Moção de Congratulações às professoras Deise Cardoso e Juliani Reck Mengue Lippert, da Escola Municipal de Educação Infantil STAN, pelo Prêmio
da Educação Infantil Boas Práticas e Professores durante a
Pandemia.
Nº 42/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer autorização para seu assessor parlamentar participar de Curso
de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos on-line, a realizar-se nos dias 08 e 09 de abril de 2021.
Nº 43/2021, dos vereadores Igor dos Santos Beretta; Vilmar
dos Santos Rocha, que requerem a instauração de Comissão Especial para investigar as construções no cemitério e
a prestação dos serviços funerários a população Torrense.
Nº 44/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que requer o encaminhamento de Moção de Apoio ao Projeto de

Nº 265/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à implantação de um
quebra-molas ou lombofaixas na Estrada dos Cunhas n°
850, que liga o trevo da Itapeva ao Bairro São Brás, neste
Município.
Nº 266/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao corte do
mato na Rua Dona Lucila no Bairro São Brás, neste Município.
Nº 267/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao corte
da grama na Praça da Igreja da Praia Estrela do Mar, e do
canteiro central da Avenida Humaitá, Praia Estrela do Mar,
nesta Cidade.
Nº 268/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação na Rua Honorato Simão em Vila São João, neste Município.
Nº 269/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação na Rua Francisco Beltrão em Vila São João, neste Município.
Nº 270/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto à pavimentação na Rua Eponina Teixeira Bauer em Vila São João, neste Município.
Nº 271/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao ensaibramento
da Rua Antônio da Silva Mota, Campo Bonito, neste Município.
Nº 272/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao reparo da pavimentação das ruas Cabo Braga, Otávio Perraro e Ivo R.
Capaverde no Bairro Igra, nesta Cidade.
Nº 273/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à instalação de abrigo
na parada de ônibus na Itapeva.
Nº 274/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à instalação de luminárias na Travessa Belmiro, Bairro São Jorge, nesta Cidade.
Nº 275/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à limpeza dos boeiros
na Rua Jovenal de Farias com a Rua Joaquim Hofmeister,
Bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade.
Nº 276/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento
das ruas paralelas e transversais a Rua Gal Flores da Cunha,
Itapeva, neste Município.
Nº 277/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao corte de grama e limpeza da praça Nossa Senhora dos Navegantes, na
Praia da Cal, nesta Cidade.
Nº 278/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à conclusão da
instalação da tela no Estádio Evaldo Santos na Vila São
João.
Nº 279/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Público providências quanto ao alargamento do
passeio público na Av. Castelo Branco, no camping próximo ao Parque do Balonismo.
Nº 280/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder Executivo providências quanto aos repetidos
alagamentos na Rua José Guilherme Haupp e adjacências,
Bairro Stan, nesta Cidade.
Nº 281/2021, do Ver. Moises Trisch, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à soluções para o escoamento da água que a cada precipitação fica retida e empoçada na Av. do Riacho cruzamento com Rua Jose Osório
Cabral, nesta Cidade.
Nº 282/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à realização de
melhorias no calçamento na Rua Ivo R. Capaverde, Bairro
Igra Sul, nesta Cidade.

mato nas laterais da Estrada Geral das Salinas e na Rua do
Poço Grande, Bairro Salinas nesta Cidade.
Nº 259/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto à capina e
limpeza na Rua Manoel Gonçalves dos Santos, Bairro Igra
Norte, nesta Cidade.
Nº 260/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à operação tapa
buraco na Av. José Amâncio da Rosa, 1156, Bairro Vila São
João, neste Município.
Nº 261/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à drenagem de valos
na Rua Universitária.
Nº 262/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao corte do mato na
beira da Estrada dos Cunhas, que liga o Bairro São Brás ao
trevo de acesso da Itapeva na Estrada do Mar, neste Município.
Nº 263/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao
Poder Executivo Municipal providências quanto ao escoamento das águas da chuva na Rua José Antônio Picoral, 106,
nesta Cidade.
Nº 264/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
solicito ao Poder Executivo providências quanto à continuação da abertura da Rua Rosenda Maria Aguiar de Carvalho,
COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Bairro Igra Sul, nesta Cidade.
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Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Agradeceu pela
demanda no valor de R$ 100.000,00 do Dep. Pompeo de
Mattos destinada à Secretaria de Educação do Município.
Pediu o apoio dos vereadores da Casa ao Projeto de Lei
do Deputado Silas Câmara, que trata da regulamentação
do uso das energias renováveis, e propõe a não taxação da
energia excedente.
Ver. Igor dos santos Beretta: Lamentou a perda do senhor Ferdinando, membro do diretório do Partido. Falou
sobre usa reunião online com o representante da Concessionária CCR Via Sul para solicitar a colocação de quebra-molas na BR 101, próximo à Vila São João. O gerente
de contratos da empresa sinalizou que “há uma forte possibilidade de implantação de um redutor de velocidade
nas proximidades no quilômetro 6”.
Ver. Rafael da Silveira Eli: Comunicou que o dia seguinte acontece mais uma etapa de vacinação contra a
COVID, no parque do Balonismo, e o início da vacinação
contra a gripe, que se estende até 09 de julho. Comentou
sobre algumas ações da Secretaria de Obras no Cemitério Municipal, limpezas nos bairros São Jorge, Faxinal e
Centenário. Os bairros seguintes a serem contemplados
são Praia Brande, Getúlio Vargas e arredores. As Praias
do Sul também estão agendadas. Comentou também sobre a drenagem que foi feita nos valos próximos ao Parque do Balonismo.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Falou sobre a classe médica
que pede demissão nos postos de atendimento do Município. A saída repentina destes profissionais compromete
o bom andamento das Unidades de Atendimento. Disse
que, em virtude da pandemia, a população se vê fragilizada e que, a partir de divergências, entram em discussão
com os médicos. Pediu que os munícipes tenham paciência para com estes profissionais, pois são seres humanos
e precisam ser respeitados. Informou que a falta de médicos também afeta os bairros São Brás, São Francisco,
São Jorge e Curtume. Atendendo ao pedido de um amigo,
solicitou ao Executivo a possibilidade de vacinação contra a COVID aos funcionários dos Correios, já que visitam muitas casas durante o dia. Pediu que a Secretaria de
Obras faça a limpeza de um valo entre os bairros Itapeva
Sul e Norte. Lamentou a morte da conterrânea Miriam,
professora, vítima de COVID-19.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre a aglomeração de pessoas à beira da praia em virtude do final
de semana quente. Pediu que os órgãos responsáveis fiscalizem estes lugares. Citou seu projeto de Lei que altera o índice do IPGM para IPCA na correção de tributos
e taxas da Prefeitura. Acredita que o atual índice onera
demais o contribuinte. Fez a Indicação para a criação de
um Mercado Público Municipal, por acreditar que geraria empregos e renda locais. Falou sobre sua Indicação
para a criação de um Banco de Material de Construção,
Móveis e Utensílios Domésticos, para redistribuir sobras
de reformas para os mais desfavorecidos. Fez um pedido
de corte de grama e mato no entorno da escola no Bairro
São Brás, e na praça da Igreja, na Praia Estrela do Mar.
Falou sobre uma indicação de sua autoria, regulamentando as atividades no Cemitério Municipal, e um pedido de
Emenda feito a um deputado solicitando verba para que a
Secretaria de Obras possa adquirir equipamentos.
Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Relatou a dificuldade
dos moradores do Bairro Águas Claras, que está com um
grande número de cães de rua atacando pessoas, animais
no campo e lavoura. Pediu que o Executivo encontre um
destino para os animais. Sugeriu que os cães sejam capturados ou castrados. Citou os alagamentos no bairro Curtume, em virtude das chuvas da semana anterior. Em conversa com a Secretaria de Obras, recebeu a promessa de
que os pontos de alagamento serão tratados. Parabenizou
o Secretário Mauri Rodrigues, que assumiu a Secretaria
de Cultura e Esportes, e espera que faça um bom trabalho.

CÂMARA DE TORRES
Em visita ao Secretário Fábio, da Assistência Social, foi
informado que a população passa por grandes dificuldades e sugeriu que os vereadores da Casa ajudem a esta
Secretaria.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Disse que fez um Pedido de
Informações ao Executivo, sobre a inexistência de Casa
para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Foi informado que existem vagas na fundação Lasale à disposição do município. Comentou que o prefeito é contra a
manutenção de Casas de Acolhimento deste tipo, pois
elas permitem que os agressores voltem à procura das
mulheres para agredi-las novamente. Entende que a violência à mulher é uma questão cultural, e acredita que é
necessário ensinar as pessoas, desde a mais tenra idade,
a respeitar e valorizar a mulher. Afirmou que é contra as
privatizações de empresas públicas porque gerarem demissões em massa. Citou os casos do Banrisul e CEEE.
Defendeu que os servidores públicos estão em casa, por
mérito, pois se prepararam e conquistaram um concurso
público. Não admite que se fale mal de servidor público.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Informou que
a questão da Saúde está bastante complicada devido à falta de leitos de UTI e que, em virtude da COVID, não está
fazendo tomografias. Disse que alguns tipos de exames
cabem ao Estado, mas o município, ao não recebe-los,
está adquirindo para não comprometer a população. Mostrou-se contrariado ao ver as aglomerações na praia em
virtude do tempo quente. Afirmou que em pouco tempo
teremos uma nova onda e possível perda da cogestão.
Falou que as pessoas vacinadas precisam usar máscara
e manter distanciamento social, pois não estão isentas de
contaminação. Relatou que há templos com mais pessoas
que o permitido. Pediu cuidado com o distanciamento.
Disse que o município iniciou a vacinação da H1N1 e
Vacinação contra a COVID. Pediu que as pessoas levem
alimentos para os mais necessitados. Agradeceu ao Secretário Maurinho pelas limpezas, abertura de ruas e corte
de gramas na cidade. Agradeceu ao Secretário Júlio pelos
resgates de animais, e pelo telefone de “SOS Animal”,
que disponibilizará à população. Agradeceu também ao
Alexandre Porcatt e equipe, Catarina e equipe e guardas
municipais. Pedirá à Secretária Clarice que adquira “tazers” para os guardas municipais.
Ver. Moises Trisch: Falou sobre sua visita à escola do
Curtume, que sofre com alagamentos em dias de chuva.
Os moradores do local alegam que os valos próximos à escola não recebem limpeza há muito tempo, contribuindo
para os alagamentos. Relatou que uma moradora próxima
ao Posto do Bairro São Francisco não encontra atendimento com técnico de enfermagem. Lamentou a entrevista que o prefeito cedeu à Rádio Maristela, ao afirmar
que um dos grandes problemas da CEEE são os salários
dos servidores acima da média de mercado. Lamentou
por entender que o problema da empresa foi má gestão e
sucateamento. Falou sobre sua indicação para vacinação
dos motoristas de ônibus e comerciários.
Vereador Rafael Silveira Eli: Falou sobre o recebimento
de uma emenda no valor de R$ 400.000,00 através do
Deputado Daniel Trzeciak, destinada ao município, para
a aquisição de maquinário à Secretaria de Obras. Pediu
aos vereadores da Casa que peçam emendas aos seus deputados em benefício do município. Ressaltou que a Secretaria de Obras é uma das mais cobradas do município.
Relatou que no final de semana o Morro do Farol estava
sem luz. Explicou que houve uma tentativa de roubo do
cabeamento de energia. Pediu ao Secretário do Meio Ambiente para que veja a área próxima da Recivida devido às
queimadas que tem sido frequentes. Lamentou pelo mal
comportamento dos moradores da cidade, que colocam o
lixo doméstico em locais impróprios. Falou sobre o valo,
atrás do supermercado Bistek, que não recebe limpeza
pois um morador não permite atividade alguma naquele
local. Informou que conseguiu a doação de vinte rádios
amadores e aproximadamente R$ 15.000,00 para o pessoal do setor de trânsito.
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Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Lamentou a
morte do senhor Ferdinando, estendendo seus pesares aos
familiares. Cumprimentou a alguns filiados ao Partido do
MDB. Relatou que, em visita à MEI São Francisco de
Assis, elogiou a qualidade das obras em andamento. Parabenizou à empresa pela qualidade do serviço prestado.
Ver. Igor dos Santos Beretta: Parabenizou o trabalho
das Secretarias de Obras e de Trânsito, reconhecendo
suas atuações mesmo em tempo de pandemia. Cumprimentou a Brigada Militar pelo excelente trabalho que tem
trazido ao município o título de uma das praias mais seguras do litoral. Reclamou da coleta de lixo, afirmando
que o serviço tem se mostrado irregular. Disse que visitou
todos os postos do município, e salientou que o Posto do
Rio Verde está sem médico. Disse que os profissionais da
Saúde precisam ser valorizados, já que os salários estão
baixos e muitas vezes não há condições de trabalho.
Vera. Carla Rodrigues Daitx: Lamentou a morte do senhor Osvaldo Petersen Filho, colega do Rotary, e grande incentivador das campanhas contra a Pólio no Estado. Falou sobre a visita, juntamente com a Comissão de
Saúde da Câmara, aos Postos de Saúde. Alertou sobre a
insegurança dos funciocários, e falta de médicos que deixam a função de maneira repentina. Sugeriu que a Guarda
Municipal poderia atuar nestes postos para garantir a segurança do quadro funcional. Agradeceu ao prefeito e ao
diretor da CEEE pelo comprometimento de instalação de
energia elétrica num trecho da Vila São João que estava
desassistido. Parabenizou às duas jornalistas que fazem
parte de sua equipe pelo dia 7 de abril, dia do jornalista.
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Em referência
a um comentário anterior, falou que “se cada vereador
buscar demandas para o município com seus deputados,
o montante superaria os R$ 19.000.000,00 da legislatura
passada”. Falou que a Casa tem nove partidos e que, dos
trinta e um deputados que se elegeram, trinta deles tiveram votos em Torres. Disse que tem ouvido reclamações
e críticas sobre a atuação do Prefeito. Mas não entende,
já que muitas pessoas, em suas falas, dizem que falaram
com o prefeito e foram atendidas. Pediu que as pessoas,
ao formularem alguma crítica, procurem o prefeito para
esclarecer.
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Fez menção a um
comentário anterior, e afirmou que os empresários e comerciantes do município querem ter o direito de trabalhar.
Afirmou que há muitos servidores que não querem voltar
ao trabalho presencial porque eles já têm seu salário garantido. Comunicou que na semana seguinte terá reunião
para tratar dos regramentos ambientais para as atividades
comerciais do município. Afirmou que o Conselho Municipal foi restritivo em tudo. Citou o caso de áreas, como
alimentação ou brinquedos, que necessitam do carimbo
de um biólogo para atuar. Afirmou que tal regra é um absurdo, ainda mais em tempos de pandemia. Sugeriu que o
Município crie Projeto de Lei para legislar o assunto. Foi
enfático dizendo que é um descaso com o contribuinte.
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do
Legislativo, convida a todos para acessarem o novo
site da Câmara Municipal de Torres https://www.camaratorres.rs.gov.br.
Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e visuais, a nova plataforma permite à população
ficar por dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.
Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em
tempo real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a
comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br
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(formanda do Curso de Administração ULBRA Torres)
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Presidente da Associação dos Bairros de

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM TORRES

IMPORTÂNCIA DA ÉTICA PROFISSIONAL
A ética é um conceito que busca demonstrar o comportamento individual
do homem no meio social. Sendo uma ação deve partir de cada indivíduo de
forma particular. Com tudo, muitas profissões reúnem essas normas em seus
próprios Códigos de Ética e com isso sugere-se ao profissional seguir as diretrizes normatizadas conforme suas funções.
Assim como os profissionais, as organizações também devem ser orientadas pelos padrões éticos sociais. Uma cultura organizacional baseada na ética
profissional se torna base para a longevidade, originando uma imagem organizacional forte e transparente frente ao mercado de atuação.
Por exemplo, uma empresa demonstra sua ética através dos valores que
cultiva e da cultura organizacional que dissemina. Por tanto, quando um colaborador age de forma contraditório a isso, ele está desestabilizando aquele
sistema e tendo atitudes que vão de encontro ao que ela prega. Quando isso
acontece, se não haver uma forma de corrigir o problema, na maioria das vezes, o profissional acaba sendo afastado da organização para não influenciar
negativamente os demais.
Desta maneira, o agir com ética auxilia a manter as bases de uma empresa,
o engajamento, o orgulho de pertencer e a admiração de todos os públicos de
relacionamento, incluindo os clientes.
Considerando os fatos compreende-se que a ética no ambiente profissional
contribui para garantir o bom andamento das atividades e favorecer o clima
organizacional sadio e harmonioso. Assim, os funcionários passam a desenvolver mais confiança entre si, o que auxilia no aumento da produtividade.
Para as empresas, obter um quadro funcionários éticos e preocupados com a
sua responsabilidade profissional é importante até mesmo para a sua reputação no mercado.
O objetivo da ética profissional é gerar reflexos positivos tanto para os colaboradores quanto para a empresa na medida em que estimula a harmonia no
ambiente de trabalho, aumenta a produtividade e auxilia no desenvolvimento
profissional das pessoas que fazem parte da organização.
Por isso, incentivar a ética no trabalho deve ser algo constante e de responsabilidade de todos que fazem parte da empresa. Para tanto, é preciso encorajar um clima organizacional saudável, por meio de incentivos de práticas
baseadas no respeito mútuo e honestidade.
Cultivar a ética profissional no ambiente de trabalho gera resultados positivos a todos, sendo que ela proporciona crescimento à empresa e a todos os
envolvidos. Com uma conduta ética bem estruturada é possível trabalhar bem
em equipe e sempre haverá respeito mútuo entre todos os colaboradores.
Dias atrás li uma frase que me motivou a escrever sobre esse assunto, a
frase foi “você é o que você faz”. Pense comigo do mesmo modo que observamos o comportamento dos outros, também estamos sendo observados.
Para um profissional que deseja ter uma carreira plena e produtiva, ética
é um dos preceitos para que isso ocorra. Mesmo com o mercado dinâmico, a
velocidade das informações, da pressão por resultados, do excesso de trabalho e de outras questões, a ética, moral e uma conduta exemplar devem ser
seguidas pelo profissional.
O profissional ético torna-se admirado, uma vez que o respeito pelos colegas e pelos clientes é o que dá destaque a ele. A ética é uma espécie de filtro
para não permitir a passagem de fofocas, mentiras, desejo de prejudicar os
colegas de trabalho, dentre outros fatos negativos.
É necessário destacar que os líderes são profissionais éticos, ou devem ser,
para que desenvolvam com êxito suas competências. Um profissional ético
opta por dar feedbacks, ao invés de deixar o ambiente desarmônico, e é
honesto quanto a suas condições, sendo que não inventam mentiras para se
ausentar das suas próprias falhas.
O ambiente organizacional deve ser uma extensão da nossa casa e do
ambiente social. Assim como nos mantemos direcionados com as regras de
conduta de nossa sociedade, no trabalho não é diferente. As condutas éticas
devem ser seguidas a todo momento, é um exercício integral de cidadania.
Essas regras de conduta são criadas para manterem a sociedade, empresas e
profissionais, organizados a fim de manterem a harmonia nos ambientes onde
são desempenhadas atividades.

Penso que a Prefeitura de Torres não tem programa, nem uma equipe de profissionais para tratar da regularização fundiária, e não há fiscalização eficiente sobre o
assunto dos loteamentos. O Bairro Predial foi regularizado pelo acordo firmado entre
Prefeitura municipal, Cia Predial e Agrícola S/A e Associação dos Moradores do Bairro Predial, com Projeto de Lei aprovado pela Câmara de vereadores e sancionado pelo
prefeito através da Lei municipal nº 2518 de 30/101991.
Com o acordo a prefeitura fez a individualização dos lotes com as devidas matriculas, mas por algum equívoco ficaram alguns lotes sem o devido desmembramento, que
é obrigação da prefeitura pelo Termo de acordo, refazer e atualizar as matriculas do
bairro, sendo assim a Associação de Moradores solicitou providencias para as devidas
retificações através do Protocolo 0013607/2018 de 06/11/2018, mas o departamento
competente da prefeitura não tomou as medidas cabíveis para o caso até o momento,
em um total descaso com a comunidade e fugindo de suas responsabilidades, mandou
que o proprietário contratasse profissionais para dar andamento ao processo.
O Bairro Predial foi regularizado pelos esforços dos moradores, e aguarda que a
prefeitura cumpra seu papel de levar qualidade de vida e bem-estar social aos seus munícipes, falha quando joga para os moradores a sua responsabilidade, é inadmissível
que parte do bairro ainda está como zona de revitalização urbana, dependente de um
Plano Diretor defasado a 26 anos e por lei tinha dois anos para ser revisado.
Um plano municipal de Habitação não existe: prova disto são os inúmeros loteamentos e assentamentos habitacionais feitos pela prefeitura que ainda dependem de
regularização. posso citar alguns bem conhecidos de nossa comunidade como o Bairro São Jorge - onde há dois focos sem essa regularização: um são as casas da antiga
Cohab na Rua Santa Maria e o Loteamento Vista Nobre, que possui um TAC; no Bairro Curtume tem o assentamento Vila Nova; Bairro Porto Alegre, com o Loteamento
Dunas; Bairro Stan com o assentamento da antiga antena do Rádio Maristela; Bairro
Engenho Velho com o assentamento dos Pescadores removidos da área da antiga ETE
– Estação de Tratamento de Esgotos, hoje desativada; Bairro Faxinal com o assentamento Nova Esperança (casinhas); Bairro Guarita, que mesmo não sendo feito pela
prefeitura, esta teve participação efetiva no acordo firmado entre os Proprietários,
moradores (através da União das Associações), Secretaria municipal do Bem esta-social e Ministério Público. Neste caso do Bairro Guarita chegou a ser contratada
uma empresa para fazer o levantamento e regularização do bairro, sendo que serviços
foram pagos mas não concluídos; Temos ainda os problemas criados pelo Parque Estadual da Itapeva, que também precisam ser resolvidos, pois muitos moradores aguardam ansiosos a remoção.
Vereadores cobram que prefeitura precisa de um programa especifico e com uma
equipe de profissionais qualificados para tratar da questão fundiária municipal, com
uma fiscalização eficiente capaz de detectar os pequenos focos de expansão urbana
evitando o surgimento de vilas e bairros na periferia da cidade - pois isso traz prejuízos ao município que precisa se adequar para poder prestar os serviços públicos
também a esta camada da sociedade.

ê

R$1 BILHÃO A MUNICÍPIOS E DF PARA COMBATE À COVID-19 EM 2021
- Em união de esforços, Ministério da Cidadania, Economia e TCU conseguiram que
o saldo remanescente de 2020 possa ser usado neste ano em ações contra a pandemia
do novo coronavírus, Recursos podem ser utilizados para a compra de alimentos em
ações socioassistenciais.
Através da Portaria nº 601, publicada no Diário Oficial da União, regulamenta a
utilização cerca de R$1 bilhão do Ministério da Cidadania de 2020 para ações de enfrentamento à Covid-19 nos estados e municípios em 2021, como compra de alimentos
e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além do financiamento de ações socioassistenciais e cuidados com a população em vulnerabilidade e risco social.
Os recursos foram repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
e já estavam disponíveis nos fundos de assistência social estaduais, municipais e distrital para empenho, liquidação e pagamento em 2020. Por isso, não podiam ser utilizados em 2021. A portaria publicada é resultado de um esforço dos ministérios da
Economia e da Cidadania, permite que os entes federativos usem os recursos até dezembro de 2021, com a restrição de quem sejam aplicados exclusivamente em ações
contra a Covid-19.
Os recursos repassados aos entes da federação ficam sujeitos às normas legais e
regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive
quanto à reprogramação e prestação de contas. O Ministério da Cidadania pode, a
qualquer momento, requisitar informações referentes à aplicação do recurso extraordinário para fins de análise e acompanhamento da utilização. (Fonte: Ministério da
Cidadania)
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre (12/04 e 18/04)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - A Lua Nova de Áries, que aconteceu
ontem, traz ânimo, gás e motivação. Vocês estão com tudo nesta semana. Vênus entra em
Touro no dia 14, portanto traz mais foco, estabilidade e vontade de realizar, porque ativa
sua energia de trabalho e centramento. Nesta
semana, vocês certamente conseguirão motivar muitas pessoas
e produzir bastante, sempre com a ajuda das pessoas à sua volta.

TOURO - A semana começa com suas

emoções a mil! Queridos taurinos, vocês precisam dar conta de muita coisa, mas as emoções podem não acompanhar o ritmo. Aconselho que vocês se escutem: se estiverem
cheios de gás, voem. Se estiverem se sentindo um pouco para
baixo ou instáveis, peguem leve na semana, sempre buscando
intuir mais do que pensar. Escutem o coração!

GÊMEOS - Movimentem-se, queridos
geminianos. Quanto mais der um passo à
frente sem olhar para trás, mais crescerá
e aparecerá. Atrevam-se a fazer coisas
novas e a buscar caminhos alternativos
e os astros — mais especificamente Marte, que está em
Gêmeos e que trabalha junto com o grande Júpiter nesta
semana, favorecendo vocês.
CÂNCER - Cancerianos, nesta semana vocês estão
com a força do búfalo. Sua mente concentrada e direcionada pode fazer milagres, portanto acreditem em si
mesmos e tragam à tona sua coragem para realizar e
trocar. Os caminhos precisam ser encontrados, mas,
para isso, sua coragem precisará ressurgir! A energia
de magnetismo aumentará quando Vênus entrar em Touro, no dia 14, ativando e fortalecendo seus laços de afeto com as pessoas.

LEÃO - A semana ativa muito suas parcerias e
amizades. É muito importante se manter coerente
sobre o que deseja e a respeito de quem você é
e de suas necessidades, para não embarcar na
onda dos outros. É bem importante conseguir ser
proativo para se antecipar aos problemas, mas
sempre analisando os prós e contras das situações. A generosidade
e o companheirismo estão à disposição de vocês, queridos leoninos.

VIRGEM - Semana em que Júpiter di-

namiza sua rotina e, como por passe de
mágica, com ajuda de Marte, você toma iniciativas e encontra forças para ver resolvido o que precisa. Você realmente está com
energia e pique para realizar; só tome cuidado com o excesso
de agressividade, que pode causar atritos com as pessoas.
Muito trabalho, muita iniciativa e força de vontade podem levar vocês a um lugar de destaque nesta semana

LIBRA - A criatividade está expandida!
Vale a pena buscar ampliar e mudar um
pouco a forma como vocês se relacionam
consigo mesmos, fazendo coisas diferentes. Dessa forma, vocês criam novas perguntas e novas perguntas, atraindo novas
respostas. O que você pode fazer de novo agora para
viver coisas melhores ainda?
ESCORPIÃO - Sua semana, queridos es-

corpianos, pode ser marcada por muitas indecisões, impulsividade, irritação e atrasos. Portanto o melhor é manter a temperança, a calma e
as coisas em banho-maria até que você tenha
certeza das suas decisões. A semana é de Lua
Nova e convém descansar. Conte com as pessoas à sua volta
para te ajudar! A união faz a força!
SAGITÁRIO - Vocês estão bem metódicos nesta
semana, e isso ajuda a colocar as coisas nos seus
devidos lugares, trazendo capacidade estratégica
para não só realizar, mas também para ajudar as
pessoas à sua volta, portanto a semana vai ser intensa, mas vai render bons avanços. Conte com a
ajuda das pessoas parceiras, porque elas podem motivar e incentivar
bastante seus avanços e suas conquistas.

CAPRICÓRNIO - Semana que
pode trazer bons negócios para vocês, capricornianos, se vocês acreditarem na capacidade que têm.
Mas não deem um passo maior que
a perna. Tenham responsabilidade sempre e organizem bem seu tempo. Semana agitada e com muita
conversa e troca. A Lua Nova ativa sua rotina e traz
boa produtividade e bons negócios. Só tome cuidado com a ansiedade e com a competição.
AQUÁRIO - Ótima semana para se
lançarem e iniciarem cursos e novos aprendizados. Pode ser até que
recebam convites para dar aulas ou
palestras. Aproveitem que há boas
oportunidades surgindo de maneira
próspera para vocês. Vocês estão muito sociáveis e comunicativos nesta semana. As emoções se tornam mais
amorosas e compreensivas. Aproveitem essa energia.
PEIXES - A semana pede que
vocês se valorizem! Tem prosperidade a caminho de quem vender
bem seu peixe, ou seja, não se rebaixem nem se diminuam. Se vocês estiverem querendo comprar
ou vender alguma coisa, a semana está propícia
para isso. Pode ser até uma semana que marca
uma mudança de residência. Muita agitação e socialização com a família também.
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Carreata efetivada por alguns professores em
Torres pedia retorno das aulas

Na tarde desta quinta-feira (15),
profissionais da educação de Torres realizaram carreata na Prainha pedindo o
retorno as aulas no município. Dezenas
de carros se uniram e faziam buzinaço,
muitos destes com balões e dizeres em
prol da volta as aulas no município.
Nas redes sociais, comentários sobre
a carreata eram divididos. Muitos apoiavam a causa dos professores e a volta
as aulas, mas outros criticavam a ação,
ressaltando que o momento atual da
pandemia por Covid-19 exige o máximo
de cautela. Outros indicavam que não
levariam seus filhos a escola neste momento - e era grande também o número
de comentários pedindo a vacinação dos
professores antes do retorno às aulas

Em Brasília, vereador Cláudio Freitas indica interesse
de Torres em receber importante projeto esportivo
No último dia 12/04 (segunda-feira) o vereador de Torres, Cláudio
Freitas (PSB), aproveitou sua visita
parlamentar em Brasília para participar de reunião no Ministério da
Cidadania, com a presença do ministro da pasta, João Roma, bem como
do Ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Na ocasião, Freitas teve a
oportunidade de apresentar o interesse do Município no Projeto 'Brasil
em Campo'.
Conforme destacou Cláudio Freitas, o 'Brasil em Campo' é um projeto
do Governo Federal no qual, em 90
dias, pode ser implantado um complexo (de 12 mil m² ou 24 mil m²,

dependendo do tamanho do município) para a prática de diversos esportes, podendo ter campo de futebol,
pista atletismo, quadra de Basquete,
voleibol, bocha entre outros - com
projeto Olímpico (e adaptado ao Para-Olímpico).
Quanto aos requisitos para que
Torres possa receber este projeto,
foi explicado que é necessário entregar a área terraplanada, iluminada e
cercada e, durante 5 anos, ter uma
parceira com as Escolas Municipais.
"Além de agradecer aos ministros
pela atenção prestada, agradeço demais ao Deputado Estadual e Procurador do Estado Eric Lins e seus assessores por oportunizar este grande

momento em Brasília (DF), em busca
de um grande projeto que poderá contemplar não só o município
de Torres, mas muitos outros pelo
Brasil", indicou o vereador Cláudio
- ressaltando ainda que no mesmo
dia 12/04 teve uma audiência com a
Deputada Federal pelo PSB, Liziane
Bayer (no qual solicitou uma emenda
para a Saúde), e no dia 13/04 esteve
na Secretaria Geral da Presidência da
República (entregando a indicação
de interesse do Município no projeto
'Brasil em Campo).
O vereador torrense foi à Brasília
com o Deputado Estadual e Procurador do Estado do Rio Grande do Sul,
Deputado Eric Lins (DEM).

Associação Torrense de
Proteção aos Animais
SOBRE CAVALOS E HUMANOS
Assim como o cachorro, que pode se comunicar conosco através de certas atitudes,
cavalos são capazes de sentir e interpretar emoções humanas.
Então, será que cavalos têm sentimentos ou adotam comportamentos que são capazes
de manifestar as suas emoções? A resposta para esta pergunta é SIM. Os cavalos são uma
das espécies mais inteligentes do reino animal e como tal são capazes de não só sentir,
mas de se comunicar conosco através de certas ações ou atitudes.
Ciente de que, ao contrário dos seres humanos, os cavalos não têm dificuldade em
demonstrar seus sentimentos diante de certas situações, é fundamental entender e respeitar as suas emoções para se garantir uma boa relação com o animal. Do contrário, ele
poderá se fechar e até mesmo adoecer.
O cavalo entende tanto a nossa linguagem verbal como não-verbal e pode estabelecer
conosco uma relação de afeto, a depender, certamente, da maneira como cuidamos dele.
A boa relação do cavalo com o humano depende exclusivamente de três elementos, a
saber: atenção, carinho e respeito pelas suas emoções.
Quando aprendemos a respeitar o animal, ele se apega, desenvolvendo conosco um
vínculo de afeto. Sentimentos como lealdade, confiança e respeito passam a fazer parte
da relação, fortalecendo-a.
E sendo assim, denuncie maus tratos a estes seres tão lindos, doces e amorosos.
Ajude-nos, conheça o trabalho da ATPA.

ê

A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) cuida de animais abandona-

dos, encaminha animais
para esterilização e alimenta
animais em diversos pontos
da cidade. Estes animais foram muitas vezes deixados
por veranistas ou abandonados por moradores, entre
eles muitos idosos e doentes. Nosso telefone de contato é (51) 98111-6834. Você
pode nos ajudar de várias
maneiras, seja com uma
contribuição na conta da
ATPA (Associação Torrense
de Proteção Animal) Banrisul (041) Agência 0955, conta 06.032079.0-6, com doação de ração
ou compra de nossos produtos como copos, calendários ou camisetas, para isso é só combinarmos a entrega.
ADOTE. Os animais que aguardam um lar amoroso em lar temporário da ATPA são lindos,
saudáveis e só precisam de uma chance para retribuir com amor por toda a vida. Abra seu
coração e venha conhecer nossos lindos e amorosos animais disponíveis para adoção ou ajudenos 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.

A FOLHA

Sexta-Feira, 16 de Abril de 2021 21

SOCIAL

A beleza feminina em Torres

Torres sempre teve destaque de mulheres bonitas em concursos de beleza realizados no verão e em outras datas especiais. Seguem a seguir alguns destaques elencados por Vera Lia Cavalheiro - de “Rainhas” da Sapt (Sociedade Amigos da Praia de Torres), eleitas em veraneios antigos e atuais, bem como outras beldades
reconhecidas em eventos mais recentes.

Por Vera Lia Cavalheiro

Carmem Dora Obino, primeira Rainha
da Tatuíra,festa Infantil de grande sucesso
na SAPT, em 1953

Aniversário de Antonella , com
sua mãe Débora Corletta Piccoli

Rainha e Princesas do centenário de Torres, 1978

Astrid Meister Rainha do Carnaval da
SAPT 2016

Garota verão 2015, Gabrielle Martins, de Torres

Carolina Levy Flores da Cunha, Rainha
do Carnaval Infantil da SAPT 2020

Prefeito Carlos Souza cumprimenta a Rainha do
balonismo 2019 ,Nayara de Jesus Silva e as princesas
Natália Barbosa Silveira e Neusa Lopes Flauzino

Rafaela Pedroso e Luana Silla
Cavalheiro, Rainhas da SAPT
2017 e 2016

Rainha e Princesas da I Febanana, 1986

Antônia Borges Fortes Fischer, Rainha da
SAPT 2019, com Vera Lia Fortini Cavalheiro e
Iara Palmeiro da Fontoura

Maria Eduarda Ramos Rainha da
SAPT 2020

Lara Carolina Muller foi Rainha
dos 60 anos da SAPT. Na foto
com os pais Carlos Roberto e
Lucy Muller e o irmão Rodrigo
Muller
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AGRADECIMENTO À BRIGADA MILITAR DE TORRES RS
Na madrugada de sábado, dia 10 de abril, tivemos nossa
casa invadida e bens foram furtados. Na noite do mesmo
dia, graças ao eficiente trabalho da Brigada Militar de Torres, e apoio de alguns membros da comunidade que forneceram pistas (que não serão citadas por questão de segurança), os bens foram recuperados e o ladrão foi preso.
Agradecimento em especial aos soldados da Força Tática Torres (Sd CLEDSON; Sd VEIGA; Sd GIANCARLO; e Sd
PREIGCHADT) que efetuaram a prisão e recuperação do
material, bem como ao Sgt FONSECA e demais membros
da BM que atuaram na ocorrência e ainda ao Ten. GABRIEL pelo apoio dispensado

"Brigada Militar, a força
da Comunidade"
Gratidão e Respeito
Família S & B

Da esquerda para a direita: GIANCARLO - PREIGCHADT - CLEDSON - VEIGA

Família de Rio do Terra aprende a fazer biofertilizante natural
Por Miriam Sperb
_______________
Durante pelo menos um ano, a
saúde do bananal de Siloé Oliveira Evaldt e Roque Leffa Evaldt, na
comunidade de Rio do Terra, em
Três Cachoeiras, será fortalecida
com o uso de 130 litros de biofertilizante preparado na manhã
de terça-feira, 13. Neste dia, sob
a orientação de Nelson Bellé, do
Centro Ecológico, e usando ingredientes em grande parte disponíveis na propriedade, a família iniciou a primeira etapa do processo

de fabricação do fertilizante natural conhecido como supermagro.
“A oficina foi só com a família,
bem prática, para eles aprenderem o processo. A gente manteve
todo o cuidado: máscara e distanciamento”, destacou o tecnólogo
em Gestão Ambiental. Agora, a
família pode replicar a tecnologia
para outros membros do Grupo Agroecológico Rio do Terra
(Gaort).
Antes da pandemia, a oficina
seria com o grupo, mas de acordo com o protocolo de prevenção
à covid-19 adotado pelo Centro

Ecológico, atividades presenciais
de assessoria técnica à agricultura ecológica são feitas apenas sob
demanda, quando não podem
ser substituídas por ferramentas
online. “Para agricultores, agricultoras, o conhecimento é passado
assim, campesino a campesino”,
ponderou Bellé, para atender a
atividade.
No canal do Centro Ecológico
no You Tube, o vídeo 'Preprando
o Supermagro' ensina o passo a
passo da preparação do fertilizante:
https://youtu.be/_JO-wbabCCY

Força Tática de Torres recebe doação de material tático da
Construtora Montebello
Na tarde desta quinta-feira
(15/04), na sede da Construtora
Montebello na Beira Mar de Torres, policiais militares que compõem as equipes de Força Tática
da cidade receberam materiais
e equipamentos táticos, doados
pela própria Construtora Montebello.
Os materiais foram doados na
intenção de melhor equipar os
times táticos, que diuturnamente
desenvolvem seu trabalho com
dedicação e profissionalismo, garantindo a segurança da população Torrense. Na ocasião, foram

doados aos PMs oito fardamentos camuflados completos, oito
coturnos e capas de coletes, mais
acessórios diversos para uso tático dos policiais. Foram recebidos
cerca de treze mil reais em equipamentos.
Estavam presentes durante
a entrega do material, o Subcomandante do 2º BPAT, Major Eduardo Moura Mendes, o Comandante da 2ª Companhia/2º BPAT,
Capitão Juliano Marques Araújo,
PMs da Força Tática, colaboradores da empresa Montebello e o
Vereador Rafael Silveira.
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Vem aí mais uma Festa do Pescador em modelo on-line
Tradicional evento de Arroio do Sal será realizado entre 28 e 31 de julho - pela segunda vez durante a pandemia,
com diversas atrações para o público curtir em casa
A Prefeitura de Arroio do
Sal, através da Secretaria
de Turismo, Esporte, Juventude e da Cultura realiza
a 19ª Festa do Pescador tradicionalmente o evento
mais significativo da baixa
temporada em Arroio do
Sal. Pela 2ª vez ocorrendo
em meio a pandemia de

Covid-19, o evento será
novamente realizado no
formato online, nos dias
28, 29, 30 e 31 de julho.
O evento será transmitido
através dos canais da Prefeitura no Facebook e Youtube.
"Em 2020, ano da primeira edição Online, a Fes-

ta conseguiu proporcionar
entretenimento de qualidade de Arroio do Sal para
todo o Brasil. E este ano ela
vem com muitas novidades, sem perder a essência, sendo um espelho da
comunidade no qual cada
morador possa se sentir
parte do evento", ressalta a

Prefeitura de Arroio do Sal.
No ano passado, o evento contou com diversas
atrações para o público
curtir de casa, como aula
de kangoo jumps, oficina
culinária, aula de yoga, aula
de crossfit, palestras, demonstrações de esportes e
shows musicais

Nova Coleta do Lixo Eletrônico no Passo de
Torres no dia 21 de abril
No dia 21 de abril (Quarta-feira), das 09h00min ás 12h00min
na Praça dos Pescadores, ocorrerá Nova Coleta do Lixo Eletrônico
no Passo de Torres. No dia do
evento serão distribuídas mudas
de plantas nativas, para as pessoas que levarem seu lixo eletrônico para o descarte.
Lixo Eletrônico é todo o re-

síduo material produzido pelo
descarte de equipamento eletrônico.Com o elevado uso de
equipamentos eletrônico no
mundo moderno, este tipo de
lixo tem se tornado um grande
problema ambiental quando
não descartado em locais adequado, pois possuem substâncias tóxicas em sua composição

como chumbo, cádmio, mercúrio e berílio, podendo causar
sérios danos ao meio ambiente,
como a contaminação dos lençóis freáticos e, eventualmente,
à saúde da população que vive
nas proximidades. Exemplos de
lixo eletrônico: monitores de
computadores, telefones celulares, computadores, televisores,

câmeras fotográficas, impressoras, aparelhos de som, eletro
eletrônicos em geral.
O evento é realizado pela
Prefeitura Municipal de Passo de
Torres, através da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) - que ressalta que não
serão recolhidas pilhas, baterias
e nem lâmpadas na coleta

Residência pega fogo em Passo de Torres
Na madrugada desta segunda-feira, 12 de
abril, uma residência de
madeira teve parte destruída devido ao fogo,
no Passo de Torres, em

Santa Catarina. De acordo com as informações
do Corpo de Bombeiros
Militar, a casa possuía
em torno de 90 metros
quadrados e já estava

tomada pelas labaredas.
No momento em que
os Bombeiros chegaram
ao local o incêndio já
estava emergente e, no
total foram utilizados

4 mil litros de água no
combate direto ao fogo
e no resfriamento das
casas vizinhas. O dono
do imóvel não estava no
local.

Live de Lançamento Treinamento para identificação de paradas
da Plataforma
cardiorrespiratórias em Arroio do Sal
Google For Education Na tarde desta terça- "O objetivo foi trei-feira (13), a Prefeitura
de Arroio do Sal, através da Secretaria Municipal da Saúde, realizou
um treinamento para
os Servidores da Saúde
do Pronto Atendimento
24h.

nar os profissionais para
identificar paradas cardiorrespiratórias, podendo estes assim dar um
maior suporte de vida
para a vítima", ressalta a
comunicação da Prefeitura de Arroio do Sal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
A Prefeitura Municipal de Arroio do Sal,
através da Secretaria da
Educação realizará no
dia 20 de abril uma live
pelo Facebook da Prefeitura de Arroio do Sal,
com o Lançamento da
Plataforma Google For
Education . Na ocasião,
ocorrerá ainda uma formação para famílias e
alunos da Rede de Ensino, com o objetivo de
aprender como acessar

as ferramentas da plataforma.
O Google for Education é uma solução desenvolvida pela gigante
da tecnologia com o
objetivo de facilitar o
aprendizado e o ensino
. No Google for Education as aplicações visam
atender as demandas
de processos educacionais e otimizar a rotina
de estudantes de educadores.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 PARA
REGISTRO DE PREÇOS
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2021 para Registro de Preços.
Objeto: Contratação de empresa especializada em mão de obra para execução de
serviços de instalação, retirada e substituição de luminárias de vias públicas e demais
serviços para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito do
Procel Reluz para implementação de ações de eficiência energética no sistema de
iluminação pública do município. Abertura das propostas: as 09h do dia 05 de maio
de 2021. Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e acrescido do tempo
aleatório (randômico), determinado pelo sistema.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site
https://pregaobanrisul.com.br/. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso
em qualquer agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico
licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br.
FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 PARA
REGISTRO DE PREÇOS
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2021 para Registro de Preços.
Objeto: Aquisição de luminárias para iluminação pública com tecnologia LED para
atendimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito do Procel Reluz
para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação
pública do município. Abertura das propostas: as 09h do dia 04 de maio de 2021.
Tempo da disputa: Controlado pelo pregoeiro e acrescido do tempo aleatório
(randômico), determinado pelo sistema.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do site
https://pregaobanrisul.com.br/. Os interessados deverão cadastrar senhas de acesso
em qualquer agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone: (051) 3667-1155, ou pelo endereço eletrônico
licitacoes@trescachoeiras.rs.gov.br.

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal
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Arroio do Sal é beneficiado com aporte de
R$ 70 mil para o PAA

Na tarde de 08 de abril, o Secretário de Assistência e Inclusão
Social de Arroio do Sal, Israel Irassochio, apresentou ao Prefeito Affonso Flávio Angst (Bolão) o ofício
enviado pela Secretaria Estadual
da Agricultura, Pecuária e Desen-

volvimento Rural, por meio da Secretária Silvana Covatti. No ofício
era informado que foi aprovado o
aporte no valor de R$ 70.000,00
para execução do PAA (Programa
de Aquição de Alimentos) em Arroio do Sal.

"Em meio a todos os municípios
do Estado, Arroio do Sal foi um dos
selecionados a receber esse aporte, que ajudará a beneficiar mais
famílias. Com isso o objetivo da
Prefeitura Municipal de Arroio do
Sal através da Secretaria de Assistência e Inclusão Social é aumentar
de 100 para 180 famílias atendidas
mensalmente pelo PAA", ressalta a
comunicação de Arroio do Sal.

Primeira PAA de abril já foi distribuída
E na tarde da última quarta-feira (14), a Prefeitura de Arroio do Sal, através da Secretaria de Assistência e Inclusão

Social, contemplou mais 50 famílias através da distribuição
de alimentos do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA)

- com o apoio dos Bombeiros
Voluntários e Ilê Mulher. Foi a
primeira entrega do PAA em
abril de 2021.

Realizada primeira Live de Amostra do SCFV em Arroio do Sal
Na noite da última terça-feira
(13), a Prefeitura Municipal de
Arroio do Sal, através da Secretaria de Assistência e Inclusão
Social realizou a Primeira Live
de Amostra do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculo, apresentado pelo Secretário de Assistência e Inclusão Social, Israel Irassochio e a
Secretária-Adjunta de Assistência e Inclusão Social e, Coordenadora do CRAS. Durante a live

foi debatido e explicado sobre
o Serviço prestado as famílias e
para isso contou com a presença da Assistente Social, Manoela Brito.
"Não teria jeito melhor de
falar do Serviço, do que falar
com quem fez parte. Foram assistidos vários depoimentos de
pessoas assistidas pelo Serviço,
momento que emocionou a todos.A live contou também com
uma super atração, o músico

Jotta Léo, que animou a noite
de todos, durante a live com
lindas canções e a presença do
Prefeito Municipal, Affonso Flávio Angst (Bolão), para um bate-papo", ressalta a comunicação
da Prefeitura de Arroio do Sal.
A Prefeitura Municipal de
Arroio do Sal, através da Secretaria de Assistência e Inclusão Social, agradece a todos os
apoiadores: RMS Provedor de
Internet, Supermercados Bolão,

Pizzaria Ferreira´s, Pizzaria Covil do Pirata, Lojas Modamar e

Confeitaria Rosane Rocha Confeitaria.

Nova rota
de coleta de lixo em
Três Cachoeiras
Com objetivo de melhorar
a coleta de lixo orgânico no
município, a Prefeitura de
Três Cachoeiras está em fase
experimental de uma nova
rota. "Estamos trabalhando
para melhorar os serviços
públicos, abertos a qualquer

contribuição no sentido de
ajudar a melhorar a vida das
pessoas", destaca o prefeito
Flávio Lipert
Confira na imagem os horários e locais da nova rota
de coleta de lixo orgânico em
Três Cachoeiras
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BM prende homem por tráfico de drogas em Torres
Na terça-feira (13/04), a Brigada Militar (BM) prendeu um
homem por tráfico de drogas
no bairro Guarita em Torres.
Diante de informações de que
um homem estaria vendendo
drogas no bairro, uma equipe da Força Tática do 2º BPAT,
durante patrulhamento tático,
observou a movimentação no

local, típica de venda de drogas.
"Ao avista a presença dos
PMs, dois indivíduos tentaram
fugir, sendo um deles rapidamente capturado. Foi identificado um homem de 36 anos, com
antecedentes por tráfico de
drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo a pedes-

tre, entre outros crimes. Com
o suspeito foram encontradas
100 pedras de crack, uma faca,
um videogame (Playstation 3) e
dois relógios de pulso sem procedência e R$ 20", indicou a comunicação da BM.
O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia
de Torres.

BM de Torres prende mais um homem por
tráfico de drogas

Na quarta-feira (14/04), em
Torres, no bairro Salinas, a Brigada Militar (BM) prendeu um
homem por tráfico de drogas.
Durante ações de polícia ostensiva, policiais militares de Torres
receberam informações de que
um homem estaria vendendo
drogas.

"Durante averiguações, foi
possível a localização do homem
suspeito. Foi abordado e identificado um indivíduo de 20 anos,
com diversas passagens policiais
pelo crime de tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo,
roubo a estabelecimento comercial, entre outros crimes. Com o

homem foram encontradas três
porções de cocaína, duas porções de maconha, uma porção
contendo substância para mistura de cocaína e R$ 521", informou a comunicação da BM.
O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de
Torres.

Brigada Militar prende dupla por
tráfico de drogas em Torres
Na segunda-feira (12/04),
na Rua dos Pescadores (próximo a Estrada da Salinas), a
Brigada Militar (BM) prendeu
dois homens por tráfico e associação para o tráfico de drogas em Torres.
"Diante de informações
sobre a venda de drogas no

local, equipes da Força Tática
do 2º BPAT realizaram diligências, sendo possível a abordagem de dois indivíduos.
Foram identificados dois homens, de 26 e 29 anos, ambos
com antecedentes por tráfico
de drogas. Com eles foram
encontradas 29 porções de

cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, oito telefones celulares,
um simulacro de revólver e
R$ 100", destaca a comunicação da BM.
A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia
de Torres.

BM prende homem tentando vender
notebooks roubados em Torres
No sábado (10/04), o
bairro São Jorge em Torres, a Brigada Militar (BM)
prendeu um homem por receptação. A prisão ocorreu
pouco após o recebimento
de informações de que um
homem estaria oferecendo

nootbooks furtados pelo
valor de R$50.
"Uma equipe da Força Tática do 2º BPAT realizou diligências no Bairro São Jorge sendo possível localizar
o suspeito. Foi abordado e
identificado um homem de

39 anos, com uma extensa
ficha criminal. Com ele foram encontrados dois nootbooks e uma faca", ressalta
a comunicação da BM.
O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de
Polícia.

Homem foi encontrado morto
nas proximidades da AV. beira-mar
TORRES - Na madrugada de
sábado (10 de abril), um homem foi morto na Praia Grande em Torres - nas cercanias
da Avenida Beira Mar, próximo da Praça Pinheiro Machado (popularmente chamada
de Praça do Skate). De acordo com a Polícia Civil a vítima

possuía ferimentos de faca ou
de algum utensílio similar, foi
solicitado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) e, assim averiguado o
óbito. O local foi isolado para
a realização da perícia.
Até o final de tarde de terça-feira (12) a identidade do

homem não foi divulgada, e
o Delegado Juliano confirmou
que as investigações seguiam
e a Polícia Civil fez buscas nas
imagens das câmeras de segurança - entretanto não podiam indicar como andavam
as buscas por suspeitos do
crime.
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REEDIÇÃO DE COLUNAS ANTIGAS

“Sai prá lá piá bicuíra”. Nunca esqueci
esta frase que escutei de uma adolescente veranista de Torres na minha adolescência. Embora eu tenha sido xingado
não me importei muito, pois fiquei mais
preocupado com a palavra utilizada porque até então eu não a conhecia. Perguntei aos meus amigos, que também
foram insultados, e eles também não conheciam. Um primo de um amigo sabia:
Marisqueiro, disse ele utilizando um sinônimo.
Então, apesar do modo como foi dito, ela
não me xingou. Eu sou mesmo nativo (ou
pelo menos passei a maior parte da minha vida aqui, apesar de não ter nascido
aqui).
“Na década de 1950, morando em Torres, escutei-a várias vezes, em geral pronunciada por pessoas humildes, como
pescadores ou agricultores, até analfabetos. Aplicavam-na aos ‘nativos de Torres’.
Agora fiz uma experiência. De surpresa,

perguntei a mesma coisa a meus netos
adolescentes que aí veraneiam. Responderam-me, separadamente, que era como os de fora chamavam os torrenses.
Portanto, passados mais de 40 anos a
expressão persiste”.
Para minha surpresa no livro Torres tem
história de Ruy Ruben Ruschel na página
825 ele trata da palavra “bicuíra”. Dedicando uma página inteira ao tema, ele
chega à seguinte conclusão:
“Concluo que ‘bicuíra’ se pode traduzir
por ‘aquele que vive na areia’ ou ‘sempre
está na praia’. Portanto nada de desonroso para os torrenses. Em outras regiões,
os moradores assumiram seus nomes
tupis, como os capixabas, cariocas, caipiras (interior paulista), caiçaras (litoral de
São Paulo), biribas (moradores do planalto)”.

mo entre os torrenses e os veranistas, os
servidores e os servidos. Vem de longe
mesmo essa condição. Iniciou com o primeiro grande hotel da cidade, o balneário
Picoral, onde todos que serviam para o
hotel ou eram nativos ou vinham de fora
na mesma condição dos daqui.
Com o passar dos anos as coisas foram
mudando. Os nativos ingressaram na
SAPT como sócios, mais tarde com cargos e até a presidência. Os nativos começaram a ter poder de compra e adquiriram casas a beira mar, algo não imaginado até então. Mudou-se o status quo
construindo uma ponte de mão dupla sobre o antigo abismo.

Ruschel escreveu este texto em 1997.

Aquela palavra desconhecida na verdade não reverbera mais nas paredes
dos edifícios da cidade, por que o
mundo mudou, e felizmente Torres
também mudou.

Desde minha infância ouço sobre o abis-

Fonte: RUSCHEL, Ruy Ruben. Torres tem história.
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