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derdade como um bem 
absoluto. E compreen-
deu, também,  que por 
ser o Estado o habitat da 
Lei era mister mobilizar 
seu povo no interesse 
da Política, pois esta é o 
veículo de um e outro. 
Foi um dos fundadores 
do Partido dos Trabalha-
dores em Torres e ousou 
candidatar-se, dando o 
exemplo, a vereador e 
depois, a Prefeito. Frutifi-
cou. Pouco tempo depois 
este Partido elegia uma 
Prefeita.

Como chefe de famí-
lia Bento estendeu seu 
espírito de fraternidade 
com verdadeira paixão a 
todos que o cercavam. Amou profundamente 
a esposa Iara, a filha Elisa, a neta Joana, sem 
esgotar-se neste círculo. Uma paixão cevada 
desde tenra infância na luta pelo pão diário, 
colhido naquele tempo nas encostas praianas, 
que se redistribui em atenção e carinho a to-
dos que o rodeavam. Jamais  fez da fome que 
passou um ressentimento contra terceiros e 
só lamentava que muitos dos meninos que o 
acompanhavam nas agruras da juventude se ti-
vessem distanciado tanto daqueles tempos  en-
castelando-se em empreendedorismos cegos.

Como fonte de sabedoria Bento deixa seus 
pares interessados na importância da cultura 
além veraneio sem seus questionamentos. Fi-
caram órfãos nas várias frentes que teimosa-
mente impulsionam  na cidade: as artes, as le-

tras e o cultivo do espírito.  Foi ele um esteio de 
várias iniciativas, a última delas a que levamos 
adiante durante dois anos: a CASA DO POETA 
DE TORRES.

Pranteando, pois, sua partida, registramos 
nosso tributo, nesta crônica, para registro da 
História de Torres, à qual ele, como também 
seu saudoso irmão João Barcelos, tanto contri-
buíram A Nação do Sol era a sua terra de tantas 
riquezas mas  pouco compreendida; via o lon-
ge que os homens do Poder enxergavam, e isto  
era  fonte de sua tristeza. Citava frequentemen-
te, referindo-se a Cristo, que o crime do filho do 
carpinteiro, foi pregar que: "Aquele que diz que 
Me ama, mas não ama ao seu próximo, é um 
mentiroso". Bento não foi um mentiroso, pois 
amou a todos nós e àqueles que estavam exclu-
ídos trazendo-os  ao lume na História.

Homenageio hoje, com Débora Fernandes 
(que conjuntamente comigo assina este tex-
to, ambos enlutados), a partida do grande 
amigo Bento.

Faleceu, na terça feira, dia 21 passado, BEN-
TO BARCELOS DA SILVA, marisqueiro autênti-
co e orgulhoso de suas origens em ancestrais 
escravos. Falava de sua mãe, Dona Cota, com 
carinho raro, ressaltando seus valores morais, 
como se ali ela estivesse. Durante 50 anos 
trabalhou na Meteorologia, a serviço do Mi-
nistério da Agricultura, função que acumu-
lou como exímio eletricista. Ganhando a vida 
como jornaleiro interessou-se, desde cedo, 
pela leitura e tornou-se, sem exagero, num 
dos mais ilustrados moradores de Torres. Lia 
tudo que lhe caía nas mãos, não sem deixar, 
neste percurso, as lacunas da Escola da Vida. 
Ultimamente, porém, vinha juntando as pe-
ças salteadas ao longo do tempo e alcançando 
uma maturidade cultural invejável. Dava espe-
cial atenção em seus estudos, que culminaram 
na publicação de dois livros, aos personagens 
anônimos da cidade, seus   causos e lendas , 

que  ouviu e presenciou, tornando-se  “O Es-
criba”. O resultado foi reconhecido por tantos 
quantos os leram, muitos que por aqui aporta-
ram de trânsito, verão, ou interesse histórico. 
Bento virou referência, sem nunca perder sua 
simplicidade comovente. Era um contador de 
Histórias nato, apesar de modestamente dizer 
que contava mal. Aqueles que o ouviam se en-
cantavam e lhe deram  a alcunha de Griô Bicu-
íra das Torres. Testemunho de seu prestígio na 
terra foram as copiosas chuvas que os céus lhe 
tributaram na despedida.

Torres, enfim, perdeu um de seus  melhores 
homens, sua família perdeu na carne um zelo-
so protetor , seus amigos perdem  uma fonte 
de inspiração difícil de ser recuperada. Foi o 
Pai severo e misericordioso. Foi o Filho na sua 
cruz. Foi o Espírito que os ventos espalharão 
pelos tempos em sua memória. 

Como cidadão Bento foi a consciência da co-
munidade que aponta para a importância do 
império da Lei e da Justiça. Compreendeu bem 
a máxima de que há que se ser servo da Lei 
para se ser verdadeiramente livre, sem fazer 
concessões aos modismos que imaginam a li-

OPINIÃO 

BENTO, O CORAÇÃO GIGANTE 
QUE RABISCAVA NA AREIA

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

Paulo Timm
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 》 Apartamentos 3 dormitórios, com até 3 
suítes

》 Piscina aquecida

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

》 2 Espaços Gourmet: Cantina e Espaço 
Brunello

》 Academia
》 Brinquedoteca

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

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

》 Sala de Jogos

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

TERRAZZO COM MIRANTE E ARQUIBANCADA PARA CONTEMPLAR O MAR

PISCINA AQUECIDA

ÁREA GOURMET 21º ANDAR: ESPAÇO BRUNELLO

ÁREA GOURMET 2º ANDAR: CANTINASALA DE ESTAR

SAIBA MAIS

EMPRE END IMENTO 

AUTOGRAFADO POR:

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

FALCÃO
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Na sessão da Câmara de Vereado-
res de Torres, realizada na segunda-
-feira (19 de abril), foi aprovado por 
unanimidade o Processo de Lei (PL) 
002/2021, que formaliza o Projeto de 
Lei, de autoria da Prefeitura de Tor-
res, o qual institui o Programa Muni-
cipal de Agroindústria Familiar.

O programa tem como objetivo 
inserir com maior força o pequeno 
produtor rural torrense no processo 
agroindustrial através do incentivo 
à produção e ao processamento dos 
produtos in natura de origem animal 
e vegetal, criando maior valor agrega-
do aos produtos e consequentemen-
te aumentando a renda familiar dos 

agricultores de pequeno porte locais.
Na lei é especificado que serão 

elencados no programa somente pro-
dutores rurais que atendam vários 
requisitos. Dentre eles: 

1 - que explorem sua parcela de 
terra na condição de proprietário, 
posseiro, arrendatário ou parceiro; 

2 - que tenham mão de obra con-
tratada em número inferior ao soma-
tório da mão de obra familiar;

3 - que não detenham, a qualquer 
título, área superior a 03 (três) módu-
los fiscais de terras agricultáveis; 

4 - que  tenha 80%%, no mínimo, 
da renda bruta anual proveniente da 
produção agropecuária ou extrativa; 

5 - que residam na propriedade 
rural ou em aglomerado urbano ou 
rural próximo.

 Dentre os principais subsídios aos 
agricultores beneficiados pelo pro-
grama estão: 

1 - isenção da taxa de alvará de lo-
calização;

2 - redução de 50% nos valores 
relativos à prestação de serviço pela 
Patrulha Mecanizada (programa de 
parceria entre estado e produtores 
rurais); 

3 - a autorização de uso de bens 
públicos, tais como veículos auto-
motores e equipamentos adquiridos 
para a finalidade de apoiar o processo 
agroindustrial, por período de até cin-
co anos, prorrogáveis. 

Fortalecimento de setor e 
promessa de projeto de governo

A secretaria de Agricultora de Tor-
res justifica o programa municipal 
lembrando que o segmento produti-
vo especificado na lei (Agricultura Fa-
miliar) é de grande importância, pois 

traz para o meio rural benefícios de 
natureza econômica, social e cultural. 
Afirma que o programa fomenta que 
seja agregado valor aos produtos que, 
em muitos casos, são a principal fonte 
de renda da propriedade rural. 

A pasta torrense autora do projeto 
também lembra que a agroindústria 
familiar está expressa no Decreto 
número 282, de 30 de dezembro de 
2016, que aprova o plano municipal 
de desenvolvimento rural como sen-
do a verticalização da produção uma 

das metas da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural e da Pesca 
para o período 2017-2025.

A Lei agora deverá ser promulgada 
pelo prefeito de Torres, porque foi 
aprovada na mesma forma que foi 
encaminhada para a votação pelo Po-
der Legislativo. 

Mais detalhes da lei aprovada por 
unanimidade podem ser obtidos no 
site da Câmara Municipal, no ende-
reço eletrônico www.camaratorres.
rs.gov.br. 

TORRES - Na sessão da Câma-
ra Municipal de Torres, realizada 
na segunda-feira, dia 19 de abril, 
em seu pronunciamento ordiná-
rio de Tribuna, o vereador Carlos 
Jacques (PP) tornou público que 
tinha recebido a primeira  dose 
da vacina contra o Coronavírus. 
Jacques, como outros vereado-
res torrense, elogiou a organi-
zação da secretaria de Saúde da 
cidade no trabalho de vacinação 

da população, dentro do Plano 
Nacional de Imunização (PNI). 

Mas o vereador aproveitou 
a oportunidade de comemorar 
sua vacinação contra Covid-19 
para,  também, afirmar que esta 
comunicação serve para mos-
trar que os vereadores não têm 
prioridades na fila de vacinação, 
conforme reclamaram alguns ci-
dadão (e algumas pessoas ainda 
acham).  Ao afirmar que se va-

cinou na data da imunização de  
pessoas de sua idade em Torres 
(63 anos) procurou provar que 
os vereadores não possuem 
prioridades perante a popula-
ção. 

Carlos Jacques, finalmente, 
celebrou o bom ritmo da vaci-
nação no município, lembrado o 
fato da cidade estar na frente de 
muitas outras com característi-
cas similares.

POLÍTICA 

Vereador comemora sua vacinação e 
ressalta que 'políticos não têm prioridade'

Prefeitos do Litoral Norte cobram da Secretaria de 
Saúde mais vacinas do Covid-19 para a região

Em reunião realizada na tar-
de da última segunda-feira (19 
de abril) com a secretária de Es-

tado da Saúde, Arita Bergmann, 
os prefeitos da Amlinorte (Asso-
ciação dos Municípios do Litoral 

Norte) solicitaram o aumento 
de doses da vacina imunizante 
para o Covid-19 na região. Vá-
rios municípios têm apontado o 
aumento populacional no lito-
ral, tendo em vista muitas famí-
lias terem migrado para a região 
como medida de isolamento do 
coronavírus SARS Cov-2.

A secretária Arita concordou 
com os prefeitos que há esta 
migração, porém salientou que 
os números precisam ser de-
monstrados, a fim de se verifi-

car as possibilidades de ajuste. 
“Uma vez feita essa comprova-
ção, dentro dos parâmetros do 
Ministério da Saúde, possivel-
mente poderemos enviar mais 
vacinas”, destacou a secretária 
Arita.

Uma reunião com a 18ª Co-
ordenadoria Regional de Saúde 
de Osório e a equipe da Vigilân-
cia Sanitária do Estado ocorreu 
nesta terça-feira, dia 20 de abril, 
a fim de ajustar os dados, o que 
facilita a correção das doses de 

vacinas distribuídas aos municí-
pios no Litoral Norte.

O encontro contou com a 
presença de 13 municípios lo-
cais, representados pelos pre-
feitos ou secretários municipais, 
além do deputado federal Alceu 
Moreira e do presidente da As-
sembleia Legislativa do Estado, 
deputado Gabriel Souza, que 
intermediou o encontro com a 
secretária de Estado. (Matéria 
divulgada pela Assessoria de 
Imprensa da Amlinorte)

Carlos Jacques tomou a primeira dose da vacina contra Covid 19 no dia de sua idade, 63 anos, na última segunda-feira (19/4)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 
Exclusiva para as empresas beneficiárias da Lei Complementar 123/2016 

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 07/2021, exclusiva para as beneficiárias da Lei Complementar 
123/2006 tendo como critério de julgamento o menor preço por item. Objeto: Aquisição de material de 
consumo hospitalar. Data da abertura: 11/05/2021. Horário e local: às 9h no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal. Cópias do edital poderão ser obtidas no site www.trescachoeiras.rs.gov.br e demais 
informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 8h às 11h 
30min e 13h30min às 17h ou pelo telefone (51) 3667 1155. 

Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 

Aprovada lei que dá mais subsídios aos agricultores 
familiares de Torres

Isenção de alvará e desconto de 50% nos serviços oferecidos por maquinários municipais estão incluídos no programa de fomento local

Imagem meramente ilustrativa
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Por Fausto Júnior
_______________

Os desajustes causados pela 
pandemia nas relações de con-
sumo no Brasil estão por toda 
parte. Mas são  somente um dos 
vários fatores que estão pressio-
nando o sistema de transporte 
público na cidade de Torres. Há 
semanas o assunto tem sido pau-
ta de pronunciamentos de ve-

readores na Câmara Municipal: 
uns afirmam que cidadãos têm 
reclamado de diminuição de nú-
mero de rotas em trechos dentro 
do município, principalmente os 
que contêm lugares do interior; 
outros reclamam que deva haver 
alguma ação do poder público 
para ajudar a concessionária de 
transporte (a qual afirma estar 
em desajuste econômico entre 
a receita e as despesas nas rotas 

dentro do município). 
Um Projeto de Lei, de auto-

ria da Prefeitura de Torres, está 
tramitando na Câmara, para 
flexibilizar a exigência do setor 
público às concessionárias. A lei 
atual não permite que ônibus 
que estão circulando tenham 
mais de dez anos de fabricação. 
E a lei que tramita flexibiliza esta 
exigência para vinte anos - isto 
para ajudar que a concessioná-

ria atual mantenha seus serviços 
funcionando na cidade.

A prefeitura afirma, na justifi-
cativa do PL, que desde o ano de 
1995 (quando foi feita a lei em 
vigor) o transporte público tor-
rense sofreu grandes alterações. 
Inclusive citou uma resolução 
do Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (DAER - ór-
gão que regula o setor em âmbi-
to estadual no RS),  que já mo-

dificou a idade media máxima 
para 20 anos, como no projeto 
que tramita em Torres. E por isso 
estaria se realizando a alteração 
local.

'Pressão dupla' ameaça funcionamento 
do transporte público de Torres

Vereadores afirmam que há risco de paralização

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu ,  em Torres, BENTO BARCELLOS DA SILVA (Foto), 
natural da região, membro, como gostava de dizer, da 
Família Rodrigues da Silva. Funcionário do Ministério da 
Agricultura, há quase 40 anos lotado no Serviço de Me-
teorologia, Bento trabalhou, também, como eletricista, 
sempre muito orgulhoso de seu ofício. Muito querido da 
comunidade, vinha se dedicando há alguns anos à histó-
ria de personagens e causos de Torres, deixando-nos dois 
belos livros publicados e vários artigos esparsos. Homem 
de muita leitura e amante dos livros, Bento foi um esteio do funcionamento da CASA DO PO-
ETA DE TORRES E REGIÃO, deixando seus amigos escritores verdadeiramente desamparados. 
Bento deixa a viúva, Iara, filha, Elisa e uma neta. A elas nossos sentimentos e abraço fraterno.

Torres, 21 de abril 2021
PAULO TIMM – CASA DO POETA DE TORRES E REGIÃO

 Vereadores destacaram, em 
nota, que a atual empresa con-
cessionária afirma que poderia in-
terromper o serviço de transporte 

público viário -  atualmente funda-
mental para transportar trabalha-
dores e cidadãos no dia a dia entre 
o centro e os bairros periféricos 

torrenses - caso não haja ações da 
prefeitura para regular a relação fi-
nanceira contratual entre o poder 
público e a concessionária. 

O projeto deve entrar em vota-
ção nas próximas sessões da Câ-
mara, após passar por comissões 
temáticas da Casa Legislativa tor-

rense. Ele poderá receber emen-
das, já que o sistema de transporte 
público parece carecer de ajustes 
mais pontuais no contexto atual. 

Doação de empresa de Torres deixa Setor 
Municipal de Trânsito mais equipado

Na tarde desta terça-feira, 
20 de abril, a Prefeitura de Tor-
res recebeu a doação de dez 
rádios HT Digital Polícia Dual 
Band Baofeng 28 canais para se-
rem utilizados na prestação de 
serviço do Setor Municipal de 
Trânsito que integra a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços 
Públicos. Os equipamentos fo-
ram doados pela empresa Krás, 
Biasi e Cia Ltda e entregues por 
Edson Krás e Pedro Krás ao pre-
feito Carlos Souza na Sala de 

Reuniões.
O prefeito agradeceu a parce-

ria dos empresários, destacando 
que a iniciativa beneficia toda 
a população. Por sua vez, o se-
cretário de Obras, Mauro Dias, 
também mostrou-se grato ao 
gesto, salientando que os rádios 
trarão mais dinamismo ao Se-
tor. No ato da doação estavam 
presentes também o secretário 
municipal de Trabalho, Indústria 
e Comércio, Alexandre Porcatt, e 
o vereador Rafael Silveira.

Cidadãos cobram rotas maiores. Concessionária alega que está economicamente prejudicada. Lei na Câmara aumenta para 
vinte anos a idade da frota permitida

Mais mudanças seriam necessárias
O vereador Gimi (PP), presi-

dente da Câmara Municipal, em 
pronunciamento na Câmara há 
alguns dias, já afirmava ser ne-
cessário ter outra conversa entre 
a municipalidade e a concessio-

nária. Ele lembrou que o serviço 
não é uma iniciativa privada sim-
ples e sim uma concessão pública. 
E que, por isso, o serviço deveria 
ser feito dentro do contrato e 
que os munícipes deveriam ser 

atendidos em suas demandas, 
incluindo as rotas e horários re-
clamados.  Mas por outro lado,  
o presidente da Câmara também 
lembrou que existem pressões 
econômicas crescentes sobre o 

sistema de concessão. E que, por 
isso, a  prefeitura deveria também 
ajustar o contrato dentro de outra 
realidade econômica e de consu-
mo - para ajustar o equilíbrio eco-
nômico contratual entre receitas 

e despesas da concessionária de 
ônibus. E pediu que, então, hou-
vesse uma nova negociação en-
tre o poder público municipal e a 
empresa  que opera o transporte 
público em Torres. 
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Com Priscila Gamba*
_______________________

Entre os dias 18 e 20 de abril, um 
grupo de pesquisadores de duas uni-
versidades percorreu municípios do 
Geoparque realizando levantamento 
de informações sobre paleotocas, 
estruturas fósseis bioerosivas. Os 
trabalhos foram realizados em Cam-
bará do Sul (RS), Morro Grande (SC) 
e Timbé do Sul (SC). O grupo visitou 
cinco estruturas para avaliar aspec-
tos como forma das paleotocas, ta-
manho, direcionamento e presença 
de marcas de escavação. Durante os 
trabalhos de pesquisa, foram produ-
zidos vídeos explicativos que serão 
divulgados em breve nas mídias ofi-
ciais do Geoparque, com o objetivo 
de ampliar o conhecimento sobre a 
geodiversidade do território.

Representando o Centro Paleon-
tológico da Universidade do Contes-
tado, de Mafra, integraram a equi-
pe os professores: geólogo Dr. Luiz 
Carlos Weinschutz e o paleontólogo 
MSc João H. Zahdi Ricetti. Também 
participaram das atividades os pro-
fessores da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), de Floria-
nópolis, integrantes do Comitê Edu-
cativo e Científico do Geoparque: 
Maria Carolina Villaça Gomes, Dra. 

em Geografia Física pela USP, e Jairo 
Valdati, Dr. em Geologia pela Univer-
sidade de Modena. O graduando de 
Geografia da UDESC Arthur Philipe 
Bechtel acompanhou a equipe, co-
letando dados para seu trabalho de 
conclusão de curso.

Segundo o Prof. Dr. Luiz Carlos 
Weinschutz, "estes dados se junta-
ram às análises já realizadas em mais 
de 30 paleotocas do Geoparque, e 
poderão fornecer informações so-
bre padrões de escavações e, assim, 
melhor relacioná-las com o possível 
animal escavador. Numa segunda 
etapa, serão analisadas as marcas de 
escavação, e através de estudos bio-
mecânicos (feitos em parcerias com 
outras instituições) inferir com maior 
precisão quais foram os animais es-
cavadores".

De acordo com o professor Dr. 
Jairo Valdati, as atividades em cam-
po foram muito proveitosas para a 
realização de trabalho em conjunto 
entre as duas universidades, com a 
possibilidade de produzirem em co-
laboração mútua novos projetos no 
território.

Os pesquisadores destacam o 
potencial paleontológico da região 
do Geoparque. As paleotocas são 
bem expressivas, mas vários outros 
fosseis podem ocorrer nessa região, 

o que atrai o interesse de muitos 
pesquisadores do Brasil e até do ex-
terior. Esses estudos em breve serão 
apresentados como artigos cientí-
ficos e apresentações em eventos, 
divulgando o Geoparque.

*Assessora de Comunicação - 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CA-
MINHOS DOS CÂNIONS DO SUL

Pesquisadores realizam estudos em paleotocas 
no território do Geoparque Cânions do Sul
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Dia 19 de abril o Sol entrará no signo de Touro e perma-
necerá até o dia 20/05/2021. Até o inicio de maio, teremos 
uma presença forte de Touro no céu, pois o Sol, Mercúrio, 
Vênus e Urano estarão transitando por Touro. Então, é um 
momento muito especial!  Este é um período para desfru-
tar do conforto, da beleza, da constância e para ver a vida 
com pragmatismo e com intenções de realização. 

Para Touro, forte não é quem briga, luta ou  tem ideias 
geniais ou diferenciadas, mas sim, forte é quem realiza! A 
concretização é muito valorizada pelo signo o qual é um 
dos mais persistentes e obstinados do zodíaco. Touro não 
precisa inventar a roda, mas sim manter seu giro e conso-
lidar seus sólidos objetivos. 

O amor é muito valorizado por Touro já que seu planeta 

regente é Vênus, o planeta do amor, da beleza e do con-
forto.  Vênus confere a touro muita sensualidade, afetuo-
sidade e bom gosto. Por valorizar o amor, o taurino  sabe 
como ninguém ser um bom par romântico e faz questão 
de ter seus afetos por perto.  Para ele, amar é estar junto, 
presente na vida do outro para ser carinhoso e amoroso. 
Quando se sente seguro, consegue oferecer ao outro toda 
sua afetuosidade, que é sem dúvida, muito particular.  A 
ausência é um perigo para este signo,  pois ele considera 
a ausência como uma indiferença agressiva. Não se deve 
provocar um taurino, pois assim como o Touro da toura-
da, ele não aceita provocações e reage de forma muito 
intensa. 

Touro também é o signo da materialidade, e possui uma 

inteligência material muito perspicaz. Sabe guardar dinhei-
ro e dar valor ao que possui. Muito antes da inteligência 
financeira virar moda, os taurinos já sabiam que dinheiro 
não aceita desaforo, pelo contrário, deve ser muito bem 
cuidado e preservado, pois é sim, muito necessário para 
que a vida seja desfrutada com muito conforto e tranqui-
lidade. 

Que saibamos desfrutar deste momento do jeito mais 
taurino possível, com muito amor, carinho e presença! “A 
vida espera por você, de braços abertos, em toda sua be-
leza”

Por Juliana Mesquita Inácio

O signo de Touro

GERAL 

Corte no Orçamento da União para a agricultura familiar 
preocupa trabalhadores e lideranças do setor em Torres
FONTE: Prefeitura de Torres
______________________

O corte significativo do Or-
çamento da União 2021 para 
a agricultura familiar deixou o 
setor em alerta no município e 
região. A iniciativa levou os tra-
balhadores a sentirem-se mais 
desamparados com as políticas 
públicas para a área. O Progra-
ma Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar foi o 
mais atingido.

Na tarde desta quinta-fei-
ra, 22 de abril, a presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Torres com extensão 
em Arroio do Sal e Dom Pedro 
de Alcântara, Diana Hahn Justo, 
esteve na Prefeitura pedindo o 
empenho político do prefeito 
Carlos Souza para que o Orça-
mento da União 2021 seja revi-
sado.

Conforme Diana, “nossa agri-
cultura familiar já vem sendo 
penalizada e principalmente 
neste momento de pandemia, 
onde não paramos de produzir, 
ficamos desamparados”. Diante 
deste cenário calamitoso, o Sin-

dicato pede o apoio do prefeito 
para, juntos, sensibilizarem de-
putados e senadores com a re-
visão do Orçamento.

Para o secretário municipal 
de Desenvolvimento Rural e 
Pesca, José Vanderlei Broca, o 
corte no Orçamento vai deixar 
o agricultor com dificuldade 
de investir na propriedade, di-
minuindo a sua capacidade de 
produção, e consequentemente 
reduzir a oferta de alimentos no 
mercado. Além disto, ainda vai 
afetar a composição da renda 
familiar.

Trio é preso pela BM por tráfico, associação ao tráfico de drogas 
e posse ilegal de munição em Torres

Na quarta-feira (21/04), 
na rua Manoel V. Ferreira em 
Torres, a Brigada Militar (BM) 
prendeu três pessoas por trá-
fico, associação ao tráfico de 
drogas e posse ilegal de mu-
nição.Durante patrulhamento, 
uma guarnição da BM visuali-
zou um veículo em atitude sus-
peita. Os policiais já possuíam 

informações de que o referido 
veículo estaria fazendo entre-
ga de drogas na cidade.

"O veículo foi abordado e 
dentro havia três homens, en-
tre 19 e 28 anos. Durante revis-
ta aos indivíduos foram encon-
tradas pelos PMs sete porções 
de maconha, uma porção de 
cocaína, nove porções de ha-

xixe, uma balança de precisão, 
um quilo de uma substância 
semelhante a adubo, uma mu-
nição calibre .38, três telefo-
nes celulares, R$ 1.920 e € 50 
(cinquenta Euros)", ressalta a 
comunicação da BM.

Os homens foram presos e 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia.

BM prende um homem foragido por tráfico de drogas e 
outro homem por mandado de prisão em Arroio do Sal

Na quinta-feira (15/04), no 
bairro Piquenique em Arroio 
do Sal, a Brigada Militar efe-
tuou duas prisões: de um ho-
mem foragido do sistema pri-
sional por tráfico de drogas e 
outro indivíduo por mandado 
de prisão.  

"Durante patrulhamento 
tático, uma equipe da Força 
Tática do 2° BPAT avistou um 

homem entrando em um local 
conhecido pela venda de dro-
gas. Foi abordado e identifica-
do um homem de 34 anos, sen-
do este um usuário de drogas. 
Durante consulta ao sistema, 
se contatou que em desfavor 
do indivíduo havia um manda-
do de prisão em aberto. Ainda 
em diligências, um segundo 
homem foi abordado e identifi-

cado, sendo este um indivíduo 
de 28 anos, com antecedentes 
por tráfico de drogas. O ho-
mem se encontrava foragido 
do sistema prisional e com ele 
foram encontradas 77 pedras 
de crack, lâminas para picar a 
droga e um telefone celular.

Os homens foram presos e 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia.
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Cerca de 500 pessoas se motivaram com a live 
que abordou o crescimento em meio à pandemia

TORRES - Cerca de 500 pessoas acom-
panharam a live promovida pela Prefei-
tura, através da Secretaria de Trabalho, 
Indústria e Comércio, nesta última segun-
da-feira com a pauta “Como continuar 
crescendo em meio a pandemia? A live 
mostrou a chave de sucesso para o públi-
co. Cases positivos de nossa cidade foram 

apresentados pelos quatro consultores 
que participaram do evento, conduzidos 
pelo secretário Alexandre Porcatt. Pelas 
manifestações na rede social, a live foi 
muito produtiva, evidenciando que é pos-
sível manter seu negócio ativo em tempos 
de pandemia. Foram muitas as dicas apre-
sentadas.

Elaborar planejamento, conhecer o seu 
cliente, fazer revisão nas despesas, aumentar 
os pontos de vendas, engajar a equipe para 
trabalhar com paixão, agregar tudo isto e prin-
cipalmente executar, foram algumas das infor-
mações apresentadas, todas mostradas com 
detalhes pelos consultores. Muito entusiastas, 
eles aconselhavam o público a anotar as dicas. 
"Com certeza, os empreendedores que assisti-
ram a live saíram mais preparados e fortaleci-
dos para enfrentar uma situação como a que 
vivemos atualmente. O importante é que as 
orientações transmitiam credibilidade", desta-
cou a Prefeitura de Torres.

A live que integra o programa Desenvolve + 
Torres contou com a participação de conceitua-
das parcerias neste bate-papo: Adriana Peccin, 
Especialista em Despertar Talentos & Geração 
de Valor; Aline Lentz, Consultora Empresarial 
Gestão Financeira; Kazu, Marketing Estratégico 
e Gabriel Ferreira, Marketing Digital. A intera-
ção com o público foi muito fácil, Instagram e 
Facebook da Prefeitura de Torres e Facebook 

das rádios Maristela e Atlântico Sul. Através 
destes canais os participantes puderam fazer 
perguntas aos consultores.

A iniciativa da SMTIC foi motivada pela ne-
cessidade de fortalecer as empresas locais em 
geral neste momento de crise. De acordo com 
o prefeito Carlos Souza, a live despertou a bus-
ca do conhecimento, conciliando os desafios 
do cenário atual. Buscamos disponibilizar aos 
empreendedores de nossa cidade de forma 
lúdica e instigarmos para as próximas ações da 
Prefeitura.

Conforme o secretário Porcatt, a Secretaria 
tem planejado um calendário de lives, onde 
serão abordados temas diferenciados, porém 
voltados ao empreendedorismo. À medida que 
as datas forem fechadas, serão divulgadas. “Es-
tamos extremamente satisfeitos com o retorno 
das lives. Aproveitamos para agradecer aos 
nossos parceiros, R DIMER Construtora, Dimer 
Jardinagem e, com certeza, aos nossos convi-
dados que sem eles não teríamos condições de 
estar desenvolvendo este trabalho”.

Dicas para empreender bem 

Senac. Educação profissional mudando vidas.

senacrs.com.br/torres

#mudandoavida

Senac Torres
Rua Júlio de Castilhos, 411

 (51) 3626.4908
 (51) 99701.1705

Mude de vida em poucos cliques.

CURSO DE
INFORMÁTICA
FUNDAMENTAL
OFFICE E MOBILE
60H

senactorres                    Senac RS
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VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS DEVERIA ESPERAR MAIS
Respeito quem acha diferente as-

sim como respeito estudos que di-
gam outra coisa sobre o assunto. Mas 
acho que neste momento de pande-
mia e de início do inverno, retornar 
as aulas presenciais públicas não se 
trata de uma opção inteligente. 

Dizem os educadores (alguns) 
que as crianças perdem tempo na 
alfabetização; que crianças mais jo-

vens ainda perdem em não estarem 
socializando como acham (alguns) 
que deveriam estar (mesmo antes 
dos seis anos); que pais têm que ir 
a luta trabalhar e não têm onde dei-
xar os filhos, e que estes acabam 
sendo obrigados a deixar as crianças 
em casa de parentes e creches clan-
destinas, o que aumenta o risco de 
contaminação e etc. (este último ar-

gumento parece ser o mais “deman-
dado”).

Particularmente, acho que o risco 
de haver surtos de contaminação em 
escolas levadas por crianças conta-
minadas e assintomáticas é maior 
do que todas estas mazelas citadas 
acima.  Assim como diminuiu a ida-
de dos casos de óbito por covid-19, 
não se sabe se não pode haver mais 

uma diminuição e iniciar problemas 
sérios inclusive em crianças... E a 
interrupção dos estudos e da socia-
lização é geralmente para todos, ou 
para quase todos, o que torna o pro-
cesso praticamente igualitário, como 
se houvesse uma mudança da regra 
do jogo para todos os “jogadores”. 
Mas que depois o jogo segue adian-
te como era anteriormente, também 

para todos. 
Talvez depois dos professores e 

servidores de escolas forem imu-
nizados pela vacina se possa fazer 
uma tentativa. Mas o ideal é voltar 
às aulas presenciais somente após o 
índice de contaminação estar baixís-
simo e caminhando para o término 
da pandemia, pelo menos da fase de 
alta contaminação.  

A intenção de consumo dos brasi-
leiros voltou a cair em abril. Apurado 
mensalmente pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), o indicador de Inten-
ção de Consumo das Famílias apre-
sentou queda mensal de 2,5%, ante 
recuperação pontual no mês anterior. 
Além disso, foi o pior mês de abril da 

série histórica. Em relação ao mesmo 
período em 2020, houve retração de 
26,1%.

Para o presidente da CNC, José Ro-
berto Tadros, essa redução no mês de 
abril é resultado do agravamento da 
pandemia no País, com medidas mais 
restritivas de circulação, como fecha-
mento de comércios e cidades inteiras 

em lockdown.
Infelizmente passamos por mais 

esta “onda” da pandemia. Ela veio 
com força e atirou um balde de água 
fria na esperança de termino do con-
tagio que estava em curso. E quando 
a coisa vem de novo e com mais força, 
as pessoas em geral ficam mais preo-
cupadas e com medo. E medo é inimi-

go das melhores decisões. 
O resultado foi de queda de consu-

mo básico. Mas parece que esta queda 
represa muita coisa e as pessoas vão 
voltar a consumir de novo de forma 
aguda, em V, como diz nosso minis-
tro da Economia, a partir da volta de 
sinais das autoridades no sentido da 
abertura das relações humanas, pelo 

menos as de iniciativa privada, o que 
deve acontecer em maio. Os meses de 
março e abril de 2021 talvez tenham 
sido os piores meses para a econo-
mia da pandemia, consequentemente 
para a geração de emprego e renda, 
consequentemente para a geração de 
segurança para consumir, um ciclo ne-
gativo.  

PANDEMIA DE DOIS LADOS: SANITÁRIO E ECONÔMICO

Nesta semana eu e minha espo-
sa ( em dias diferentes) tivermos a 
felicidade de receber nossa vaci-
na contra a covid-19 (1ª dose). Foi 
quando tivermos também mais uma 
chance de publicarmos no site de A 
FOLHA uma imagem ou um vídeo 
sobre como andava a vacinação no 
sistema drive Trhu no Parque do Ba-
lonismo. 

Embaixo da publicação, no entan-

to, houve algumas argumentações 
que davam a entender que poderia 
estar havendo beneficiamento dos 
que têm veículos para que fossem 
imunizados. E por isso a coluna en-
trou em contato com a secretária 
de Saúde de Torres Suzana Macha-
do para indagar sobre o questiona-
mento e saber o que efetivamente 
acontece em Torres.  E o que cons-
tatamos é que está sendo muito 

justa a logística de oferecimento da 
imunização para TODOS na cidade, 
independente de se estes tem car-
ro ou não. O Drive Trhu é somente 
uma forma de dividir a vacinação e 
consequentemente oferecer menos 
contato entre as pessoas. Abaixo a 
resposta da secretária Suzana. 

“As pessoas que não tem car-
ro estão fazendo a Vacina nos ESF 
(postos de Saúde) dos seus bairros 

e no posto volante que fica atrás 
do Supermercado Bom Rancho. Ge-
ralmente elas agendam por telefo-
ne, ou por sua agente de saúde ou 
ainda pessoalmente nos próprios 
postos. E a população está compa-
recendo conforme previsão. 

As pessoas acamadas, ou com 
deficiência físicas (respeitando a 
idade é claro) estão sendo todas 
vacinadas em casa.  E está relação 

está chegando através das Agentes 
Comunitárias e através de um canal 
de telefone que colocamos a dispo-
sição da comunidade no início da 
campanha. 

Além disto, o calendário está sen-
do divulgado nos meios de comuni-
cação locais (rádios e jornais), bem 
como a população tem sido avisada 
pelas agentes de saúde que aten-
dem as residências”.

 EM TORRES, TODOS ESTÃO SENDO IMUNIZADOS DE FORMA IGUALITÁRIA.

Depois de vários questionamentos 
sobre a questão da remuneração, do 

organograma e do contrato de traba-
lho dos servidores da Saúde de Tor-

res, o vereador Igor Bereta(MDB) fez 
requerimento, que deve ser votado 
na sessão da Câmara desta segun-
da-feira, dia 26 de abril, para que a 
secretária de Saúde da prefeitura de 
Torres Suzana Machado compareça a 
tribuna da Câmara a fim de esclare-
cer sobre o assunto, principalmente 
os contratos entre a municipalidade 
e os servidores do programa Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU).

Este tema é recorrente em Torres. 
É que a maioria dos servidores de 
Saúde deste programa (assim como 
de outros programas tripartite de 
Saúde) é contratada pela prefeitura 
como parte do projeto predefinido 
pelos governos estadual e federal. 
Geralmente a ambulância é fornecida 
pelo Ministério, outra parte é forneci-

da pelo governo estadual, geralmente 
o serviço de regulação e tabulação,  e 
as prefeituras entram com a contrata-
ção dos servidores (custo fixo).

O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) é um serviço 
de saúde brasileiro, subordinado ao 
Ministério da Saúde, e destinado ao 
atendimento e resgate de pacientes 
em situações de urgência e emergên-
cia, seja na rua ou em domicílio, onde 
haja a necessidade de intervenção es-
pecializada imediata e remoção para 
Unidades de Saúde com atendimento 
de Pronto-socorro. Ele faz parte do 
Sistema Unificado de Saúde SUS.

A questão da remuneração destes 
assim como a questão do tipo de con-
trato de trabalho leva em conta isto. 
Não se trata de um programa munici-
pal. E, portanto, a prefeitura na maio-

ria das vezes tem dificuldade de fazer 
concurso público para os cargos, já 
que se trata de parte de um projeto 
de estado e que pode ser modificado 
a qualquer tempo. E se for modificado 
a qualquer tempo, como a prefeitura 
vai fazer para manter os servidores 
concursados sem os repasses fede-
rais e estaduais para o Samu? Esta é 
a questão, pois servidor concursado 
não pode ser demitido: é estável.  

Mas é bom que a secretária vá 
à Câmara explicar isto. Até porque 
sempre a Câmara tem que aprovar a 
renovações dos contratos emergen-
ciais, de seis em sei meses, contratos 
emergenciais estes que também há 
muito tempo não são emergenciais, 
mas são vulneráveis ao termino e, 
portanto, têm que receber contrata-
ção temporária. 

PROGRAMAS DE SAÚDE “TRIPARTITE”



A FOLHA 11Sexta-Feira, 23 de Abril de 2021CORONAVÍRUS

Balanço dos últimos 7 dias aponta seis 
óbitos por Covid-19 em Torres

Nestes últimos 7 dias, Torres teve 
uma nova redução no número de casos 
ativos de Covid-19. O número de casos 
ativos para a doença na cidade era de 58 
nesta quinta (22) - enquanto que no dia 
15/04 eram 66 casos ativos. A redução no 
número de casos ativos é expressiva nas 
últimas semanas - levando em conta que 
eram 424 casos ativos no dia 11/03, os 
quais já haviam diminuído para 253 ati-
vos no dia 25/03. Com pesar destacamos 
que Torres registrou no total 6 óbitos por 
Covid-19 nos últimos 7 dias (entre 16/04 
e 22/04) - número que é maior do que na 

semana anterior (entre 09/04 e 15/04), 
quando 3 óbitos haviam sido computa-
dos. 

Na sexta passada(16) veio a óbito 
com coronavírus um senhor de 61 anos, 
com comorbidades, que estava internada 
na UTI do Hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes. 

Já na segunda-feira (19), foram regis-
trados mais quatro óbitos por Covid-19 
em Torres: Três pacientes que vieram a 
óbito neste dia encontravam-se na UTI 
do Hospital Nossa Senhora dos Nave-
gantes: um senhor com 69 anos, com co-

morbidades; outro senhor com 64 anos, 
sem comorbidades; e uma senhora de 
66 anos com comorbidades. "O Boletim 
registrava outro óbito que ocorreu no dia 
17 de abril, de uma senhora de 84 anos 
que se encontrava em leito comum no 
Navegantes com comorbidades. O diag-
nóstico veio através de exame de ima-
gem", ressalta a Prefeitura de Torres.

E na terça-feira (20) foi registrada mais 
uma morte pela doença na cidade, de um 
senhor de 68 anos, com comorbidades, 
que encontrava-se em leito comum do 
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.

Extremo-sul catarinense volta a ter aumento nos óbitos 
relacionados ao Covid-19 nesta semana

Na manhã desta quinta-feira (22 de 
abril) saiu mais um boletim informati-
vo sobre a situação epidemiológica re-
lacionada ao novo coronavírus nos 15 
municípios que compõem a Associa-
ção dos Municípios do Extremo Sul Ca-
tarinense (AMESC). O número de casos 
da região passou para 23334 23955 
com um total de 433 mortes pela Co-
vid-19 desde o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de uma 
semana (comparativo com o dia 15 
de abril) foram registrados 621 novos 
casos de Covid-19 no extremo-sul ca-
tarinense (número pouco menor do 
que os 651 registrados na semana 
anterior, mas ainda expressivamen-
te menor  que os  1470 novos casos 
registrados entre 19/03 e 25/03, por 
exemplo). Em 7 dias foram registra-

dos 22 novos óbitos na região (triste 
número que é maior do que na se-
mana anterior, quando foram compu-
tados 17 óbitos pelo coronavírus na 
AMESC). Além disso até esta quinta 
(22/04), a região estava com 632 ca-
sos ativos registrados - enquanto que 
no boletim da quinta-feira passada 
(15 de abril) havia 581 casos ativos de 
Covid-19.

Passo de Torres registrou mais 
um óbito nesta semana

Conforme dados da AMESC consolida-
dos na manhã desta quinta-feira (22/04), 
Araranguá é disparado o município da re-
gião com maior número de casos - com 
8375 confirmados e 166 mortes relaciona-
das ao novo Coronavírus na cidade (sendo 
que nos últimos 7 dias foram registrados 

233 novos casos e 6 óbitos pela doença na 
cidade).  Em seguida vêm Sombrio, com 
2817 registros de Covid-19 no total e 59 
óbitos no total (96 novos casos e 1 novo 
óbito nos últimos 7 dias). Passo de Torres, 
até quarta-feira (21/04) totalizava 1059 ca-
sos positivos do novo Coronavírus , com 18 
óbitos desde o princípio da pandemia (17 
novos casos de Covid-19 e 1 óbito registra-
do no Passo nos últimos 7 dias).

Apesar disso, município apresentou diminuição no registro de novos casos e casos ativos do coronavírus nesta semana. Três Cachoeiras não teve óbito 
relacionado à Covid-19 nos últimos 7 dias

Nesta quinta-feira, 22 de abril, o Bo-
letim Epidemiológico divulgado pela Se-
cretaria de Saúde de Torres registrava, 
contando desde o início da pandemia, 
5361 casos confirmados, com 5210 re-
cuperados, 49 pacientes em isolamento 
domiciliar e 93 óbitos. "Estavam hospitali-
zados cinco pacientes de Torres na UTI do 
Hospital Nossa Senhora do Navegantes e 
dois pacientes em leito comum. Estamos 
com dois pacientes de Torres internados 
fora do município. De outros municípios, 

temos quatro pacientes hospitalizados, 
dois na UTI e outros dois em leito comum. 
Nesta quinta (22), um paciente em Torres 
esperava por leito hospitalar", destacava 
a prefeitura de Torres, ressaltando ainda 
que havia 37 casos suspeitos, aguardando 
resultados de exames (sendo que trinta e 
cinco pacientes encontravam-se em isola-
mento domiciliar e dois estavam hospitali-
zados, um na UTI e outro em leito comum)

Já eram 10.736 casos descartados da 
infecção COVID-19 até quinta (22). O nú-

mero de casos negativados cresce, devido 
ao fato dos descartados nos testes realiza-
dos pela rede privada também integrarem 
a contagem.

Desta forma, além dos 6 óbitos nos 
últimos 7 dias, temos ainda o registro de 
um total de 58 novos casos por Covid-19 
na semana entre 16 e 22 de abril em Tor-
res  -o que representa uma diminuição em 
comparação com a semana anterior (de 
09 a 15 de abril), quando 98 casos novos 
do coronavírus foram computados. 

Aumento nos novos casos em Torres

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, até 
quinta-feira (22) o município estava 
com 1249 casos confirmados para 

Covid-19 (com dois pacientes inter-
nados), sendo 1231 recuperados e 8 
suspeitos (aguardando resultados). 
Além, disso, Três Cachoeiras está com 

24 óbitos relacionados ao coronavírus 
desde o princípio da pandemia (ne-
nhum novo óbito em relação a sema-
na passada).

Três Cachoeiras sem registro de óbitos na semana

Vacinação contra o coronavírus segue ocorrendo em bom ritmo em Torres
A vacinação contra o Covid-19 segue 

ocorrendo com bom ritmo em Torres. 
Na última segunda-feira (19), foram 
vacinadas com a primeira dose as pes-
soas com 63 anos ou mais, e a campa-

nha seguiu na quarta-feira (21), quando 
ocorreu a vacinação com a primeira 
dose para pessoas com 62 anos ou mais 
na cidade. Em ambos os casos, a vacina 
aplicada foi a da AstraZeneca/Oxford

Nesta sexta (23 de abril) tem vacina-
ção da segunda dose contra a Covid-19 
para idosos com 72 anos ou mais, vaci-
nados com a primeira dose nos dias 23 
e 24 de março em Torres. E Na próxima 
segunda-feira, 26 de abril, tem vacina-
ção da segunda dose contra a Covid-19 
para idosos com 70 anos ou mais, va-
cinados com a primeira dose nos dias 
25 e 26 de março em Torres. Em am-
bos os casos imunização ocorrerá nos 
sistemas de drive thru, no Parque do 
Balonismo (em que a pessoa é vacina-
da dentro do carro), e de agendamento 
para a população cadastrada em ESFs 
ou Posto Central. A ação de vacinação 
será das 8h às 17h, não há necessidade 
de chegar com grande antecedência ao 
Parque do Balonismo, pois as doses es-
tão garantidas.

Para receber a D2 (segunda dose), 
o idoso deverá levar a carteira de vaci-
nação com o registro da primeira dose 
e CPF. A Secretaria Municipal de Saúde 
salienta que receberão a D2 apenas os 
idosos que fizeram a D1 em Torres. A 
Prefeitura lembra ainda aos idosos para 
levarem um quilo de alimento não pe-
recível para a Campanha da Vacinação 
Solidária. A doação não é obrigatória.

"O idoso com 70 anos ou mais ca-
dastrado em ESF pode agendar a vaci-
nação por meio do fone da Prefeitura 
(51) 3626 9150 com o ramal da Uni-
dade de Saúde. A preferência é para 
aqueles que apresentem dificuldades 
no deslocamento até o Parque do Ba-
lonismo. O horário de agendamento 
é o mesmo de atendimento dos pos-
tos, das 8h às 12h e das 13h30min às 

17h30min Os idosos que agendarem a 
vacina pelo Central, receberão a apli-
cação no Posto Volante de Vacinação 
situado na Rua Joaquim Porto, 801, 
atrás do Bom Rancho. Para o sistema 
de drive thru que acontece no Parque 
do Balonismo não é necessário fazer 
agendamento", informa a Prefeitura de 
Torres.

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
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Conheça o artista que espalha placas de preservação 
ambiental pelo Litoral e Serra Gaúcha e Catarinense

Movido pela paixão e respei-
to pelo meio ambiente, o artis-
ta Thiago Barbosa, de 28 anos 
e morador de Capão da Canoa, 
vem deixando sua mensagem 
de preservação ambiental pelas 
praias do Litoral Norte Gaúcho e 
Litoral Catarinense, além da ser-
ra de ambos os estados.

As placas confeccionadas em 
madeira e algumas de reapro-
veitamento de materiais trazem 
mensagens diversas, desde o 
nome das praias até a conscien-
tização para a educação ambien-
tal.

Thiago revela que a primeira 
placa foi produzida em janeiro 
de 2019, mas que a produção 
diária iniciou, de fato, em julho 
do mesmo ano. Desde então, 
são dois anos fabricando placas 
todos os dias.

“As plaquinhas de preserva-
ção ambiental sempre serão vo-
luntárias. As plaquinhas particu-

lares com mensagens aleatórias, 
que não tratam de preservação, 
eu costumava cobrar um valor 
para tirar os gastos. Atualmente 
eu reduzi a produção dessas pla-
cas particulares para me dedicar 
quase que 100% nas plaquinhas 
de preservação”, conta Thiago.

Quando perguntado em quais 
cidades já colocou placas, Thiago 
diz que já perdeu as contas, mas 
que a maioria foi colocada nas 
praias do Litoral Norte Gaúcho e 
Litoral Catarinense.

Surgimento das placas

Em 2018 uma amiga de Thia-
go perguntou se ele faria al-
gumas placas para colocar nas 
praias de Capão da Canoa (Ar-
roio Teixeira, Curumim e Capão 
Novo). Na hora ele curtiu a ideia, 
pois se tratava de arte e preser-
vação. Desde então não parou 
mais e já acumula mais 10 mil 

placas.
No Instagram @lokoartes as 

pessoas podem conferir o traba-
lho de Thiago.

FONTE: Júlia Bozzeto 
(Rádio Maristela)

Vigilância Ambiental alerta sobre o alto número de 
focos do mosquito da Dengue em Torres

Desde o início do ano fo-
ram contabilizados 165 focos 
do mosquito transmissor da 
Dengue (o Aedes aegypti) 
em Torres. Este dado signi-
fica que há um alto risco de 
contaminação no município. 
O alerta é da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, através da 
Vigilância Ambiental, salien-
tando que apesar do pro-
tagonismo da Covid-19, a 

população não deve descui-
dar-se do combate ao Aedes.

Conforme destacou a Vigi-
lância Ambiental de Torres, 
os bairros mais infestados 
até o momento são o Getú-
lio Vargas, com 66 focos, se-
guido da Praia Grande, com 
28 e Guarita com 27. Para 
reverter esse quadro, é fun-
damental diminuir os focos 
do mosquito Aedes aegypti. 

O diretor de Vigilância em 
Saúde, Lasier França, explica 
que cada família precisa eli-
minar os locais onde há água 
parada ao redor das casas. 
“O Aedes aegypti gosta de 
água limpa. Os focos estão 
perto das casas. Se a doença 
chegar ao município, tere-
mos uma alta probabilidade 
de transmissão,” alerta Fran-
ça.

Fotos: Thiago Barbosa

Cerca de 80 Cães e gatos que convivem na aldeia 
Nhu Porã necessitam de ajuda em Torres

No domingo (18), a Asso-
ciação Torrense de Proteção 
aos Animais (ATPA)  - impor-
tante instituição que ampara 
animais domésticos desam-
parados  de Torres - fez um 
chamado para que a popula-
ção  se mobilize para ajudar 
os cães e gatos que convivem 
na aldeia guarani Nhu Porã, 
localizada no Campo Bonito 
(Torres - RS).

"Os animais da aldeia tem 
fome! Para podermos conti-
nuar alimentando-os , preci-
samos de sua ajuda.  São  em 
torno de 70 a 80 animais, cães 

e gatos que precisam ser ali-
mentados e que dependem 
de sua ajuda (uma vez que a 
população indígena que habi-
ta o local não tem condições 
de manter sozinha todos estes 
animais). Qualquer doação  
em ração ou valores será ex-
tremamente bem vinda pois 
sem esta ajuda não conse-
guiremos manter os animais 
alimentados.  Ajude-nos - A 
ATPA precisa de você!", res-
salta em comuicado a ATPA.

Já há algum tempo a ATPA 
vem acompanhando os ani-
mais da aldeia Nhu Porã. Em 

novembro do ano passado, 
por exemplo, várias fêmeas 
foram recolhidas e levadas 
para a esterilização. Isso sem 
contar a frequente doação 
de ração para os animais que 
convivem junto à comunida-
de guarani.

Se você pode ajudar, o te-
lefone de contato da ATPA é 
(51) 98111-6834. Você pode 
ajudar de várias maneiras, in-
clusive com uma contribuição 
na conta da ATPA (Associação 
Torrense de Proteção Animal) 
Banrisul (041) Agência 0955, 
conta 06.032079.0-6

ATPA acompanha e ajuda animais da aldeia indígena torrense - mas a grande quantidade de animais que lá estão torna mais necessário o apoio da sociedade
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ULBRA e você

ê

MISÉRIA E INFORMALIDADE

NO BRASIL, A POBREZA É NEGRA. E A RENDA MÍNIMA FICA ABAI-
XO DAS DESPESAS.. Das despesas básicas, o maior gasto médio é com habi-
tação. Com 1,4% da população brasileira “extremamente pobre” e 12,1% consi-
derados pobres, essa mazela atinge em especial os negros. De acordo com dados 
da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada pelo IBGE, 77,8% de 
toda a pobreza se concentra “na população cuja pessoa de referência da família 
era preta ou parda”. Entre 2017 e 2018, segundo o instituto, a renda média dis-
ponível era de R$ 1.650,78, enquanto a renda mínima somava R$ 1.331,57. Já 
as despesas de consumo totalizaram R$ 1.370,53, acima da renda mínima. Pela 
POF, a maior parcela do gasto se concentrou na habitação (R$ 466,34), seguida 
de transporte (R$ 234,08) e alimentação (R$ 219,44). De acordo com o IBGE, 
das pessoas com menores rendimentos, 30% viviam com menos do que consi-
deravam necessário para chegar ao fim do mês. Essa primeira faixa compreende 
uma renda média de R$ 244,60 mensais, pouco mais da metade das despesas 
básicas (R$ 470,29). Só na quarta faixa a renda per capita passa a ser maior que 
a renda mínima. “Essa proporção se inverte conforme a renda aumenta”, diz o 
IBGE. Assim, na última faixa, com renda média disponível de R$ 6.294,83, o 
mínimo necessário para sobreviver era calculado em R$ 4.001,09. “Ou seja, os 
10% com os maiores rendimentos declararam precisar receber 8,5 vezes a ren-
da mínima dos 10% com os menores rendimentos, para chegar ao fim do mês” 
(FONTE: notícias da NCST).

DESEMPREGO É RECORDE EM 20 ESTADOS. EM METADE DO PAÍS 
-  Taxa é maior em estados do Nordeste. E também para mulheres e negros De-
semprego: em um ano, o número de ocupados diminuiu em 7,3 milhões, caindo 
para 86,1 milhões, o menor número da série histórica Arquivo EBC por Vitor 

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

A VÓZ DOS BAIRROS 
Nuzzi O desemprego no país, que atingiu sua maior taxa em 2020 (média de 
13,5%), também foi recorde em 20 das 27 unidades da federação. Segundo o 
IBGE, que divulgou detalhes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, as maiores taxas foram registradas em estados do Nordeste e 
as menores, na região Sul. Além disso, em 15 estados o nível de ocupação ficou 
abaixo de 50%. A taxa de desemprego mais alta em 2020 foi registrada na Bahia: 
19,8%. Depois vêm Alagoas (18,6%), Sergipe (18,4%) e, já no Sudeste, Rio de 
Janeiro (17,4%). Em São Paulo, foi de 13,9%, também recorde. Já as menores 
foram apuradas em Santa Catarina (6,1%), Rio Grande do Sul (9,1%) e Paraná 
(9,4%). Ocupação recua Como o IBGE havia informado, em um ano o número 
de ocupados diminuiu em 7,3 milhões, caindo para 86,1 milhões, o menor nú-
mero da série histórica, iniciada em 2012. “Com isso, pela primeira vez, menos 
da metade da população em idade para trabalhar estava ocupada no país”, diz o 
instituto. O nível de ocupação no ano passado foi de 49,4%. E ficou abaixo da 
metade em 15 estados. Os nove do Nordeste, cinco da região Norte e o Rio de Ja-
neiro (45,4%). “Em Alagoas, apenas 35,9% das pessoas em idade para trabalhar 
estavam ocupadas”, aponta o instituto. O maior nível de ocupação foi o de Mato 
Grosso (58,7%). (Fonte: Rede Brasil Atual – RBA)

PRAIA DA CAL - Moradores da Praia da Cal solicitam ao Poder Executivo 
providências quanto ao reparo dos buracos da Rua Nossa Senhora dos Nave-
gantes: Pedem ainda providências para que seja proibido estacionar ônibus de 
turismo na Praça Navegantes, bem como limpeza geral do bairro com capinas, 
retiradas de entulhos e de podas de árvores.

BAIRRO PORTO ALEGRE - Moradores do Bairro Porto Alegre pedem a ca-
nalização das águas pluviais que se acumulam em frente à Escola Zona Sul; Que-
rem ainda a adequação das rampas de acessibilidade melhorando a declividade 
nos rebaixos dos canteiros de acordo com a Lei junto as faixas de segurança.

COMUNICADO – UAMTOR – União das Associações Comunitárias e de 
Moradores, comunica que não autorizou ninguém a fazer contatos com suas afi-
liadas, a fim de se engajarem a movimento de tratamento precoce da Covid. 
Entretanto, respeita qualquer decisão de seus diretores. 

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

Fique por dentro dos assuntos de Política, Infraestrutura, Turismo, Economia e muitos 
outros debates, lendo todas as semanas nosso resumo dos acontecimentos da cidade e região.

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

                   • Valor Assinatura Trimestral – R$ 60,00
  Contatos:

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

Ou pelo e-mail afolhatorres@gmail.com com o título “ASSINATURA”

Assine o jornal A FOLHA
O Jornal que valoriza a sua inteligência

Torres – RS - Brasil
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres

BOLETIM INFORMATIVO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           

                                                                           
Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silvei-
ra Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre 
Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal 
de Vereadores realizou sua 12a Sessão Plenária Ordiná-
ria, do 1o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 
16h, no dia 19 de abril de 2021. Presentes ainda, Vera. 
Carla Rodrigues Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Sil-
va Jacques (PP), Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), 
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Igor 
dos Santos Beretta (MDB), 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 102, de 07 de abril de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
79/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 104, de 08 de abril de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
69/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 105, de 09 de abril de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando o Decreto nº 61, de 08 de abril de 2021, que 
abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 
2021, em decorrência da pandemia do Coronavírus (CO-
VID-19).
Ofício nº 106, de 13 de abril de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando o Decreto nº 63, de 09 de abril de 2021, que 
abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 
2021.
Ofício n° 107, de 13 de abril de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Providências nº 
240/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 108, de 14 de abril de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
51/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja.
Ofício nº 109, de 14 de abril de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
57/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 110, de 14 de abril de 2021, do Poder Execu-
tivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº 
60/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 111, de 14 de abril de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 
61/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta.
Ofício Circular nº 16, de 13 abril de 2021, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, informando 
a tramitação de proposta de Emenda Constitucional 280 
(PEC 280) que retira a obrigação da realização de plebisci-
to para a privatização do Banrisul, Corsan e Procergs, com 
previsão de sua votação na última semana do mês de abril.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS

PROJETOS - Em 2ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 03/2021, do Ver. Silvano 
Gesiel Carvalho Borja, que altera os artigos 191 e 192 da 
Lei nº 3724, de 31 de dezembro de 2002, que institui o Có-
digo Tributário Municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 04/2021, do Poder Execu-
tivo, que altera dispositivos da Lei nº 1.804, de 10 de outu-
bro de 1978, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município. 
Projeto de Lei nº 08/2021, do Poder Executivo, que acres-
centa dispositivos à Lei nº 3.374, de 14 de dezembro de 
1999, que dispõe sobre o Sistema de Transporte e Circu-
lação no âmbito do Município de Torres e revoga a Lei nº 
2.952, de 15 de dezembro de 1995, que proíbe a exploração 
de linha de transporte coletivo por veículos com mais de 10 
(dez) anos de fabricação, neste Município.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
 Nº 48/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Repúdio contra posição do gover-
no brasileiro sobre a quebra de patentes de medicamentos, 
vacinas e outros produtos ligados ao combate à Covid-19.
Nº 49/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encami-
nhamento de Moção de Apoio à Organização Mundial de 
Saúde - OMS, pelo esforço na suspensão de patentes de va-
cinas, medicamentos e insumos hospitalares para combater 
a Covid-19 enquanto durar a pandemia.
Nº 50/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulações à Igreja As-
sembleia de Deus pelos seus 97 anos no Rio Grande do Sul.
Nº 51/2021, do Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques, que 
requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familia-
res do senhor Antônio Porto Domingos, por seu falecimen-
to, ocorrido no dia 16 de abril de 2021.
Nº 52/2021, da Mesa Diretora, que requer o encaminha-
mento de Moção de Pesar aos familiares do senhor Enio 
Miguel Zeferino, por seu falecimento, ocorrido no dia 19 
de abril de 2021.

INDICAÇÕES

Nº 87/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo a inclusão de trabalhadores do setor do comércio 
na lista de prioridades de imunização contra a Covid-19.
Nº 88/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo a inclusão de agentes funerários e profissionais 
que realizam os funerais e o manuseio dos cadáveres nos 
hospitais, em domicílio e em espaços públicos, na lista de 
prioridades de imunização contra à Covid-19.
Nº 89/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo a inclusão de motoristas de ônibus de transporte 
público da Torrescar na lista de prioridades de imunização 
contra à Covid-19.  
Nº 90/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Execu-
tivo a criação de projeto que vise a concessão de auxílio 
emergencial pecuniário, denominado Renda Básica Emer-
gencial Municipal, destinado às famílias de baixa renda 
afetadas economicamente pela pandemia do coronavírus 
(Covid-19).
Nº 91/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao 
Poder Executivo a implantação de um posto de saúde no 
Bairro Salinas.
Nº 92/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que indica ao 
Poder Executivo a vacinação de funcionários dos correios 
deste Município, priorizando a imunização contra o CO-
VID19.
Nº 93/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que indica ao 
Poder Executivo a revitalização e restauração do monu-
mento "Torreão de Salva Vidas", um dos pontos turísticos 
de nossa cidade, localizado no calçadão da Praia Grande.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Nº 87/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto à vacinação dos servidores 
da Guarda Patrimonial Municipal.  
Nº 88/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao 
Poder Executivo informações quanto a ato punitivo de ser-
vidor da ESF - Estratégia de Saúde da Família do Curtume.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 283/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências, referente aos repetidos alagamen-
tos na Rua Caxias do Sul e adjacências, Bairro Curtume, 
nesta Cidade.  
Nº 284/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto aos constantes alagamen-
tos na Travessa Nereu José Quartiero e adjacências, Bairro 
Curtume, nesta Cidade.  

Nº 285/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto a um cronograma público 
para limpeza dos bueiros, valos e galerias, a fim de evitar 
os frequentes alagamentos da Av. Independência, 1580, em 
frente a Escola Estadual de Ensino Médio José Quartiero, 
Bairro Curtume, neste Município.
Nº 286/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à limpeza do valo 
que delimita a Praia Itapeva Sul e Norte, neste Município.
Nº 287/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à retirada do lixo na 
Rua Recife em frente ao Mercado do referido nome, nesta 
Cidade.
Nº 288/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à pa-
vimentação na Rua São Francisco, em Vila São João, neste 
Município.
Nº 289/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à lim-
peza e o corte de grama no grêmio esportivo torrense, neste 
Município.
Nº 290/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à troca de 
lâmpadas na estrada geral, Vila Alto Jacaré, bem na esqui-
na da entrada da Saibreira, neste Município.  
Nº 291/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de um poste e rede de iluminação pública na Rua Santo 
Antônio, Bairro São Jorge, próximo ao Camping da Mata, 
nesta Cidade.
Nº 292/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao desloca-
mento de poste de luz, localizado na Avenida José Boni-
fácio, em frente a garagem da casa nº 1282, nesta Cidade.
Nº 293/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto à colocação 
de saibro ou base graduada na Rua Santo Antônio, 751, rua 
de acesso ao Camping da Mata, Bairro São Jorge, nesta 
Cidade. 
Nº 294/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo a revitalização das faixas de 
segurança nos cruzamentos da Avenida Barão do Rio Bran-
co, nesta Cidade.
Nº 295/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à recolocação da 
placa de faixa de segurança na Av. José Amâncio da Rosa, 
em frente ao mercado campeão, Vila São João, neste Mu-
nicípio.
Nº 296/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao corte ou poda 
de árvores nas margens do valão, na Av. do Riacho, 1517, 
neste Município.
Nº 297/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à substituição de 
lâmpada na Estrada Geral, 1085, Vila João XXIII, neste 
Município.
Nº 298/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à recuperação do 
calçamento da Rua Vinte e Um de Maio, Bairro STAN, 
neste Município.
Nº 299/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
base graduada e poda de árvore na estrada do Parque Itape-
va (antiga estrada do cemitério), neste Município.
Nº 300/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que reitera o 
pedido de providências nº 78, de 16 de janeiro de 2021, que 
solicita à instalação de quebra-molas na Rua Santa Maria, 
Bairro São Jorge, neste Município.
Nº 301/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que reitera 
o pedido de providências 161, de 20 de fevereiro de 2021, 
quanto à pintura das faixas de segurança ao longo da Av. 
José Amâncio da Rosa, na Vila São João, neste Município.
Nº 302/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à conclu-
são do asfalto na Av. Independência, na extensão que vai 
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da Rua Amazonas até Rua Holanda, Bairro Jardim das 
Palmeiras, neste Município.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Igor dos Santos Beretta: Informou que encaminhou 
ofício, contando com o apoio dos vereadores e prefeito, 
solicitando reorganização de fluxo, e colocação de que-
bra-molas, na BR 101, próximo à Vila São João. Falou 
que recebeu a visita dos assessores dos deputados Alceu 
Moreira e Gabriel Souza para tratar de demandas para o 
município. Ressaltou a importância das demandas que os 
deputados encaminham aos municípios, citando alguns 
valores que o deputado Alceu Moreira, durante os últimos 
dez anos, num montante de R$ 7.280.000,00. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou que, em conversa 
com o Secretário Fábio da Rosa, foi informado sobre as 
ações que a Secretaria de Ação Social e Direitos Huma-
nos tem realizado. Dentre as ações da Pasta, destacam-se, 
no CRAS, 1785 atendimentos individuais, 271 visitas do-
miciliares, 457 cestas básicas, 53 vales-gás, 7 auxílios na-
talidade e 9 por morte. No SCSV foram 905 atendimentos 
por equipes para idosos, mulheres, crianças e adolescen-
te. No CREAS foram mais de 1300 ações. Na Central de 
Cadastro Único, foram realizados mais de 1049 atendi-
mentos de inclusões para sanar dúvidas aos cidadãos de 
baixa renda. Convidou os vereadores a conhecer um pou-
co mais da Secretaria.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES
Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Informou que esteve 
em Brasília na busca de demandas para o projeto espor-
tivo de sua autoria, Brasil em Campo. Agradeceu ao De-
putado Erik Lins, que possibilitou o acesso ao Ministério 
da Cidadania e ao Ministro Onix Lorenzoni. Relatou que 
em Brasília falou com a Deputada Liziane Bayer e soli-
citou demanda para a Secretaria de Saúde do município. 
Enfatizou a importância do esporte na saúde da popula-
ção. Em reunião com o Secretário de Obras e Habitação 
do Rio Grande do Sul, solicitou a colocação de água no 
Bairro Jacaré. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou sobre a 
reunião, no início da tarde, com a Comissão do Meio Am-
biente, para tratar sobre as taxas cobradas para a abertura 
de empresas no município. Afirmou que é preciso gerar 
empregos, e não gerar mais taxas para o comércio. Elo-
giou aos servidores Vando, da Secretaria de Agricultura, 
e Mauro, da Secretaria de Obras, pela atuação nas Se-
cretarias. Parabenizou a Secretária Suzana, da Secretaria 
de Saúde, pela atuação frente à COVID. Falou sobre a 
visita dos assessores dos deputados Gabriel Souza e Al-
ceu Moreira, agradecendo pelas demandas destinadas ao 
município. Lamentou a morte do irmão do vereador Jacó 
Miguel, vítima de COVID. Relatou a angústia de uma fa-
mília que, por ter a filha em isolamento por COVID, não 
pode visitá-la. Citou os “Amigos da Papa-terra”, sentin-
do-se feliz por tê-los como amigos. Colocou-se à disposi-
ção da população. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Elogiou à Secre-
tária de Saúde, e membros da Vigilância Sanitária, pela 
atuação no combate à Dengue, por não permitirem que 
Torres entrasse no grupo de municípios em alerta. Falou 
sobre a reunião com o COMMAM, Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, para tratar sobre as taxas cobradas 
para abertura de empresas no município. Foi enfático dis-
cordando com o regramento do órgão que vai além das 
normas do Estado. Disse que é um preciosismo exagera-
do. Propôs um prazo de carência de dois anos para que 
a resolução seja aplicada. Assegurou que as pessoas não 
fazem o que é certo a partir da cobrança de uma taxa, mas 
sim pela educação. Foi enfático afirmando que “o mo-
mento atual não é propício para criar taxas ou dificuldade 
para que as pessoas ganhem seu pão de cada dia”. Afir-
mou que criar taxas e resoluções dentro de quatro pare-
des não é sinal de transparência. Falou que os vereadores, 
eleitos pelo povo, vão trabalhar e achar uma alternativa. 
Parabenizou a Secretaria de Obras que tem trabalhado 
diuturnamente. 

Ver. Igor dos Santos Beretta: Leu o ofício de resposta 
do Executivo a um Pedido de Informações sobre a Aca-
demia da Saúde, anexa ao Posto de Saúde do Bairro São 
Jorge. Foi informado que a mesma, em março de 2020, 
teve suas atividades encerradas em virtude da Pandemia. 
Contradisse dizendo que é uma mentira, já que a mesma 
nunca funcionou. Elogiou o pessoal do Setor de Elétrica, 
da Secretaria de Obras, e a coleta de lixo que está atuan-
do normalmente. Parabenizou o Setor de Transporte da 
Saúde pelo trabalho exemplar. Reclamou da poeira que 
levanta com o trânsito na Rua Universitária, e do corte 
de grama que não tem sido realizado nos campos de fu-
tebol. Pediu que a Secretaria de Obras olhe pelo bairro 
São Jorge em dias de chuva. Citou a Torrescar, que tem 
passado por dificuldades, em virtude da pandemia. Suge-
riu que a Comissão de Infraestrutura procure a empresa 
para buscar uma solução. Falou sobre a prorrogação da 
contratação de cargos na SAMU. Entende que a situação 
é irregular. Sugeriu que o Executivo convoque os aprova-
dos no edital de 2018. 

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Agradeceu aos Secretá-
rios Mateus e Mauro pelo atendimento de seu pedido para 
a Rua Torres, na Lagoa Itapeva, que estava sendo assore-
ada pelo valo que faz divisa com o Condomínio Ocean 
Side. Falou sobre sua reunião com o Secretário Júlio Agá-
pio, do Meio Ambiente, para tratar da regularização de 
mais de 1200 lotes da Praia Iara. O Secretário informou 
que o processo está em andamento há alguns anos. Falou 
que a Rua Francisco Beltrão Machado, na Vila São João, 
precisa de pavimentação. Disse que o Secretário Mateus 
se mostrou acessível à solicitação. Externou seus senti-
mentos ao vereador Jacó Miguel pela perda do irmão.

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Comunicou que 
recebeu a primeira dose da vacina, ressaltando que não 
foi preciso “furar a fila” em virtude do cargo. Parabeni-
zou os profissionais que o atenderam pelo profissionalis-
mo. Relatou que naquela manhã foram vacinadas mais de 
quinhentas pessoas, e que, entre os municípios do litoral, 
Torres está na frente. Quanto à reclamação pela falta da 
vacina, é preciso entender que há um número determina-
do de doses para cada município, e este número precisa 
ser respeitado. Disse que a Escola Estadual das Águas 
Claras foi contemplada com água da Corsan, inicialmente 
sem custo. Ressaltou que esta demanda foi buscada em 
2019, enfatizando que o trabalho do vereador precisa ser 
constante e perseverante. 

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Informou que está enca-
minhando um Projeto de Lei para a criação do Banco de 
Alimentação Municipal. Em referência a um comentário 
anterior sobre a Secretaria de Ação Social, disse que a 
população realmente passa por grandes dificuldades. Su-
geriu que as entidades do município poderiam participar 
do projeto. 

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Falou sobre 
seu encontro com os senhores Ícaro e Carla, que cuidam 
de 101 animais em Torres. Juntamente com o Prefeito, 
a Primeira Dama, o Secretário Júlio Agápio, Fernando 
Nery e Zé, do Jornal do Mar, visitaram o local. Ficaram 
surpresos com a limpeza e cuidado do local. Sugeriu uma 
parceria PPP (Parceria Público Privada) com o canil mu-
nicipal. Parabenizou o Tenente Quadros, soldados Nunes, 
Jacobsen e Souza, que atenderam a um cavalo ferido, e 
seu proprietário foi autuado por maus tratos. Externou 
seus sentimentos ao vereador Jacó pela perda do irmão.

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Fez um breve re-
lato sobre a história da Igreja Evangélica no Brasil, como 
homenagem pelo aniversário da Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Parabenizou à 
Igreja pelos serviços prestados no Estado. Reiterou seu 
pedido de providência para colocação de base gradua-
da numa rua do Bairro São Brás. Pediu que o Executivo 
asfalte um trecho da Avenida Independência, no Bairro 
Stan. Informou que solicitou agenda com o Prefeito há 
algum tempo, mas não tem sido atendido.

Ver. Moisés Trisch: Se mostrou contente pelo bom aten-
dimento do pessoal da área da Saúde no município. Rela-
tou que tem recebido reclamações quanto aos salários dos 
servidores da Samu. Comentou sobre os contratos que se 
renovam seguidamente, o que pode causar consequências 
jurídicas futuras. Fez menção à reunião dos vereadores 
da Casa com o COMMAM. Afirmou que ninguém mais 
suporta taxas nem cobranças, sugerindo que se reduza o 
IPTU, se conceda descontos de ISSQN, taxa de lixo e ou-
tros. Acredita que o representante do COMMAM poderia 
ter espaço na tribuna da Casa para defender sua parte. Fez 
referência à CPI da Covid e tem certeza que, sendo séria, 
apontará os verdadeiros responsáveis. Disse que situação 
igual à do Brasil não tem par. Enviou ao Executivo in-
dicação para a criação de um programa emergencial de 
Renda Básica Municipal.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou a Secretária da 
Saúde e todos os servidores da Pasta pela atuação frente à 
pandemia. Elogiou a Secretaria de Obras, pelos serviços 
que iniciam às seis horas da manhã e se estendem até a 
noite, inclusive aos domingos. Relatou que alguns muní-
cipes não tratam do lixo de maneira adequada. Entende 
que o Executivo deve cobrar da empresa prestadora um 
horário próprio de circulação, para que a população possa 
descartar o material em horário apropriado. Falou que o 
Estado tem um determinado número de estabelecimentos 
que precisam de licença ambiental, mas que em Torres há, 
além da Secretaria do Meio Ambiente, um Conselho que 
aumenta o número destes estabelecimentos. Disse que tal 
fato é inacreditável.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Agradeceu à Construto-
ra Montebelo que doou equipamentos à Brigada Militar 
do Município. Comentou sobre a divulgação feita para 
mostrar a entrega dos equipamentos, e afirmou que o 
marketing é necessário para que outras empresas possam 
aderir à iniciativa. Parabenizou a Secretaria de Saúde, e 
seus profissionais, pela vacinação no município. Relatou 
que algumas pessoas reclamam da demora na vacinação. 
Afirmou que há uma população flutuante onde outras pes-
soas, que visitam a cidade, também se vacinam. Infor-
mou que fará uma reunião com a Secretaria de Saúde para 
averiguar a questão dos baixos salários dos profissionais 
da SAMU. Parabenizou à Assembleia de Deus pelos 97 
anos de história. Falou sobre as dificuldades financeiras 
da Torrescar, e a nova lei, que está por ser votada, que 
propõe o aumento da vida útil dos ônibus de dez para vin-
te anos de uso. 

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei nº 02/2021, do Poder Executivo, que ins-
titui o Programa Municipal de Agroindústria Familiar. 
APROVADO
Emenda nº 1/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
que propõe Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 02/2021, 
do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal 
de Agroindústria Familiar. REJEITADA

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.ca-
maratorres.rs.gov.br.

Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditi-
vos e visuais, a nova plataforma permite à população 
ficar por dentro dos principais assuntos do Legislati-
vo:
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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 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

Almoço em homenagem a Maria 
Thereza Druck Bastide, colunista social na 
época, com Magali Jung, Gisela Oliveira e 

Shirley Nunes, 1978

Jantar de aniversário da SAPT, casal Presidente José 
Amaro e Vera Lia Fortini Cavalheiro, com as esposas dos 

Ex – Presidentes, em 1972

Apresentação da OSPA  , com a presença 
do Governador do Estado, abertura da tempo-

rada de verão em 1984

Show na SAPT 
em 1973

AS QUADRAS ESPORTIVAS DA SAPT

Rainha da Tatuíra 1976, 
Simone Palmeiro, e Princesa 

Marília Silveira

1961, 25 anos da SAPT o Presidente Álvaro Delacoste 
Torres com a Rainha da SAPT Majô Jung, a Miss Brotinho 

Kitty Kroeff e a Rainha Atlântico Sul Elizabeth Schneider

Elas foram Miss Brotinho e 
representaram Torres no con-
curso Miss Brotinho Atantico 

Sul : Juliana Bortoluzzi 1992 e 
Lara Carolina Muller 1993

Carmem Dora Lazzarotto 
(1971) e Cristina Sehbe (1972) 

Rainhas da SAPT com Laura Rizzo 
Kroeff, esposa do Presidente do 

Conselho
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ÁRIES - Bom momento para poupar com 
o objetivo de realizar sonhos grandes num 
futuro próximo. Cuidado com a vontade de 
abraçar o mundo. Mantenha o passo e o 
ritmo, respeitando seu tempo, seu corpo e 
suas emoções. Boa semana para colocar 

os exercícios físicos em dia e gastar energias extras.Muita 
vontade e força de fazer acontecer, mas seu ritmo pode es-
tar mais lento devido a muitos planetas em Touro

TOURO - Nesta semana vocês vão sentir 
o peso das responsabilidades tanto para com 
as relações quanto para com o trabalho. Vo-
cês vão conseguir perceber as suas reais ne-
cessidades e pensar se as coisas estão indo 

a contento ou não. Muita coisa fica clara nesta semana, queri-
dos taurinos. Fiquem atentos, abram o coração e não sintam 
medo, porque isso os fortalecerá para que cresçam.

GÊMEOS - Novos amigos, projetos e 
sonhos estão ganhando corpo. Tome cui-
dado com desejos em excesso, além de 
gastos desnecessários. A Lua Crescente 
em Leão pede comprometimento, valori-

zação e alerta para erros repetitivos.É importante trocar, 
compartilhar e não Resolver as coisas sozinho ou deixar 
para perguntar depois

CÂNCER - A semana é bastante cheia para 
vocês, cancerianos; é interessante delegar 
algumas coisas e pedir ajuda, caso seja ne-
cessário. A semana pode ser pautada por 
críticas, mas não deixe que isso abale a sua 
autoestima. Mantenha a sua dignidade.Man-

tenha sua autoestima elevada e seu senso de autovalorização 
também!

LEÃO - Hora de avançar, não de retroceder. 
Não permita que seus medos segurem 
vocês. Avancem, mesmo que devagar. Não é 
hora de desistir.Você pode estar bem popular 
nesta semana e, ao mesmo tempo, meio 
impaciente com seu par.É hora de avançar e 

expandir, mas é preciso ter firmeza em suas escolhas. 

VIRGEM - Muitas coisas acontecem 
ao mesmo tempo e suas emoções fi-
cam difusas e contraditórias. Pode ser 
uma semana de inseguranças e pensa-
mentos conflitantes. Pode ser que você 

precise tomar uma decisão significativa de largar tudo e 
buscar novos ares ou de manter as coisas como estão.

HORÓSCOPO SEMANAL

Por Tatta Gentil* 
(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)

LIBRA - Semana de bastante comprome-
timento com seus afazeres e suas tarefas. 
Pode ser que tenha que desmarcar com-
promissos com amigos ou recusar convites 
por uma causa maior: resolver pendências 
e avançar. Não é muito indicado distrações 

e muito lazer nesta semana. Caso não consiga focar e dire-
cionar sua atenção, pode ser uma semana caótica.

CAPRICÓRNIO - A força da von-
tade de vocês está imperando. A 
Lua Crescente em Leão traz po-
der e magnetismo, mas é preciso 
evitar o autoritarismo e mandos 

exagerados, senão vocês podem perder pontos 
com as pessoas à sua volta. É importante manter 
a visão e a postura de liderança, mas sempre in-
centivando, apoiando e ouvindo a ideia de todos 
à sua volta. 

AQUÁRIO - Semana caótica para 
vocês, aquarianos. Mantenham uma 
postura de desapego e coloquem foco 
na saúde e na oxigenação. Pode valer 
muito a pena dedicar alguns momen-
tos desta semana para uma boa práti-

ca de exercício, uma caminhada ao ar livre ou mesmo 
para meditar e respirar fundo. Vocês podem se sentir 
sobrecarregados. É bom recarregar as energias.

PEIXES - Você pode se sentir emo-
cionalmente confusos nesta se-
mana, além de pouco produtivos. 
Sua energia pode estar oscilando e 
é bom ouvir a intuição e deixar as 
emoções fluírem, ou seja, não repri-

mir nada. Cuidado com brigas e discussões, princi-
palmente na família ou dentro de casa. O ideal sem-
pre é promover o diálogo.Vocês irão bem mais longe 
caso se apoiem nas pessoas em quem confiam.

ESCORPIÃO - A semana pede paciência. As ques-
tões familiares podem ser desafiadoras e ter que re-
solver tudo pode ser complicado: há muita necessida-
de de se cercar de pessoas em quem podem confiar, 
senão podem se frustrar. Analisem bem as situações. 
Tomem cuidado com fuga e escapismo. Jogar-se em 

situações apenas para fugir dos problemas não resolverá nada. Manter 
a serenidade e a sua força é bastante indicado.

SAGITÁRIO - Semana para colocar muita dedica-
ção em tudo. Se não arregaçar as mangas e encon-
trar energia pra fazer acontecer, a semana será len-
ta, arrastada e cheia de coisas se acumulando pelos 
cantos. A Lua Crescente em Leão pede que você voe 
alto e avance, mas a oposição a Júpiter em Aquário 

traz dúvidas e oscilações, porque pede que você se planeje com calma 
e analise seus passos antes de iniciar coisas por impulso. 

VARIEDADES

(semana entre (19/04 e 25/04)
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O Prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), rece-
beu em seu Gabinete o Munícipe 
Fábio Pereira Valim, que trabalha 
com Comunicação Visual e produ-
ziu uma réplica do letreiro “Arroio 
do Sal” que se encontra a beira-
-mar.

Fábio presenteou o Prefeito 
com a réplica do letreiro, em ho-
menagem aos 33 anos de eman-
cipação que Arroio do Sal comple-
tará no dia 25 de abril de 2021. O 
Prefeito Bolão ficou muito conten-
te com o presente, agradecendo 
imensamente ao Fábio Valim - 
sendo que o presente já está de-
corando seu Gabinete.

Um pouco da história 
de Arroio do Sal

No início do Século XVII, nave-
gantes espanhóis e portugueses 
deram início à exploração do Rio 
Grande do Sul e encontraram três 
principais grupos indígenas: Tupi-

-Guarani, Jês ou Tapuias e Pampe-
anos. Os Carijós, que habitavam 
os litorais gaúcho e catarinense, 
integravam o Tupi-Guarani. A pre-
sença deles em Arroio do Sal é 
comprovada através de evidências 
arqueológicas como cacos de ce-
râmicas e sambaquis.

Vale ressaltar que todo o Lito-
ral Norte do Estado fez parte de 
sesmarias, ou seja, lotes de terras 
incultas ou abandonadas, que os 
reis cediam a quem se dispusesse 
a cultivá-las. Ao longo do tempo, 
elas foram compradas e vendidas 
até a área ser dividida em três 
latifúndios: o do norte recebeu o 
nome de Sítio Itapeva, o do centro 
de Estância do Meio e o do Sul de 
Sítio do Inácio. Essas sesmarias, 
somada a mais uma doada em 
Torres, formaram quase 70 mu-
nicípios ao longo dos séculos XIX 
e XX. A primeira região habitada 
de Arroio do Sal foi a Estância do 
Meio, que era subdividido em: 
Raizeira, Estância do Meio, Três 

Arroios e Figueiras. Tanto que, de 
acordo com o Mapa Estatístico 
das Propriedades do RS de 1846, a 
Estância do Meio contava com 17 
propriedades.

Essas comunidades viviam do 
cultivo agrícola, do gado e da pes-
ca realizada na Lagoa Itapeva, que 
geralmente era feita nas épocas 
de enchente e à noite. Até mea-
dos de 1920 os habitantes de Es-
tância do Meio não tinham o cos-
tume de ir até o mar. À distância, 
de cerca de seis quilômetros, e as 
dificuldades eram grandes. O tre-
cho era compreendido de matos, 
imensas dunas, inúmeros arroios 
e terrenos alagadiços.

Quando um morador se aven-
turou a chegar até a beira-mar, 
descobriu que lá havia peixe em 
abundância e com diversidade, 
além do marisco. Assim, a notícia 
se espalhou e outros moradores 
também passaram a fazer o tra-
jeto e com mais freqüência.  Só 
que a ida e volta demandava mui-

to tempo, tornando-se mais fácil 
acampar no local, então, os mo-
radores de Estância do Meio pas-
saram a construir cabanas onde 
ficavam por até 15 dias.

Por volta de 1939 e 1940, com 
o andamento da II Guerra Mun-
dial o sal ficou escasso e alguns 
habitantes da Costa da Lagoa, se 
deslocavam até às margens do 
arroio, junto à figueira, para fabri-

car sal, retirando água do mar, em 
quantidade suficiente para suas 
necessidades. Por volta de 1939, 
um tropeiro vindo de Santa Cata-
rina construiu uma moradia bem 
próxima aos cômoros, tornando-
-se o primeiro morador efetivo de 
Arroio do Sal. - (Bibliografia: FA-
RIAS, Márcia Regina Castro Arroio 
do Sal: Crônica de uma Cidade 2ª 
edição, EST Editora, 2009)

Prefeito recebe lembrança em homenagem ao 
aniversário de Arroio do Sal

Caderno pedagógico valoriza a sabedoria indígena 
no enfrentamento ao aquecimento global

Por Miriam Sperb
______________

Um guia com referenciais teó-
ricos, orientações metodológicas 
e atividades para o trabalho peda-
gógico sobre mudanças climáticas 
para estudantes a partir do 4º ano 
do Ensino Fundamental é o que 
educadoras e educadores encon-

trarão no recém lançado 'Caderno 
Pedagógico Nina e Erê – uma histó-
ria sobre o aquecimento global'.

Elaborado na região de Torres - 
a partir do livro de mesmo nome 
da educadora Adriane Lippert Bit-
tencourt - o caderno pedagógico 
aborda o problema e as soluções 
para as mudanças climáticas na 
perspectiva do menino Erê, um in-

dígena Guarani – Carijó. O livro e o 
caderno, assim como os outros li-
vros com a personagem Nina foram 
produzidos pelo Centro Ecológico.

Por meio da personagem, diver-
sos temas ambientais foram traba-
lhados em diferentes disciplinas do 
Ensino Fundamental. “Em 2021, 
mais que nunca, a emergência 
climática que o planeta enfrenta 

precisa ser abordada por 
tod_s, incluindo e com 
destaque a comunidade 
escolar”, explicou Ana 
Luiza Meirelles, da equi-
pe do Centro Ecológico.

Conforme a técnica, 
às vésperas da realização 
da Cúpula dos Líderes 
sobre o Clima, de forma 
virtual em 22 e 23 de 
abril, Nina e Erê e o Ca-

derno Pedagógico 
apresentam possi-
bilidades e informa-
ções para trabalhar 
junto às crianças de 
forma clara e didáti-
ca e inspirar famílias 
sobre a importância 
do tema.

O PDF do Cader-
no Pedagógico Nina 
e Erê está disponí-
vel para download 
em http://m.cen-
troecologico.org.
br/livrosinfantis/59 
. Os livros Nina e os 
passarinhos, Nina 
e a Carta da Terra e 
Nina e Erê também 
estão disponíveis no 
site da entidade.

ECOTORRES 
Cooperativa dos Consumidores de Produtos Ecológicos de Torres Ltda 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O coordenador geral da ECOTORRES – Cooperativa dos Consumidores de Produtos Ecológicos 
de Torres Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da cooperativa, convoca 
os associados, nos termos da Lei 5.764/71, para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 05 de maio de 2021, na forma digital pelo ambiente virtual Google Meet através do 
endereço https://meet.google.com/xbb-ztsd-gji ,  às 17:00 horas em primeira convocação com 
2/3 dos associados; às 18:00 horas em Segunda convocação com metade mais um dos associados 
e, às 19:00 horas em terceira convocação, com no mínimo 10 (dez) associados para deliberar a 
seguinte ordem do dia: 

1. Prestação de Contas dos órgãos de administração; 
2. Eleição dos componentes do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 
3. Assuntos Gerais. 
4.
Para participar da assembleia o associado deverá: 
I) acessar o endereço eletrônico (link) informado neste edital no dia e horário marcados para a 
assembleia; 
II) ao acessar, para fins de registro de sua presença, deverá informar na ferramenta “chat” apenas 
nome completo e CPF; 
III) A votação das deliberações ocorrerá por enquete disponibilizada durante a assembleia a ser 
respondida na ferramenta “chat”; 
IV) para interagir com a mesa diretora dos trabalhos da Assembleia, o associado poderá usar a 
ferramenta Chat na plataforma Google Meet, bem como fazer uso da palavra nos momentos 
indicados, abrindo o microfone para manifestação 
TORRES, 22 de abril de 2021. 

José Alberto Johann
1o Coordenador Geral

Projeto do Porto de Arroio do Sal em 
pauta em reunião com Secretário de 
Desenvolvimento Econômico do RS

No fim da tarde de segunda-
-feira (19), o Prefeito de Arroio do 
Sal Affonso Flávio Angst (Bolão), 
acompanhado do Secretário do 
Meio Ambiente, Agropecuária e 
Pesca, Luiz Carlos Schmitt, este-
ve reunido com o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 

Estado, Edson Brum em seu Ga-
binete para o último encontro de 
sua viagem a Porto Alegre.

Em reunião com o Secretário 
Estadual, foram debatidos as-
suntos sobre o Porto Marítimo 
que Arroio do Sal receberá. O 
Secretário Edson Brum, deixou a 

sua Secretaria a disposição total 
do Município. Ficou acordado 
também em fazer uma próxima 
reunião para esclarecer sobre 
outros Projetos que a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
está disponibilizando aos Muni-
cípios.
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Na tarde de segunda-feira 
(19), o Prefeito de Arroio do Sal, 
Affonso Flávio Angst (Bolão), 
acompanhado do Secretário do 
Meio Ambiente, Agropecuária 
e Pesca, Luiz Carlos Schmitt, 
esteve reunido com os Depu-
tado Federais Bibo Nunes (PSL) 
e Maurício Dziedrcki (PTB) em 
seus respectivos Gabinete em 
Porto Alegre – RS.

Com Bibo Nunes, o Prefeito 
realizou a entrega de um oficio 
com solicitação de emendas 
parlamentares para serem in-

vestidos na aquisição de má-
quinas e equipamentos como 
caminhão caçamba, retroesca-
vadeira e escavadeira hidráuli-
ca.Junto também foi solicitado 
recursos para investimento na 
infraestrutura urbana principal-
mente para recapeamento as-
fáltico e no custeio da saúde.

Já com Maurício Dziedrcki, 
Bolão agradeceu aos inúmeros 
recursos enviados pelo Deputa-
do para Arroio do Sal, através da 
indicação do Vereador Mazinho. 
O prefeito ainda realizou a en-

trega de um oficio com solicita-
ção de emendas parlamentares 
para serem investidos na aquisi-
ção de máquinas e equipamen-

tos como caminhão caçamba, 
retroescavadeira e escavadeira 
hidráulica. Junto também foi 
solicitado recursos para investi-

mento na infraestrutura urbana 
principalmente para recapea-
mento asfáltico e no custeio da 
saúde.

Prefeito de Arroio do Sal se reúne com Deputados Bibo Nunes e Maurício Dziedrcki 

Geoparque Cânions do Sul e DNIT lançam tour virtual em geossítios
O Geoparque Caminhos dos Câ-

nions do Sul, aspirante à Geoparque 
Mundial da Unesco, e o Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) realizam neste 
sábado, dia 24 de abril, o lançamen-
to do tour virtual nos geossítios do 
entorno das obras de implantação 
e pavimentação da BR-285/RS/SC. 
Quatro vídeos com visão 360° de 
geossítios de Timbé do Sul e Morro 
Grande serão lançados no canal do 
Youtube do Geoparque em come-
moração ao I GEODIA Nacional (cli-
que aqui para se inscrever no Canal: 
https://bityli.com/puYAA).

O foco do GEODIA é a divulga-
ção das geociências para o público 
em geral. O evento é uma iniciativa 
da Associação Brasileira de Defesa 
do Patrimônio Geológico e Mineiro 
(AGeoBR), da Sociedade Brasileira de 

Geologia (SBG), da FEBRAGEO (Asso-
ciação Brasileira de Geólogos e do 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

O tour virtual vai proporcionar a 
experiência de uma visita aos geos-
sítios Portal do Palmiro, Cachoeira 
da Cortina, Paleotocas da Três Barras 
e Cachoeira do Bizungo. O principal 
objetivo é inserir o público nesta ex-
periência, valorizando as paisagens e 
os sons da natureza, nos diferentes 
cenários das trilhas que levam aos 
geossítios revelando uma grande 
oportunidade de contemplação da 
geodiversidade e biodiversidade 
mesmo à distância. O tour virtual se 
apresenta também como um impor-
tante recurso pedagógico que será 

utilizado em atividades educacionais 
nos municípios do território.

A realização foi possível através da 
parceria entre o Consórcio Intermu-
nicipal Caminhos dos Cânions do Sul 
e a Gestão Ambiental da BR-285/RS/
SC (STE S.A.). A produção é da Rastro 
Ecologia Criativa e do HUBITTAT.

Além do nosso tour virtual, o 
GEODIA apresentará 12 horas de 
atividades simultâneas, das 9 h às 
19 h, com a participação de diferen-
tes grupos e entidades de todos os 
estados do Brasil. A programação 
está disponível no site: https://www.
ageobr.org/geodia

Fonte: Ascom Geoparque 
Cânions do Sul

Prefeito Bolão recebe representante da União Arroio-salense de Skate
Na última sexta-feira (16), o 

Prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), re-
cebeu em seu Gabinete o Pre-
sidente da UAS, Gustavo Rick. 
Na ocasião foi apresentada ao 
prefeito a União Arroio-salen-
se de Skate (UAS) - associação 

que foi foi fundada com o ob-
jetivo de difundir, organizar e 
incentivar a prática do skate no 
município.

Além de agradecer pelos re-
centes investimentos no espor-
te - destacando-se a constru-
ção recente de uma moderna 

pista de skate no município, 
próximo à beira-mar -  o Pre-
sidente da UAS, Gustavo Rick, 
ainda aproveitou a oportunida-
de para solicitar iluminação pú-
blica no Skate Park, de Arroio 
do Sal - salientando que a pista 
é um equipamento fundamen-

tal para a prática e desenvolvi-
mento do esporte na região.

Lembrando que o skate é 
um dos mais novos esportes 
olímpicos, sendo que terá sua 
estreia marcada nas Olimpí-
adas do Japão (marcada para 
iniciar no dia 23 de julho)

Econativa de Três Cachoeiras doa despolpadora para aldeia Mbyá-Guarani de Maquiné

Faltava uma despolpadora de 
açaí para a comunidade Mbyá-Gua-
rani Guyra Nhendu, em Maquiné, 
no litoral norte do Rio Grande do 
Sul. Sobrava uma despolpadora na 
Cooperativa de Produtores Ecolo-
gistas Econativa em Três Cachoiras. 
Entre a aldeia e a cooperativa, a 
colaboração entre a Secretaria do 

Meio Ambiente e Infraestrutura 
(Sema) e a ONG de assessoria téc-
nica Centro Ecológico, fez a ponte 
que vai potencializar a produção da 
polpa do fruto da palmeira juçara. 
O equipamento foi levado de Três 
Cachoeiras para Maquiné, na ma-
nhã de quinta-feira 15, pela ONG. 
Dali, a Sema transportou até a al-

deia.
“Faz tempo que nosso sonho é 

de ter essa máquina, porque aqui 
na nossa aldeia tem bastante ju-
çara, e muito foi perdido da fruta 
por causa que nós não temos a 
máquina”, disse o indígena Hélio, 
em mensagem enviada pelo what-
sapp, junto com esta foto para um 

dos técnicos da ONG.
O próximo passo, de acordo com 

a coordenação do Centro Ecológi-
co, é ministrar uma oficina de des-
polpa e boas práticas, assim que 
as condições sanitárias relativas à 
pandemia da covid-19 permitirem. 

Por Miriam Sperb

Presidente da Assembleia Legislativa recebe 
Prefeito de Arroio do Sal no Palácio Farroupilha

Na manhã desta segunda-
-feira (19), o Prefeito de Ar-
roio do Sal, Affonso Flávio An-
gst (Bolão), acompanhado do 
Secretário Municipal do Meio 
Ambiente, Agropecuária e 
Pesca, Luiz Carlos Schmitt, es-
teve reunido com o Presiden-

te da Assembleia Legislativa 
(Alergs), Deputado Estadual 
Gabriel Souza (MDB). Lem-
brando que o presidente da 
Alergs tem sua base política 
no Litoral Norte, tendo sido 
criado em Tramandaí

O encontro ocorreu no Pa-

lácio Farroupilha, e o objetivo 
"foi solicitar um Respirador 
para o Pronto Atendimento 
24h de Arroio do Sal, por con-
ta da demanda de pacientes 
necessitados deste equipa-
mento", ressaltou a comuni-
cação de Arroio do Sal.
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Por Teresa Cristina
______________

Torres já é conhecida nacional 
e internacionalmente como ca-
pital Brasileira do Balonismo. Há 
anos que a cidade litorânea se 
acostumou a ver estes gigantes 
coloridos que encantam a todos, 
atraindo turistas! Mas se repa-

rarmos bem, outras atividades 
que usam o céu como seu espaço 
estão sendo cada vez mais pro-
curadas por atletas, que buscam 
adrenalina no esporte radical.

O paraglider, por exemplo, 
pode ser feito em um dos prin-
cipais pontos turísticos da Mais 
bela praia gaúcha o Morro do 
Farol (no local tem uma rampa 

natural totalmente gramada). 
Torres também conta com uma 
escola de paraquedismo.... pare-
ce que temos a vocação para es-
portes aéreos! E é sobre algumas 
destas atividades - e os atletas 
que estão por trás delas - que o 
Jornal A FOLHA vai mostrar algu-
mas estórias que tiveram nosso 
céu como cenário.

RADICALIZANDO!
Conheça o atleta que efetuou o primeiro 

basejump em Torres

O salto e o atleta de alta performance
No domingo do dia 11 de mar-

ço, um vídeo mostrando um jo-
vem saltando de paraquedas de 
um apartamento em Torres foi 
muito compartilhado nas redes 
sociais, e as pessoas queriam sa-
ber quem era aquela pessoa. Fo-
mos atrás e descobrimos que o 
salto foi feito por Arthur Zanella, 
de 29 anos, natural de Cascavel 
(PR). O salto feito em Torres se 
chama Base Jump ,que é uma mo-
dalidade onde o paraquedista sal-
ta principalmente de prédios,pe-
nhascos,antenas e pontes. O salto 
foi feito com sucesso e partiu de 
um apartamento localizado nas 

Quatro Praças no centro de Tor-
res, de propriedade da namorada 
do atleta, a também paraquedista 
Mainara Fontanella da Silva. Foi o 
primeiro Base Jump realizado em 
Torres.

"Já estávamos com vontade de 
saltar e vimos que aquela ocasião 
daria, sentimos segurança!" Falou 
Mainara que, sendo paraquedis-
ta, pode auxiliar Arthur no salto. 
A cena do salto foi filmada com 
três câmaras duas de dentro do 
apartamento e uma na rua. De-
ve-se salientar que o Base Jump, 
só pode ser realizada por atletas 
que possuam o curso de paraque-

dismo. E tudo deve ser feito den-
tro de padrões de atletas de alta 
performance, quando o profissio-
nal tem resultados que superam 
expectativas, possibilitando bons 

resultados. E Arthur vai constan-
temente buscando resultados 
excelentes e sempre melhorando 
e superando as expectativas atra-
vés de muito treino e prática. 

Salto foi efetuado de prédio nas Quatro Praças

Profissionalismo
Arthur é um multiatleta de alta 

performance em esportes aéreos. 
Ele é filho de um ícone do para-
quedismo mundial, Paulo Zanella. 
Saltou pela primeira vez aos nove 
anos ,foi um voo duplo com ins-
trutor. Já aos 12 anos fez o seu 
primeiro voo sozinho. Em 2006 
iniciou seu carreiro solo, sendo 
hoje profissional nas seguintes 
modalidades: paraquedismo, 
Base Jump (há dez anos profissio-
nal da modalidade), Speed Flying 
(voo de parapente), Frefly (uma 
modalidade de paraquedismo 
onde se faz manobra em queda 

livre) e wingsuit (ou traje plana-
dor, que é um macacão usado por 
paraquedistas para voar).

O atleta e também empresário 
e fundou uma produtora especia-
lizada em esportes aéreos para 
campanhas publicitárias, cine-
mas e séries. Já realizou trabalhos 
para grandes empresas nacionais 
e multinacionais, como a fabri-
cante de pneus GoodYear (onde 
gravou um comercial em que seu 
papel na campanha era saltar de 
um helicóptero e pousar no ban-
co do carona de um carro conver-
sível em movimento). Também 

participou do carnaval do Rio de 
janeiro quando pulou de para-
quedas no desfile da Escola de 
samba Portella (em 2016). 

Durante anos morou em Boi-
tuva, (SP), que é um dos princi-
pais pontos de paraquedismo do 
mundo. Atualmente Artur está 
residindo em Caxias do Sul, com 

Mainara, e o casal está com pla-
nos de dar uma nova cara a an-
tiga produtora e empreenderem 
juntos.

"Estamos juntos desde o ano 
passado, nos conhecemos num 
evento de paraquedismo, partir 
daí, ficou mais fácil para a jovem 
atleta de 27 anos vivenciarem 

mais o esporte".
A dupla ficará baseada aqui em 

Torres até final de maio onde vai 
estar fazendo: voo panorâmico, 
saltos duplos e vai dar coaching 
para a Escola de Paraquedismo 
Arcanjos. A aventura cheia de 
adrenalina deste casal pode ser 
vistas no instagram - @t2oway. 
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 Por Melissa Maciel
(Aassessoria em comunicação)

Técnicos e atletas do projeto 
“Somos Todos Hand Torres” (Asso-
ciação Torrense de Handebol) es-
peram ansiosamente pela volta do 
calendário esportivo com o fim da 
pandemia da Covid-19. Enquan-
to esse dia não chega, os atletas 
de handebol precisaram adaptar 
a rotina de treinos para não per-
der o ritmo durante o período de 
maior restrição. Agora, o grupo 

retoma os trabalhos no Ginásio do 
CTG Porteira Gaúcha, localizado na 
Vila São João, em Torres, conforme 
orientações vigentes no decreto 
estadual 55.837 de 10 de abril de 
2021.

De acordo com o técnico Die-
go Bueno, a volta aos treinamen-
tos presenciais com exercícios de 
preparação física, coordenação 
de movimento e fundamentos 
técnicos de passe, assim como 
arremessos e condução de bola, 
mesmo com todas as restrições, 

possibilita um olhar mais atento 
às especificidades de cada atleta. 
“Estar em quadra amplia o nosso 
leque de atividades voltadas ao 
condicionamento físico e técnico 
de todos os jogadores. É importan-
te estarmos mais próximos e con-
seguirmos assimilar novas ideias 
dentro de quadra”, explica Diego, 
ao assegurar que medidas como 
uso de máscara, aferição de tem-
peratura, distanciamento de 16 
metros quadrados, entre outras, 
seguirão sendo adotadas para a 

garantia da saúde da equipe.
A atleta Maria Clara Duarte da 

categoria Juvenil conta o quão 
importante tem sido a volta aos 
treinos presenciais. Segundo ela, 
mesmo com o distanciamento e 
cuidados, é possível conviver com 
os colegas de equipe. “Poder re-
tornar aos poucos com o treino 
nos deixa mais felizes, pois o que 
queremos é estar próximos ao nos-
so handebol, tendo consciência de 
que a pandemia não acabou e de-

vemos cumprir todos os protocolos 
solicitados,” comemora a atleta.

O Projeto é composto por cinco 
categorias, sendo elas: Mirim Fe-
minino, Infantil Feminino, Cadete/
Juvenil Feminino, Infantil Masculi-
no e Cadete/Juvenil Masculino. E 
os treinos ocorrem três vezes por 
semana, com duas horas de dura-
ção para cada categoria.

Conheça mais sobre Projeto no 
Instagram, em: @somostodoshan-
dtorres2020

Clube adapta abertura da sede social ao novo decreto. Prática de exercícios físicos no clube pode ocorrer mediante agendamento

ESPORTES 

O alívio na situação de hospitais 
e nos níveis de contaminação pela 
covid-19 se reflete em vários pon-
tos da sociedade. Os serviços da 
SAPT (Sociedade Amigos da Praia 
de Torres) também são afetados. 
Na última semana, atendendo a 
decreto recente, o clube reabriu 
as portas para mais atividades fí-
sicas. Com outra novidade: a volta 
do funcionamento aos sábados. 
Sócios têm mais uma semana para 
pagar a anuidade com desconto.

O decreto do governo estadual 
publicado nas últimas semanas 

trouxe novas regulações para ser-
viços de educação física e práticas 
de esportes, inclusive em clubes. A 
regra prevê uma pessoa para cada 
16m² de área, não permite utiliza-
ção do mesmo equipamento por 
duas pessoas antes de higienização 
e proíbe aglomerações e confrater-
nizações pré e pós-jogos. Enquanto 
as determinações estiverem valen-
do, a SAPT garante respeitá-las. 

“É a postura que adotamos 
desde o início da pandemia. Prio-
rizamos duas coisas: a saúde de 
nossos sócios e convidados e a 

obediência aos decretos vigentes. 
É muito bom receber de novo a 
comunidade de Torres e região. 
Nossa missão é fazer com que os 
frequentadores da sede social fi-
quem à vontade, sem descuidar da 
prevenção ao coronavírus”, reforça 
Márcio Amaro, presidente do clu-
be.

Até o final de abril, associados 
que quiserem quitar a taxa anual 
da SAPT terão 20% de desconto no 
pagamento. Mais informações po-
dem ser obtidas na secretaria e no 
e-mail sapt@sapt.com.br.

Ainda com restrições, SAPT reabre espaços 
para atividades físicas

Prática de exercícios mediante agendamento

Praticantes de esportes 
como tênis, beach tennis, na-
tação, futebol, taekwondo, 
karatê e patinação já voltaram 
a fazer seus exercícios. Há, no 
entanto, cuidados a serem 
tomados em todas as modali-
dades. Em primeiro lugar, só é 
possível frequentar mediante 
agendamento prévio na secre-

taria. 
Para agendar a sua ativi-

dade física, o associado deve 
entrar em contato pelo (51) 
3664-1221, por mensagem de 
WhatsApp ou ligação de tele-
fone. Os horários disponíveis 
vão das 7h30 às 20h, agora de 
segunda a sábado, já que os 
governos permitiram abertura 

também aos fins de semana. 
No domingo, segue fechado. 

Existem ainda restrições es-
pecíficas para cada espaço do 
clube. Saiba quais são as prin-
cipais medidas:

- Natação – piscina fechada 
pode ser usada com restrição 
de atletas por raia.

- Tênis e beach tennis – es-
tão liberadas disputas de du-
plas e individuais, em todas 
as quadras do clube, com in-
tervalo mínimo de 15 minutos 
entre os jogos.

- Futebol – não são permiti-
das partidas e aulas com con-

tato físico. Apenas treinamen-
tos funcionais com a bola.

- Taekwondo e karatê – 
quantidade menor de alunos 
por aula, também sem conta-
to físico. - Patinação – distan-
ciamento deve ser respeitado, 
com redução de praticantes 
simultâneos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

Convite 

A Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras através da Secretaria da Fazenda 

convida a população para participar da Audiência Pública que se realizará às 14 horas do dia 

28 de abril de 2021, no auditório da Prefeitura Municipal para a apresentação do Plano 

Plurianual 2022-2025. 

               

Técnico e atleta da Hand Torres falam sobre os desafios 
para manter o ritmo em tempos da Covid-19



26 A FOLHAsexta-Feira, 23 de Abril de 2021 GERAL

FONTE: Prefeitura de Torres
_____________________

Nesta terça-feira, 20 de abril, a 
equipe do Centro de Referência da 
Mulher Pricila Selau iniciou o ca-
lendário de visitas às Prefeituras da 
Comarca de Torres com o propósito 
de fortalecer a rede de proteção às 
mulheres em situação de violência. 
O trabalho começou pela Prefeitu-
ra de Três Cachoeiras, com um en-
contro entre o CRM e participantes 
desta rede de proteção do municí-
pio, onde as técnicas detalharam a 
atuação do Centro.

Conforme a diretora do CRM, 
Zete Silveira, o encontro com o 

município vizinho foi bastante pro-
dutivo. Além de várias mulheres 
convidadas, estavam presentes o 
vice-prefeito Vilson da Silva Rodri-
gues, a chefe de gabinete, Carla 
Reus; a secretária municipal de As-
sistência Social,

Camila Roza; a secretária de Saú-
de, Gilcinara Borges Pereira; a coor-
denadora de Saúde, Tássia Regina 
Pereira e representantes do Con-
selho Tutelar de Três Cachoeiras, 
Carina Policarpo, Edinara Steffen 
Monteiro e Célia Knevitz.

Na reunião, foi exposto o traba-
lho de acolhimento às mulheres 
em situação de violência, e todo 
o acompanhamento em diversas 

áreas, como a psicológica, de assis-
tência social, a jurídica, o encami-
nhamento ao Ministério Público e 
Forum. Prestaram esclarecimentos 
técnicos ao grupo, a assistente so-
cial Vera Souza, a psicóloga Vânia 
Schmitz, e as estagiárias Carolina 
Cardoso, de Psicologia e Daiana 
Borges, de Serviço Social.

Entre as medidas conquistadas, 
foi bastante elogiada a possibilida-
de de compra de vagas em abrigos 
para mulheres vítimas de violên-
cia. Através do CRM, a Prefeitura 
de Torres assinou convênio no ano 
passado no Ministério Público, com 
a presença dos prefeitos da Co-
marca. A articulação foi do prefeito 

Carlos Souza. O CRM atende a de-
manda de seis municípios, além de 
Torres: Arroio do Sal, Dom Pedro de 

Alcântara, Mampituba, Morrinhos 
do Sul, Três Cachoeiras e Três For-
quilhas.

Para fortalecer rede de proteção, 
CRM visita Prefeituras da Comarca de Torres

Na terceira entrega de alimentos 
realizada na manhã de sexta-feira, 
16 de abril, o secretário de Assis-
tência Social e Direitos Humanos, 
Fábio da Rosa, recebeu da secretá-
ria de Saúde Suzana Machado e do 
diretor Lasier França, mais 441 Kg 
de alimentos arrecadados através 
da “Campanha Vacinação Solidá-
ria”.O montante proporcionou a 
confecção de 24 cestas básicas as 
quais estão sendo distribuídas às 

famílias atendidas pelo Centro de 
Referência de Assistência Social- 
CRAS e ainda mais alimentos que 
ficaram fora das cestas.

Com o propósito de ajudar fa-
mílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social na cidade, 
a Prefeitura lançou a Campanha 
que visa arrecadar alimentos não 
perecíveis nas ações de vacinação 
contra a Covid-19. A doação não é 
obrigatória.

O secretário Fábio pede a cola-
boração de todo cidadão torrense 
para que continue doando um 1Kg 
de alimento ao realizar sua vacina 
contra a Covid-19, pois toda ajuda 
é muito importante neste momen-
to tão difícil economicamente em 
que as famílias estão enfrentando. 
O CRAS chega a atender aproxi-
madamente 350 famílias mensais. 
Vacina salva vidas, e o alimento 
também.

Terceira entrega de alimentos da “Campanha Vacinação 
Solidária” arrecada 441 Kg em Torres

O trabalho começou pela Prefeitura de Três Cachoeiras, com um encontro entre o CRM e participantes desta rede de proteção do município

TORRES - Na tarde desta quinta-fei-
ra, 22 de abril, o prefeito de Torres, 
Carlos Souza, recebeu um pedido de 
apoio contra a privatização da Com-
panhia Riograndense de Saneamento 
(Corsan), movimento lançado pelo Fó-
rum em Defesa da Água e Saneamen-
to. Reunindo os servidores da Com-
panhia e várias entidades estaduais 
ligadas à área, o Fórum divulga dados 
produzidos por técnicos que contra-
põe as justificativas utilizadas para 
sustentar a privatização. O pedido foi 

entregue por servidora da Companhia 
locada em Torres.

O prefeito comentou com a servido-
ra Renata Machado que o assunto é de 
extrema importância e que já foi pauta 
dos prefeitos na Famurs. Atualmente, 
317 municípios possuem contrato com 
a Companhia.

No documento, o Fórum pede 
apoio para que os deputados não vo-
tem a PEC 280/2019 que versa sobre 
a retirada da necessidade de plebiscito 
para a privatização da Corsan, Banrisul 

e Procergs.
Na oportunidade da entrega do 

documento, o prefeito estava acompa-
nhado do secretário municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo, Júlio Agápio e 
do diretor Denilson Boff Pinto. Para o 
secretário, “a água é uma necessidade 
básica das pessoas, muito diferente, 
por exemplo, da energia elétrica, que 
posso ainda optar em usar ou não. A 
água é essencial. É temerário um Es-
tado rumar para a privatização de um 
bem público tão importante”.

Servidores da Corsan pedem apoio contra a privatização da estatal
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REMEMBRANÇAS DE TORRES 

Não tenho certeza, mas acho que os 
mais velhos (ou menos novos) têm recor-
dação de alguma velha figueira da sua 
infância. Sim, uma figueira. Aquela árvore 
frondosa, de grosso caule e longos e al-
tos galhos. Não sei, mas se via com mai-
or frequência antigamente, nas cercanias 
da cidade e até em partes centrais. Hoje, 
não se vê mais. Ou se vemos não mais 
as enxergamos.   

Nesses dias vi a foto de uma figueira no 
facebook do grupo “Fotos antigas de Tor-
res” com a seguinte pergunta: Alguém 
conhece esta figueira?  

Como o grupo é “frequentado”, em sua 
maioria, por “jovens há mais tempo", as-
sim como eu, cada um lembrou de uma 
figueira conhecida. Eu me lembrei da fi-
gueira da entrada do bairro Salinas.  

Dela tenho uma boa recordação. Lembro 
de ir, com minha mãe, muitas vezes no 
pé desta figueira para apanhar as conhe-

cidas “barbas de pau” para enfeitar o pi-
nheiro no Natal. Fizemos isso algumas 
vezes. Naquele tempo a velha figueira 
parecia estar em outra cidade, tamanha 
era a distância dela para o centro da ci-
dade. 

A velha figueira, certamente centenária, 
além de fornecer a “barba de pau” ela for-
necia uma bela sombra para um piqueni-
que ou para o passante descansar. 

Ela ficou ali, solitária durante longos 
anos, porém aos poucos, os antigos cam-
pos habitados apenas por poucos cava-
los e vacas, foram sendo preenchidos por 
casas  escondendo a bela figueira. 

Na verdade, não sei quase nada sobre 
sua história, mas conheço a história de 
uma outra (ou seria esta) onde Picoral 
fazia seus piqueniques anuais. Guido Mu-
ri contou em seu livro Remembranças de 
Torres que existia uma famosa figueira 

perto do rio Mampituba, apelidada de 
“Figueira do Picoral” pois era seu fre-
quentador mais assíduo. 

Pelas informações fornecidas por Ivo Pi-
coral, filho de José Antônio Picoral, lá pe-
los anos de 1920 seu pai a utilizava para 
comemorações festivas. O lugar foi assim 
descrito: 

“A vasta ramagem com suas raízes emer-
gentes a um metro do solo situava-se à 
beira  do rio Mampituba, e faziam parte, 
com o vasto arvoredo ao seu redor, da 
mata Atlântica, em terreno de Bier Ull-
mann, alugado por Picoral, para ali pasto-
rear seu gado e seus cavalos. Passou à 
história da comunidade depois que o em-
presário construiu uma casa rústica de 
madeira, com uma grande mesa, junto a 
figueira; nela serviam-se caprichadas co-
midas que o hoteleiro e sua esposa Ma-
thilde Mayer preparavam e ofereciam a 
seus empregados, quando eles se despe-
diam dos patrões e voltavam a suas que-
rência, após finda a época dos banhos, 
para só voltarem no fim do ano, já em no-
va temporada. Passou a grande árvore, 
com o correr dos tempos, a ser ponto de 
reunião de veranistas em alegres piqueni-
ques.” 

Dizem que esta tal figueira foi abatida pe-
lo machado do progresso e seu grosso 
tronco se transformou em uma canoa do-
ada aos pescadores locais. Esta canoa 
teve um fim trágico, em uma pescaria na 
Ilha dos Lobos, ela virou e seus tripulan-
tes, 4 pescadores, morreram afogados. 

Ah! A tal figueira que falei no início da co-
luna não é nenhuma destas. Pelo que li 
nos comentários dos frequentadores do 
grupo, ninguém a identificou. Porém, co-
mo também disse lá no início, muitos dos 
que visualizaram a foto arriscaram uma, 
todas contidas lá na memória de suas in-
fâncias. E você, tem alguma figueira em 
suas lembranças? 
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