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Torres não registrou nenhum óbito por Covid-19 durante o período
de uma semana; no extremo sul de SC, foram 24 óbitos
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nos dias 1º e 2 de maio em Torres
Revoada Solidária deverá colorir o céu

•

22 pilotos com seus balões devem participar do evento - para recordar a grandeza do Festival do
Balonismo (suspenso neste ano) e prestar solidariedade com famílias necessitadas em meio a pandemia

na câmara torrense, Novo
plano de uso do Parque Itapeva
gera debate polêmico
Prefeitura de Torres decreta
aulas presenciais a partir do
dia 10 de maio em regime híbrido
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O DIA DO TRABALHADOR
Falar sobre o significado e origens do DIA DO
TRABALHO, no primeiro de maio de cada ano,
é até fácil. Basta consultar o Dr. Google e, em
poucos linhas, ficamos sabendo de toda sua
história: eterno martírio dos que carregam
o mundo nas costas ao longo da geografia do
mundo. Das pirâmides egípcias aos arranha
céus contemporâneos. Um pouco mais difícil
é situar o DIA DO TRABALHADOR no século
que lhe corresponde, como um sacrifício que
acabou sacralizado, numa era em que os trabalhadores deixaram de ser apenas força de
tração humana, com severas obrigações perante seus amos e o Estado, para se converterem em cidadãos, com inalienáveis direitos
numa moderna ordem social competitiva e
democrática. Um círculo concêntrico de direitos, a partir dos direitos civis, precocemente
obtidos na Inglaterra, passando pelos direitos
políticos, depois da Revolução Francesa, até
chegarmos aos direitos sociais no século XX,
quando se consagrou o Estado de Bem Estar
no Ocidente, não por acaso denominado “Século dos Direitos”.
Mas até chegarmos ao Estado Moderno a
humanidade pagou um elevado preço: Quatro
séculos de intermináveis guerras mundiais, a
primeira delas a Guerra dos Trinta Anos (1618-

48) que se encerrou com o Congresso de Westphalia, as duas últimas, 1914/18 e 1939/45,
com um passivo de 100 milhões de mortos;
prolongadas guerras civis, como a que ceifou a vida de quase um milhão de almas na
Guerra Civil americana; golpes reacionários
e retrocessos no âmbito corporativo ou de
continentes inteiros, como as ditaduras cruéis que varreram o Cone Sul entre as décadas
de 1960 e 1980. Hoje, por exemplo, quando
falamos em “fordismo” vem-nos à mente o
sucesso de um certo Henri Ford, por décadas
o maior fabricante de automóveis do mundo,
que institui a linha de montagem reduzindo o
custo final dos carros e mudando a fisionomia
social e urbana do planeta. Poucos sabem que
era um autoritário patrão que reagiu violentamente ao reconhecimento do Sindicato dos
Trabalhadores como um agente institucional
indispensável à regularização das relações capital-trabalho na década de 1930. Explica-se:
Era um simpatizante do nazismo e não conseguiu perceber o caráter social da propriedade,
nem compreender que não basta a eficiência
econômica quando não envolta no manto da
Justiça. Achava que bastava cercar-se de pistoleiros que intimidavam e atiravam em operários revoltados para manter a “ordem” no

“seu” terreiro. Foi necessária a ação visionária
de um Presidente Roosevelt, eleito em 1932 e
no cargo até as vésperas do fim da II Guerra,
para colocá-lo sob o império da Lei de 1933
que passava a reconhecer o direito dos trabalhadores à organização e representação oficial
por sindicatos. A esta época, até a conservadora Alemanha já havia reconhecido um conjunto
de direitos sociais dos trabalhadores, inclusive
a aposentadoria pública. Estava selado que Estado e Mercado são instituições necessárias,
convenientes e indispensáveis ao funcionamento da moderna sociedade. No Brasil, Getúlio Vargas, depois da ruptura de 1930, quando soterrou a Velha República, que tratava a
Questão Social como “caso de polícia”, com a
garantia da “coluna tenentista” que lhe garantia o Poder Central e o estendia pelas intervenções federais nos Estados, quebrando, ainda
que parcialmente, o conservadorismo interiorano, em 1943 aprovava a CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO – CLT. Desde então, o trabalhador brasileiro se orgulha de sua Carteira

de Trabalho e de seus direitos sociais, dentre
os quais os pessoais, como horário regulado de
trabalho com direito a repouso e férias, assistência social e sanitária, na qual o SUS cumpre
importante papel e acesso à educação pública
e gratuita. Hoje, mais da metade das vagas das
Universidades públicas é ocupada por jovens
oriundos das classes mais pobres, maioria deles negros. Isso é o Primeiro de Maio.
Para chegarmos a isso, entretanto, muitos
mártires. Infeliz do povo que precisa deste holocausto para chegar a seus direitos democráticos, mas mais infeliz, ainda, aqueles povos que
não são ou não foram capazes de oferecê-los:
A primeiro de maio de 1886, em Chicago (EUA)
uma greve geral, impulsionada pelos anarquistas, em prol da jornada de trabalho de oito horas, sustentada por uma imensa manifestação
de milhares de pessoas acaba em tragédia. A
partir daí a Segunda Internacional dos Trabalhadores começou a celebrar a data que, afinal,
ficou abençoada como o Dia dos Trabalhadores.
Viva o Primeiro de Maio!

A FOLHA

Sexta-Feira, 30 de Abril de 2021 3

E M P R E E N D I M E N TO
AUTOGRAFADO POR:

SAIBA MAIS

PAULO ROBERTO

FALCÃO

PISCINA AQUECIDA

TERRAZZO COM MIRANTE E ARQUIBANCADA PARA CONTEMPLAR O MAR

ÁREA GOURMET 21º ANDAR: ESPAÇO BRUNELLO

SALA DE ESTAR

ÁREA GOURMET 2º ANDAR: CANTINA

4

sexta-Feira, 30 de Abril de 2021

A FOLHA

POLÍTICA

Sessão da Câmara de Torres teve vetos a importantes
projetos rejeitados e outros vetos aprovados
Os vetos de leis do prefeito Carlos Souza que foram rejeitados ficam valendo. Já os vetos que foram aceitos pela maioria ocasionam o arquivamento e a invalidez da lei, mesmo após aprovada na Câmara
Por Fausto Júnior
_____________
Na sessão da Câmara dos Vereadores realizada em Torres na
segunda-feira (26 de abril), vários
processos referentes a vetos (do
prefeito Carlos Souza) a Projetos
de Lei anteriormente aprovados
na Câmara foram debatidos e
votados. Todos são oriundos de
Projetos de Lei apresentados,
votados e debatidos pela nomi-

nata da Câmara Municipal anterior, vereadores da legislatura
2017/2020. Portanto, muitos
vereadores atuais (2021/2024)
votaram vetos a projetos aprovados por vereadores que já não
possuem mais mandato. Mas
casualmente os vetos foram feitos acerca de Projetos de Lei de
autoria de dois vereadores que
foram reeleitos para a legislatura
atual: o vereador Gimi (PP) e o
vereador Rogerinho (PP).

Carros abandonados
Primeiramente foi votado o
veto 01/2021, o qual vetou totalmente ao Projeto de Lei 38/2020,
de autoria do Vereador Rogerinho.
Estre PL dispõe sobre a remoção
de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono em via pública,
assim como dispõe sobre sansões

aos infratores e obrigações da prefeitura perante os casos. A lei havia
sido aprovada em 2020.
Além do vereador autor da lei
rejeitada discordar do veto, mais
dois vereadores foram debater o
processo defendendo o autor e
pedindo que o veto fosse rejeitado: Igor Beretta (MDB) e Silvano

Vereador Rogerinho é autor da maioria dos Projetos de Lei aprovados em 2020, vetados pelo
prefeito e mais uma vez votados pela Casa Legislativa.
Borja (PDT). Mas a votação secreta (conforme o regimento da

Câmara) MANTEVE O VETO do
prefeito Carlos Souza por 7 votos

a favor do veto e 6 votos contra o
veto.

possibilidade de receber recursos
públicos, o que nunca aconteceu,
fazendo que o espaço de recuperação para dependente de drogas
e álcool dependa de doações (de
pessoas e de entidades parceiras).
Gimi acha que se trata de 'quase
hipócrita' o argumento jurídico

utilizado pela prefeitura. E mais
uma vez lembrou que muitos pais
e mães da cidade acabam tendo
na Entidade Renovar a última alternativa para seus filhos viciados
tentarem sair do vício. Pediu que
colegas votassem contra o veto.
O vereador Igor Beretta (MDB)

concordou com o vereador Gimi e
também utilizou a tribuna para pedir
que o veto fosse rejeitado na votação.
E após votação secreta, o VETO
FOI REJEITADO com escora largo:
10 x 3. Ou seja, a lei está valendo
e só será invalidada caso haja judicialização.

de IPTU no município de Torres,
para contribuição voluntária à
causa Animal por torrenses e ve-

ranistas. O veto também FOI REJEITADO pelo escore de 7 votos
contra e 6 votos a favor do veto.

Mais uma lei que segue valendo,
mesmo sendo vetada pelo prefeito Carlos Souza.

O vereador Rogerinho utilizou a
tribuna para argumentar que a justificativa da prefeitura para o veto - dizer
que já faz (e irá continuar fazendo)
este trabalho de formação - não justi-

ficaria, uma vez que a lei serviria para
gestões futuras, bem como formalizaria a prática na cidade de Torres.
Mais uma vez o vereador Igor Beretta
(MDB) utilizou a tribuna no debate para

apoiar o vereador autor do PL e pedir a rejeição em nome da oposição. E deu certo.
Mais um VETO FOI REJEITADO, com placar
apertado de 7 X 6, o que faz com que a lei
seja validade imediatamente.

são estes servidores públicos que
'fazem a secretaria funcionar'. E
que para ele a concessionária não
vai ficar mais pobre ao liberar o
pagamento de tão pouca gente, os

agentes de Saúde.
Entretanto, desta vez O VETO
FOI MANTIDO por 7 votos a favor
do veto contra 6 votos contra o
veto. Assim, a lei será arquivada.

pela poeira largada por caminhões.
Já o vereador Gimi lembrou que a
demanda da lei vetada é do Barro Cortado e se refere aos caminhões da Pedreira. Disse que moradores já tentaram acordo direto com a empresa que
explora a pedreira. E que concorda
que é uma questão de Saúde Pública,
pois a poeira diária em excesso causada pelo aumento do tráfego causa
problemas de Saúde.

Neste caso o VETO FOI REJEITADO
com folga, por 8 votos contra o veto
do prefeito e 5 votos a favor do veto.
A lei do vereador Rogerinho está valendo, portanto.
Mais detalhes de todos os vetos
e todas as leis que foram apreciadas
para aprovar ou rejeitar os vetos do
prefeito podem ser conferidos no site
da Câmara no endereço www.camaratorres.rs.gov.br

“Renovar” é de Utilidade Pública
A seguir entrou em debate o
veto 02/2021, o qual vetava totalmente o PL 46/2020, de autoria do Vereador Gimi (MDB).
Este projeto declarava como de
Utilidade Pública a Associação
Amor-Exigente de Torres, também
conhecida como Comunidade Te-

rapêutica Renovar, entidade que
trata a dependência química em
Torres. O vereador Gimi utilizou
a tribuna para lamentar o veto do
PL (que havia sido aprovado em
2020) afirmando que, pelo currículo da Renovar em Torres (atuando desde 2001), esta deveria ter a

Boleto bancário para contribuição voluntária
O veto 03/2021 também foi
total. Refere-se ao Projeto de
Lei 48/2020, de autoria do Ve-

reador Rogerinho (PP), que dispõe sobre a inserção de 'boleto
bancário voluntário' nos carnês

Curso obrigatório de primeiros socorros
Já o veto 04/2021 vetava totalmente o Projeto de Lei 49/2020,
também de autoria do Vereador Rogerinho. Este projeto institui a obrigatoriedade da realização de cursos

de primeiros socorros para todos os
funcionários de creches e escolas
municipais, tanto da rede direta e
indireta quanto os particulares conveniados no Município.

Passagem grátis para Agentes de Saúde não foi adiante
Mais um veto debatido e votado
foi o 05/2021, o veto total do prefeito Carlos Souza ao Projeto de Lei
50/2020, de autoria do mesmo vereador Rogerinho. O PL dispunha

sobre a gratuidade no transporte
público coletivo aos Agentes Comunitários de Saúde em expediente. Rogerinho usou a tribuna questionando o veto ao seu projeto e

lembrou a situação de baixo salário
pago para os agentes.
O vereador Silvano Borja também utilizou a tribuna para apoiar
a rejeição do veto, alegando que

Poeira de empresa que opera caminhões em pedreira
O último veto debatido e votado
na Ordem do Dia da Sessão da Câmara Municipal de Torres foi o 06/2021,
veto também total à lei 56/2020. Este
PL, também de autoria do Vereador
Rogerinho (PP), foi aprovada o ano
passado e havia sido vetada pelo
prefeito Carlos. Ela dispõe sobre a
existência de obrigatoriedade de uso
de lonas por caminhões basculantes
que trabalham no manejo comercial

de uma pedreira, localizada próxima
ao bairro Barro Cortado, assim como
a obrigatoriedade desta empresa que
opera os caminhões fazer a “rega”
- (molhar) a estrada de saibro (sem
pavimentação) onde passam no bairro. O vereador Rogerinho (autor da
lei aprovada) mais uma vez usou a
tribuna para lembrar que pesquisou,
pessoalmente, a reclamação dos moradores quando notou a necessidade

de fazer a lei. E pediu mais uma rejeição de veto ao PL.
Silvano Borja também utilizou espaço e disse ter apreciado todos os
projetos feitos por seu colega e não
saber por que dos vetos. Silvano pediu apoio de votos pela rejeição aos
colegas de Câmara. O vereador Igor
Beretta também concorda e se referiu
à rua universitária, dando outro exemplo de problemas de saúde causados
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Prefeitura de Torres decreta aulas presenciais
a partir do dia 10 de maio em regime híbrido
O prefeito de Torres, Carlos Souza, assinou nesta quarta-feira (28
de abril) o decreto 082/2021 que
recepciona em Torres o decreto estadual 55.856, de 27 de abril, enquanto perdurar sua vigência. Com
o decreto, fica autorizado o retorno
das aulas de modo híbrido (presencial e não presencial) em Torres, respeitando as normas do Sistema de
Distanciamento Controlado. A Rede
Pública Municipal de Ensino, irá iniciar o retorno presencial dos alunos
a contar do dia 10 de maio. segunda-feira, de forma progressiva,

-No dia 10 de maio, o retorno
da Educação Infantil, 1º e 2º Anos
do Ensino Fundamental, Salas de
Recursos Multifuncionais (Atendimento Educacional Especializado-AEE), atendimento psicopedagógico a apoio pedagógico;
-No dia 17 de maio. o retorno
dos 3º, 4º e 5º Anos do Ensino Fundamental;
-No dia 24 de maio, o retorno do
6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental.
Somente poderão realizar atividades presenciais em Torres os es-

tabelecimentos de ensino que preencherem determinados requisitos
que constam do decreto municipal
(cujo documento completo pode ser
acessado através do site da Prefeitura de Torres)
"Os pais ou responsáveis por
aluno que optem por não autorizar
a sua participação em atividades
presenciais de ensino, deverão observar as diretrizes estabelecidas
pela respectiva mantenedora para o
pleno acesso à plataforma online de
ensino, bem como outras formas e
modalidades de ensino não presencial", ressalta a Prefeitura de Torres.

Por falta de vacina Coronavac, foi suspensa próxima
ação para aplicação da segunda dose em Torres
Em virtude da falta de vacinas Coronavac em todo o país,
a Prefeitura de Torres anunciou

na manhã de quarta-feira (28 de
abril), a suspensão da aplicação
da segunda dose programada

para esta sexta-feira, 30 de abril,
e as demais previstas para a próxima semana com a aplicação do
reforço. A informação é da secretária Suzana Machado, acompanhado do diretor da Vigilância
em Saúde, Lasier França e do diretor da Vigilância Epidemiológica, Renan Emerim Monteiro.
Conforme os responsáveis
pelas ações de vacinação, estão
faltando 1.400 vacinas da segunda dose em Torres no momento.
Este montante atende ao público que já ficou sem a segunda
dose, como ocorreu no dia 26 de
abril e os previstos para esta próxima sexta. Na semana que vem,
este quantitativo já aumenta.

Prefeitura de Torres realiza processo seletivo
para médico de saúde da família
A Prefeitura de Torres
realiza processo seletivo
para Médico de Saúde de
Família, com carga horária
de 40 horas semanais. As
inscrições vão até o dia 6 de
maio, quinta-feira, e é realizada exclusivamente no

site da Prefeitura de Torres,
através do link abaixo, em
área específica à inscrição.
O edital de abertura do
Processo Seletivo Simplificado nº 225, de 26 de abril
de 2021, da Secretaria Municipal de Administração e

Atendimento ao Cidadão,
pode ser acessado no site
da Prefeitura em Editais.
As inscrições são gratuitas.
A publicação das notas e a
classificação final está prevista para 28 de maio e o
chamamento é em seguida.

"A Prefeitura aguarda nova
remessa de vacinas Coronavac
para regularizar as ações programadas. O Instituto Butantan,
de São Paulo, divulgou uma nota
com a previsão de que deverá
encaminhar ao Ministério da
Saúde nova remessa de vacinas
no dia 3 de maio. Porém, não
anunciaram o montante", ressalta em comunicado a municipalidade.
A secretária destaca que as
ações de vacinação estão bem
organizadas, que a falta da segunda dose acontece em todo o
país. "As operações de imunizações que estão ocorrendo atualmente obedecem o cronograma

do Ministério da Saúde. Chegando a remessa no Ministério,
o trâmite é rápido para estar no
Estado e dali para as Coordenadorias Regionais".
Ela ainda aproveitou a oportunidade para salientar que devido
ao fato dos casos de Covid-19
estarem diminuindo na cidade, a
população não pode descuidar-se, deve continuar cumprindo
os regramentos sanitários para
que situação melhore cada vez
mais. "Reforça-se a necessidade
da população em evitar aglomeração, usar máscara, higienizar
as mãos com água e sabão ou
álcool gel e manter o distanciamento social".

Igra Norte e Igra Sul
recebem choque de limpeza

TORRES - A Secretaria de
Obras e Serviços Públicos de
Torres realizou, nesta última
semana de abril, uma operação
de limpeza nos bairros Igra Norte e Igra Sul. Conforme o secretário Mauro Dias, "a Secretaria
está empenhadas na operação
que visa oferecer uma cidade
mais limpa e atraente aos turistas e moradores. São realizadas

ações rotineiras nos pontos turísticos e nos bairros, a partir de
um cronograma".
Nesta ação do Igra Norte e
Sul, também receberam atenção, ruas próximas como a
Ernesto Silva, Alexandrino de
Alencar, General Firmino Paim,
a Manoel Fortunato de Souza e
a Avenida do Riacho.
O choque de limpeza con-

siste na execução da capina,
recolhimento de vegetação,
entulhos em geral e ainda a pintura do meio-fio, com trabalho
reforçado nas vias de acesso a
estes locais. Participam desta
operação, o efetivo da Secretaria de Obras e os integrantes do
Programa Frente Emergencial
de Trabalho: Cidadania e Qualificação – PFET.
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Vereadores de Torres endossam moção de apoio o plano
de modernização da carreira dos militares do RS
Iniciativa foi idealizada pelo vereador Jacó Miguel Zeferino (PSD)
Está tramitando nos ritos da Câmara de Vereadores de Torres, um
requerimento de Moção de Apoio
ao Plano de Modernização da Carreira dos Militares do Estado do Rio
Grande do Sul, apresentado pelas
entidades de classe representativas
dos policiais e bombeiros militares
do estado. A moção requerida é de
iniciativa do vereador Jacó Miguel

Zeferino (PSD) e tem a assinatura
de todos os outros 12 seus colegas
da Casa Legislativa torrense.
Na justificativa para a emissão
da moção, o autor afirma que o
Plano em voga "garantirá a valorização e reconhecimento dos
militares, favorecerá a melhoria
da prestação do serviço publico a
população gaúcha e economia aos

cofres públicos estaduais". Dentre
outras várias outras citações, Jacó
Miguel lembra que, em sua avaliação, não haverá impacto financeiro
negativo nas contas da entidade
estadual, uma vez que os cargos
pretendidos no plano já fazem parte da folha de pagamento dos servidores através das substituições
temporárias.

Imagem meramente ilustrativa (divulgação da BM)

Comissão de Saúde da Câmara recebe novo diretor do
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes
Novo gestor local do HNSN quer maior aproximação do Hospital de Torres com a Casa Legislativa local
A Comissão de Saúde da Câmara Municipal recebeu na segunda-feira (26/04) o novo diretor do Hospital Nossa Senhora
dos Navegantes, Samuel Meoti.
Conforme nota emitida pela
Casa Legislativa torrense, na ocasião o diretor do HNSN se colocou à disposição da Câmara para
tentar maior aproximação entre
o poder legislativo torrense e a
entidade de saúde regional.
Além dos vereadores Igor
Beretta, Silvano Borja e Carla

Daitx, que compõe a Direção da
Comissão de Saúde, participaram da reunião, os vereadores
Theo Rocha, Claudio Freitas,
Carlos Jacques, João Negrini,
Rogério Jacob, Dilson Boaventura, Jacó Miguel, Rafael Silveira e o presidente da Casa,
Gibraltar Vidal.
Um dos hospitais da AESC
(Associação Educadora São
Carlos) no litoral gaúcho, o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes está localizado em Tor-

res, único hospital em um raio
de 50 quilômetros e referência
para os municípios da microrregião. Atualmente o hospital
conta com 70 leitos, serviços
de ambulatório em cirurgia
geral, urologia, traumatologia/
ortopedia e vascular, além de
exames diagnósticos em radiologia, laboratório, ultrassonografia, mamografia e tomografia, atendendo pacientes
de convênios e principalmente
SUS.
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Sindilojas Torres e Região realiza
acordo para abertura do comércio local
no Dia Do Trabalhador (1º de maio)

Comerciantes não podem mais perder oportunidades de trabalhar
após fechamentos compulsórios por conta da pandemia

Depois de diversas reuniões entre o presidente e o sindicato de
trabalhadores, o Sindilojas Torres e
Região conseguiu uma importante
conquista junto ao Sindicato dos
Comerciários de Santo Antônio da
Patrulha: a autorização para funcionamento no feriado de 01/05.
"A negociação foi realizada em

razão de o Sindilojas entender que
os comerciantes não podem perder
mais nenhuma oportunidade de
abrir as suas empresas, frente aos
diversos períodos de fechamento
que ocorreram desde o início da
pandemia de Covid-19", ressalta o
presidente do Sindilojas Torres, Nasser Samham.

Para a empresa obter a autorização de abertura, é necessário que
realize um acordo coletivo com o
Sindicato dos Comerciários de Santo Antônio da Patrulha, o qual é
completamente encaminhado pelo
Sindilojas Torres e Região. O Telefone do Sindilojas Torres para contato
é (51) 3626-1504

Associação de empresários promove campanha
institucional para fomentar comércio em Torres
ACISATT pretende também reativar comércio local através do Dia das Mães
A ACISATT (Associação do Comércio, Indústria, Serviços, Agronegócio e
Turismo de Torres), resolveu dar uma
arrancada nova no comércio local. E
aproveitou a tradicional data do Dia
das Mães, comemorada anualmente
no segundo domingo do mês de maio,
para realizar uma Campanha promocional em Torres com o objetivo de

fomentar o consumo dos torrenses
dentro da cidade onde moram e vivem, uma forma de sustentabilidade
econômica e social para geração de
emprego e renda locais.
A cada R$ 50,00 em compras feitas em lojas localizadas em Torres
que estejam inscritas para participar
da campanha institucional, o cliente

ganha um cupom para concorrer aos
prêmios, um valor agregado para fomentar a compra local. A Promoção é
válida até dia 08/05/21 e o sorteio será
feito nas redes sociais da ACISATT no
dia 15/05/21. O prêmio principal será
uma Smart TV de 43 polegadas.
Para que as empresas locais interessadas em participar da campanha estejam
incluídas, basta entrar
em contato com a associação pelo instagram @
acisatt e pelo whats 5199305-8851 para obter
regulamento.
E para carimbar a
promoção da querida
data comemorativa,
as mamães também
irão concorrer a três
cestas com combo de
prêmios como: Dia de
Rainha em Estética;
jantar; vale compras
em empresas locais,
dentre outras.
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Carreira própria para Bombeiros do RS: Coordenador
Regional da ABERGS é recebido por vereador de Torres
O Coordenador Regional da Associação de Bombeiros do Estado do
RS - ABERGS, em Torres, 2º Sargento Jeferson França, foi recebido na
manhã desta quarta-feira (28), pelo
vereador do município, Igor Beretta
(MDB), que manifestou seu apoio
e solidariedade aos Bombeiros Militares Estaduais, após receber das
mãos do Coordenador Regional, a
Moção de Apoio que será encaminhada à Assembleia Legislativa e ao
Governador Eduardo Leite, com o
objetivo de dar celeridade a legislação pertinente da Carreira Própria
do Corpo de Bombeiros Militar do
RS - CBMRS.

O vereador Igor se comprometeu
entregar a moção nas mãos do Presidente da ALRS, deputado Gabriel
Souza, e ratificou que o apoio à Instituição tem impacto direto na qualidade da prestação de serviço para a
comunidade gaúcha.
"A ABERGS, possui um esboço,
baseado nos melhores modelos de
Bombeiros do Brasil, que possuem
carreira distinta da Polícia Militar.
Este modelo, além de seguir as normas nacionais que estão em debate
no Congresso, permitem a ascenção
dos militares mais novos por antiguidade e por suas competências técnicas, além da valorização dos milita-

res mais antigos que se dedicaram a
muito tempo em prol a instituição e
sociedade. Da mesma forma o esboço retoma a ascenção do 1° Tenente
para outros postos do Oficialato em
Quadro distinto do atual Quadro de
Estado Maior", relatou o Coordenador 2º Sargento Jeferson.
Para o vereador, o governo não
pode se omitir deste debate, visto
que já deveria ter ocorrido pela previsão constitucional, e que tem convicção de que o presidente da ALRS,
tem o dever de cobrar providências
do Poder Executivo.
FONTE: https://abergs.org.br/

Servidores da Delegacia da Polícia Civil de Torres
doam cestas básicas para Assistência Social
Na manhã desta quinta-feira (29 de abril), servidores da
Delegacia da Polícia Civil de
Torres fizeram a doação de
cinco cestas básicas para a Secretaria de Assistência Social e

Direito Humanos. A doação foi
recebida pela servidora Edna
Saldanha de Sá, representando o secretário Fábio da Rosa.
As cestas básicas repassadas
pelos servidores da Delegacia

serão entregues às famílias
atendidas e acompanhadas
pelo Centro de Referência de
Assistência Social- CRAS.
Em nome do secretário,
Edna agradeceu esta ação.

“Toda ajuda da comunidade é
bem vinda para auxiliar neste
momento de crise financeira
em que as famílias estão passando ocasionada pela pandemia.
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Novo plano de uso do Parque Itapeva
gera debates polêmicos em Torres
Vereador Rafael Silveira - que indica ter apoio de outras entidades torrenses - reclama para governo Eduardo Leite, questiona ONG responsável
pelo plano de uso e conselheiros do PEVA. ONG contratada pelo governo citou “ tentativa de golpe por desenvolvimentistas torrenses” "
Por Fausto Júnior
_______________
Na última sessão da Câmara
dos Vereadores de Torres, realizada na segunda-feira (26 de abril),
em seu espaço de tribuna o vereador Rafael Silveira (PSDB) informou publicamente sua visita feita
ao governo do Estado do RS (cujo
governador, Eduardo Leite, é do
mesmo Partido do vereador) para
demostrar a indignação de parte
da comunidade sobre um novo
Plano de Uso do Parque Estadual de Itapeva (PEVA). O vereador
tucano acrescentou, também,
sua indignação pela constatação
(de seu gabinete) que foram gastos R$ 600 mil para que a ONG
Instituto Curicaca realizasse o
documento, encomendado pelo

Parque Itapeva e contratado conforme o mesmo vereador Rafael - sem licitação e com recursos
captados de forma compulsória
de compensações ambientais de
obras feitas no entorno de Torres.
“Acho estranho contratar uma
ONG para fazer um Plano de Uso
dentro de um Plano de Manejo
já existente” afirmou o vereador
Rafa Silveira. Ele continuou sua
manifestação na sessão da Câmara acrescentando que uma comissão municipal, formada por 16
entidades da sociedade torrense,
já havia emitido um parecer técnico questionando a legalidade
desta contratação e se colocando
de forma coletiva contrárias a implementação desta modificação
no Plano de Manejo do Parque de
Itapeva.

Busca de integração entre preservação
e municipalidade
Rafael Silveira explicou a intenção do reclame. Disse que

todos querem que o Parque
Itapeva vá em frente (e com a

Rafael Silveira quer que governo do RS reveja o Plano
construído a pedido do PEVA

Parque Estadual de Itapeva
preservação natural), que seja
desenvolvidos dentro de suas
metas, mas pensa que o planejamento deve ser feito junto com
o município, ao invés de feitos
por "grupos de ambientalistas e
ecochatos”, como se referiu no
discurso. O vereador desabafou,
dizendo achar que, atualmente,
a cidade de Torres estaria sendo
tratada pelos gestores do PEVA
como se ela fosse uma cidade
dentro de um parque, ao invés
de ser tratada como uma cidade que tem um parque dentro
de sua geografia. A seguir, listou várias atividades propostas
no Plano de Manejo (aprovado
e pago para ser feito lá no ano

de 2006), atividades estas que
“não estariam sendo desenvolvida dentro das atividades do
Parque Estadual Itapeva”. E que
o novo Plano de Uso feito pela
ONG Curicaca estaria retirando
a possibilidade de realização de
todas elas, deixando somente a
possibilidade de trilhas guiadas
dentro das atividades de visitas
ao parque.
Além destas questões pontuais, o vereador rebelado contra
os gestores do Parque Itapeva
projeta o seguinte: “Se o Plano
de Manejo for aprovado, 90%
das atividades de construção civil e desenvolvimento urbano do
município dependerão da apro-

vação (e boa vontade) dos gestores do PEVA”. E deu o exemplo
de quem mora a 500 metros do
parque. Por seu levantamento
no novo plano, se implementado, este mesmo morador não
poderia ter sequer um animal de
estimação em seu pátio.
No final de seu pronunciamento, Rafael Silveira também
criticou conselheiros e gestores
do parque por, além de aprovarem e criarem este plano, estarem acusando publicamente o
segmento da construção civil e
outras atividades em Torres de
serem poluidores de não atenderem demandas de preservação ambiental.

ONG Curicaca acusou segmentos locais de estarem tramando 'golpe'
Em publicação na rede social
Facebook, no começo de abril, a
ONG Curicaca compartilhou uma
nota intitulada “CONSELHO DO
PARQUE ITAPEVA REAJE À TENTAIIVA DE GOLPE POR DESENVOLVIMENTISTAS TORRENSES”, o que
sugere que atitudes como a do
vereador Rafael junto ao governo
estadual - e em seu discurso na
Câmara - seja uma forma de resposta à postura da ONG.
No texto, a ONG Curicaca afirma estar se deparando com o
que chamou de "ataque setorial
ao parque (PEVA) e aos seus gestores, Paulo e Danúbia". A ONG
relembrou que situação parecida

ocorreu em 2017, quando "alguns
políticos locais tentaram removê-los da chefia dessa área protegida, mas foram mal-sucedidos".
Cita ainda que a suposta perseguição política contra os gestores do
Parque Itapeva seria "resistência
que certas pessoas e grupos têm
em respeitar a legislação ambiental e adotarem medidas que garantam a integridade do parque e
da biodiversidade e serviços ambientais nele protegidos".
Segue a nota em sua integra,
conforme publicada na Linha do
Tempo da ONG Curicaca e no site
do Instituto. Segue na próxima página a nota em sua íntegra.

Diretor da Curicaca (d) entrega Plano de Uso ao Diretor do Parque Itapeva Paulo Grübler
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Conselho do Parque Estadual de Itapeva reage à tentativa de golpe por desenvolvimentistas torrenses
“Os tempos estão mudando. E os ventos apavorantes que sopram
do aquecimento global e da pandemia surgem diretamente do desrespeito à natureza, é o que a ciência nos mostra claramente. Vêm de
valores arcaicos, machistas, patriarcais, racistas, homofóbicos, xenofóbicos, presentes em grupos hegemônicos que frequentemente detém
o poder político, econômico e midiático. São resistentes a mudanças,
negacionistas, e assim teimam em não reconhecer a importância da
conservação da biodiversidade e do trabalho daqueles que dedicam à
vida a essa causa de bem comum.
Torres, não diferente de tantas outras cidades desse grande Brasil,
tem muito a ver com isso. A natureza é considerada um inimigo para
alguns grupos, de poucos e poderosos membros. Ela tem apenas valor
servil circunstancial quando é interessante vende-la aos turistas ou a
Unesco na forma de geoparque. De fato, nas alcovas do poder, trata-se
de um elemento indesejável às intenções desenvolvimentistas. E nessa
mira, desde 2002, quando foi criado, está o Parque Estadual de Itapeva. A joia que ora brilha ora fede, conforme a ocasião e o interlocutor.
Novamente nos deparamos com um ataque setorial ao parque e
aos seus gestores, Paulo e Danúbia. Filme já visto em 2017, quando
alguns políticos locais tentaram removê-los da chefia dessa área protegida, mas foram mal-sucedidos. Naquela época, a então Secretária
Estadual do Meio Ambiente entendeu, pelos argumentos dos defensores da Unidade de Conservação, que se tratava de uma perseguição
política, que traria enormes prejuízos. Tendo permanecido, Paulo e Danúbia, com a ajuda do conselho e parceiros, conseguiram consolidar a

regularização fundiária (foram milhões injetados na economia local),
elaborar um plano de uso público, que trará benefícios socioeconômicos aos empresários e moradores locais, e revisar o plano de manejo
para melhor proteger o parque e a sustentabilidade e qualidade de
vida regional. Vejam bem, tudo isso estaria perdido se o golpe desse
certo.
Quais os motivos dessa perseguição? Devem se perguntar pessoas alheias à trajetória deste parque. Bem, sinteticamente, trata-se da
resistência que certas pessoas e grupos têm em respeitar a legislação
ambiental e adotarem medidas que garantam a integridade do parque
e da biodiversidade e serviços ambientais nele protegidos. Objetivamente, trata-se de pôr os interesses pessoais e corporativos na frente
dos interesses comuns da sociedade. E nisso, não contam nem com
o Paulo e nem com a Danúbia, cujos compromissos estão focados na
integridade do parque, nos benefícios sociais que ele deve trazer e na
observância da legislação.
Felizmente, embora estejam em posições de poder, essas pessoas
e setores são minoria. São como um bando de aracuãs, que faz um
enorme alarido no final da tarde, para em seguida sumirem em meio
à imensidão tranquila e sapiente da floresta. E a floresta, nesse caso, é
o Conselho do Parque de Itapeva, que ouviu as reclamações e a tentativa de golpe e reagiu com solidez, segurança e celeridade em defesa
dos gestores e da Unidade de Conservação, da qualidade de vida, da
identidade e singularidade paisagística de Torres. Uma manifestação
unânime, contundente e fundamentada foi redigida a muitas mãos e

enviada ao Secretário Estadual de Meio Ambiente, ao Ministério Público Estadual e em resposta aos perseguidores. O que se pede e espera,
é mais uma vez o respeito e coerência praticados anteriormente e que
a Sema haja firmemente contra as injustiças e mentiras jogadas contra
os gestores, apoiando-os. Foi isso mesmo que o Diretor de Unidades
de Conservação, Luciano Kops, disse aos conselheiros: “se vocês assim
entendem, sairemos na defesa dos gestores”.
Estão curiosas e curiosos? Indignados e Indignadas? Leiam na íntegra o manifesto, que pode ser baixado dessa matéria no nosso site
(https://www.curicaca.org.br/).
Gostaríamos de destacar, ao fim, que assim como fazemos desde
2002, também com os mesmos atores detratores, estamos à disposição como parceiros na busca de iniciativas econômicas inovadoras,
criativas, sustentáveis, promotoras de inclusão social, como muitos
torrenses sabem e são testemunha. Se toda a energia que é voltada
por alguns contra o parque e seus gestores fosse direcionada para os
objetivos acima desde há 20 anos, quando a Unidade de Conservação
foi criada, ela já teria se tornando um polo concreto de ecoturismo estadual e nacional, com todos os benefícios decorrentes, promovendo
qualidade de vida, experiências e distribuição de renda, que a categoria Parque pode catalisar. Reforçamos o compromisso de estarmos
sempre aliados a essas perspectivas. Assim como todos, também queremos uma Torres MELHOR e não maior!”
Instituto Curicaca

Projeto propõe restringir licenciamentos ambientais de Torres somente às resoluções do Estado
Autoria tem assinatura de onze dos treze vereadores de Torres. Objetivo é 'simplificar burocracias' nos ritos ambientais
Está tramitando na Câmara dos Vereadores de Torres o processo 09/2021,
de autoria dos vereadores Gimi (PP); Jacques (PP); Claudio Freitas (PSB); Dilson
Boaventura (MDB); Jacó Miguel (PSD);
João Negrini (Republicanos); Rafael Silveira (PSDB); Rogerinho (PP); Silvano
Borja (PDT); Vilmar dos Santos Rocha
(PSL) e Carla Daitx (PP). O projeto determina que o Município de Torres adote as resoluções do Conselho ESTADUAL
do Meio Ambiente (CONSEMA) no que

diz respeito ao licenciamento ambiental. Dos 13 vereadores da Casa Legislativa, somente os vereadores Moisés
Trisch (PT) e Igor Beretta (MDB) não
assinaram o Projeto de Lei.
Retirada de interferência do
Conselho Municipal
Na exposição de motivos, dentro
do texto do Projeto de Lei, os autores
da proposta (vereadores de Torres) ci-

tam como base a Resolução nº 372, do
Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CONSEMA) e suas alterações, que,
juntamente com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, dispôs sobre os
licenciamentos ambientais de empreendimentos e atividades utilizadores
de recursos ambientais. Ou seja, a Câmara de Torres propõe que os licenciamentos ambientais locais sejam feitos
baseados somente nas Resoluções do
Conselho Estadual do Meio Ambiente

(CONSEMA).
Atualmente os licenciamentos feitos
pela prefeitura de Torres, estão sendo
baseados nestas resoluções e em outra resolução local, feita pelo Conselho
Municipal do Meio Ambiente de Torres
(COMMAM), que por sua vez exige
mais documentação dos empreendimentos da cidade para que a licença
seja emitida .
Conforme informou para A FOLHA
o presidente da Câmara, vereador Gimi

Vidal, Torres seria a única cidade gaúcha que teria criado uma resolução municipal sobreposta sobre a resolução estadual do Rio Grande do Sul, o que cria
mais burocracia e rigidez nos processos
de aprovação ambiental.

Associação Torrense de Proteção aos Animais
Diga NÃO aos testes em animais
Os testes realizados em animais são uma das maiores causas de revolta dos protetores dos animais na
sociedade atual.
Pode-se conceituar como Testes em Animais todo e qualquer experimento com animais cuja finalidade é a obtenção de um resultado seja de comportamento, medicamento, cosmético ou ação de substâncias químicas em geral. Geralmente os experimentos são realizados sem anestésicos, podendo ou
não envolver o ato da vivissecção, que é a dissecação de animais vivos para pesquisa e estudo, também
considerada uma prática cruel e desnecessária.
O grande questionamento a respeito dos testes realizados em animais é sua real necessidade, já que
nem sempre as reações observadas no organismo animal correspondem às reações do organismo humano. A dúvida sobre a validade dos testes está também relacionada à questão da ética. Que direito temos
nós de utilizar os animais como objetos, causando-lhes sofrimento, medo e dor?
De acordo com a PEA, já existem métodos eficientes desenvolvidos, como a utilização de sistemas
biológicos in vitro, que possibilitariam a abolição do uso dos animais nestes testes.
Um dos maiores exemplos de crueldade que se pode citar é a utilização de coelhos em testes de produtos de higiene pessoal, como xampus e sabonetes. Os coelhos possuem olhos grandes e possibilidade
de observação maior, assim como hipersensibilidade no globo ocular e os testes dos compostos químicos destes produtos causam uma irritabilidade muito superior à causada nos olhos humanos. Durante
o teste, os coelhos são imobilizados para evitar que reajam coçando ou machucando os próprios olhos.
Além do teste de irritação dos olhos, a PEA enumera alguns dos principais testes realizados em animais:
• Teste de irritação dermal: aplicação de substâncias em peles raspadas e feridas até que se cause
edema ou sangramento.
• Teste LD 50: teste de medição de toxicidade de substancias, inseridas no organismo animal através
de uma sonda gástrica. Além da perfuração, há ocorrência de dores fortes e convulsões, dentre outros
sintomas. As doses são administradas até que metade da população do teste morra.
• Testes de Toxidade Alcoólica e Tabaco: inalação de fumaça e ingestão de bebidas alcoólicas e posterior dissecação para estudo dos efeitos destas substâncias no organismo.
• Testes comportamentais: os animais são submetidos à privações de diversos tipos, como a de água,
comida, amor materno, sono, dentre outros. Podem ser feitos testes para observação do medo e estresse. Pode-se realizar estes estudos com a abertura do cérebro e colocação de eletrodos, durante os
testes.
• Testes armamentistas: submetem os animais à radiação de armas químicas, explosões, colisões, inalação de fumaça, gases tóxicos.

Estes são alguns exemplos, mas existem muitos outros. Muitos testes se mostram ineficazes, já que
o organismo animal pode ser comportar de forma diversa do humano. Alguns testes realizados em animais, que não trouxeram qualquer consequência, não tiverem o mesmo resultado em humanos, causando danos à saúde. Outros, que se mostraram potencialmente perigosos, não afetavam o organismo
humano. Um exemplo é a ineficácia da penicilina nos coelhos, usada por Fleming.
Atualmente, alternativas vem sendo buscadas para evitar o uso de animais. Uma das possibilidades é o
cultivo de tecidos animais in vitro, que permitem a observação de toxidade nas células.
E quem nunca ouviu falar na Laika... há 64 anos, Laika tornou-se o primeiro ser vivo a orbitar a Terra.
Ela morreu no espaço; sozinha, em agonia, e aterrorizada. Ela era um cão que foi arrancado das ruas
de Moscou, selecionado pelo seu pequeno tamanho e casaco brilhante (que apareceria bem no filme).
Ela faleceu cinco horas depois de ter sido lançada em órbita (embora durante mais de 40 anos a verdade tenha sido encoberta e os funcionários insistiram que ela estava viva durante dias após a decolagem).
Ela morreu devido ao sobreaquecimento. O satélite não estava suficientemente isolado dos raios do
sol, e ela cozinhou dolorosamente até à morte.
Os soviéticos admitiram que nunca planejaram que ela fizesse uma viagem de regresso, e sabiam que
ela iria morrer na experiência.
"Laika, o primeiro animal a ser lançado em órbita, morreu de sobreaquecimento e pânico na pequena
nave espacial - sozinha e com dor grave." Lembre-se de Laika e dos 115 milhões de outros animais usados
desnecessariamente em experiências mundiais todos os anos.
Como consumidores, a maior parte das pessoas pode travar uma luta silenciosa, evitando as empresas
que testam seus produtos em animais e escolhendo produtos livres de crueldade.
Pense nisso.
Fonte:http://www.pea.org.br/
A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) cuida de animais abandonados, encaminha
animais para esterilização e alimenta animais em diversos pontos da cidade. Estes animais foram muitas vezes deixados por veranistas ou abandonados por moradores, entre eles muitos idosos e doentes.
Nosso telefone de contato é (51) 98111-6834.
Abra seu coração e venha conhecer nossos lindos e amorosos animais disponíveis para adoção ou
ajude-nos a ajudá-los. Visite nossas redes sociais, faça contato através de nosso telefone e combine
uma visita, que pode ser feita com toda a segurança.
Facebook: https://www.facebook.com/atpa94/
Site: https://www.atpacoracaoanimal.org/
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Lançadas medidas para amenizar efeitos econômicos
da pandemia em Torres
Entre os projetos apresentado pelo prefeito Carlos na Câmara (foto), destaca-se o pagamento de dívidas atrasadas com a Prefeitura de Torres com descontos
de 100% em multas e juros, bem como emprego do IPCA como indexador de juros municipais
Na tarde de segunda-feira (26
de abril), o prefeito de Torres,
Carlos Souza apresentou importante projeto de medidas na
Câmara dos Vereadores, com o
intuito de recuperar a economia
pós-pandemia e amenizar a vida
financeira do contribuinte de
Torres. Uma das medidas do projeto elaborado pela Secretaria
Municipal da Fazenda determina
que todos os impostos referentes a 2021, com vencimento entre 01/01 e 30/06, poderão ser
quitados até dia 31/07 sem juros

e sem multas.
"A suspensão da incidência
de juros e de multas para os
tributos lançados em 2021, se
justifica pelo entendimento de
que neste primeiro semestre
de 2021, a situação economicamente ainda é desafiadora para
todos os segmentos", ressalta a
Prefeitura de Torres.
No projeto consta a alteração
do Código Tributário Municipal.
Ao invés do IGP-M, a intenção
agora será empregar o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor

Amplo). Todos os tributos vencidos e não pagos sujeitam-se
aos acréscimos legais de juros,
multas e correção monetária.
"O atual Código Tributário é de
dezembro de 2002 e emprega o
IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, que em 2020 fixou o índice
de inflação em 23%. O IPCA, que
fixou o índice em pouco mais de
4%, é atualmente utilizado pela
maioria dos entes públicos. Este
novo indexador seria utilizado
desde 01.01.2020", indica a Prefeitura de Torres.

Débitos municipais com descontos de 100% em multas e juros
Até o dia 31 de agosto deste
ano, a população que estiver atrasada nos seus pagamentos com a
Prefeitura de Torres poderá acertar dívidas tributárias e não tributárias com 100% de desconto
em juros e multas. Existem outras
alternativas. Projeto neste sentido
foi apresentado pelo prefeito Carlos Souza na sessão ordinária da
Câmara dos Vereadores na tarde

de segunda-feira (26 de abril). O
desconto é aplicado em dívidas
lançadas até 31 de dezembro de
2020.
"Também terá desconto de
100% (em juros e multas) quem
parcelar sua dívida mas quitá-la
até 31 de agosto. O parcelamento
poderá ser em até quatro vezes se
o interessado procurar a Prefeitura neste mês de maio. Se a adesão

ocorrer em junho, o número de
parcelas fica em três e assim por
diante. Quem tiver interesse mas
encontra-se com dificuldades financeiras, também é beneficiado.
O montante pode ser pago em
12 vezes com desconto de 75% e
ainda poderá ser quitado em até
24 vezes, porém com redução de
50% dos descontos".
Neste Programa de Recupera-

ção Fiscal, a adesão aos benefícios
independe de limite de valores
devidos e não está condicionada
à regularização total da dívida,
podendo se dar por exercícios
isolados. Os benefícios desta lei
também se estendem às dívidas
em execução fiscal (cobrança no
Foro).
Em Torres, IPTU, ISSQN e Alvarás são exemplos dos débitos

tributários mais comuns. Multas
ambientais, da Vigilância Sanitária
e provenientes da Fiscalização em
geral, são os exemplos mais frequentes de dívidas não tributárias.
O importante é que para ter
100% de desconto em juros e multa, a dívida deve ser quitada até o
dia 31 de agosto de 2021. O contribuinte paga apenas a correção
monetária.

Mais 1,7 tonelada de alimentos arrecadadas através da
"Campanha Vacinação Solidária" em Torres
Segue sendo um grande sucesso de solidariedade a “Campanha da Vacinação Solidária”,
organizada em Torres pela Secretaria Municipal de Saúde.
Em uma semana, cerca de 1,7
toneladas de alimentos foram
arrecadadas, em prol das famílias mais necessitadas da cidade.
Na manhã em que ocorreu
o feriado de Tiradentes (21 de
abril), foi realizada a quarta entrega de alimentos para a Secretaria Municipal de Assistência
Social através da campanha.
"Foram contabilizados 711Kg de
alimentos e 16 cestas básicas.
Estes alimentos estão sendo distribuídos às famílias atendidas
e acompanhadas pelo Centro
de Referência de Assistência
Social- CRAS. Além das 16 cestas básicas os 711 kg alimentos
proporcionaram a confecção de

mais 40 cestas, ou seja, somente
nesta arrecadação foram atendidas 56 famílias, e isto só foi
possível com o a colaboração da
comunidade neste belo gesto de
solidariedade", ressalta a comunicação da Prefeitura de Torres.
Já na manhã desta segunda-feira (26 de abril), ocorreu mais
um entrega de alimentos através da “Campanha da Vacinação Solidária” para a Secretaria
Municipal de Assistência Social,
contabilizou 590Kg de alimentos
e dez cestas básicas. Além das
cestas já montadas, os 590 kg
dealimentos proporcionaram a
confecção de mais 30 cestas, ou
seja, somente nesta arrecadação foram atendidas 40 famílias.
Além disso, na manhã desta
quarta-feira (28 de abril), uma
nova entrega de alimentos foi
repassados. Desta vez foram

contabilizados 392Kg de alimentos e três cestas básicas.
Estes alimentos já estão sendo
distribuídos a famílias que buscam atendimento no Centro de

Referência de Assistência Social- CRAS. Além das três cestas básicas prontas, os 392 kg
de alimentos proporcionaram a
confecção de mais 22 cestas, ou

seja, somente nesta arrecadação foram atendidas 25 famílias.
Isto só foi possível com o a colaboração da comunidade neste
gesto de solidariedade.

contra a Covid-19 e agradece
imensamente a todos por esta
ação.
Com o propósito de ajudar
famílias 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 é voluntária. O secretário Fabio da Rosa,

da Assistência Social, continua
a pedir a colaboração de cada
cidadão torrense para que doe
1Kg de alimento ao realizar
sua vacina contra a Covid-19 e
agradece a contribuição.

Sobre a campanha
Com o propósito de ajudar
famílias 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, com doação
voluntária. O secretário Fabio
da Rosa continua a pedir a
colaboração de cada cidadão
torrense ao realizar sua vacina
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A VÓZeDOS
BAIRROS
ULBRA
evocê
você
ULBRA
Dani Dos Santos Pereira

Presidente da Associação dos Bairros de
Torres

POLÍTICAS PARA COMBATER
CORONAVÍRUS NAS PERIFERIAS
O SUS é preparado para tratar doentes com coronavírus, mas precisa de um
financiamento maior, pois diante da pandemia, veio a recomendação de isolamento. Além disso, campanhas de higienização das mãos com água e sabão o
álcool gel.... Concordo que são práticas eficazes, no entanto, chamam a atenção
para um cálculo não feito: a falta de acesso a essas medidas pela população mais
vulnerável, os pobres. Por isso, deveriam haver políticas de prevenção considerando essas desigualdades.
Na periferia, onde a concentração de pessoas é maior, o isolamento é uma
utopia. Comprar álcool gel, que vem sendo vendido a valores até vezes maior, é
uma distante realidade. A situação é ainda mais difícil para quem vive em Situação de Rua.

ê

O vírus ataca todos, porém, a população mais vulnerável não tem a mesma
qualidade de saúde que as mais abastadas. A classe rica possui os melhores hospitais, convênios e até mesmo alguns tratamentos de qualidade mais avançada
que o pobre, que representa uma grande parcela da população.
Temos vilas e comunidades que ainda não possuem acesso à água potável e
casas cheias em que não há espaços adequados para quem precisa de quarentena.
A dificuldade é bem maior em casas pequenas, com poucos cômodos, sem ventilação e com famílias grandes Os trabalhadores informais e diaristas são grupos
que podem sofrer mais, principalmente por precisarem sair para trabalhar e colocar o 'ganha pão' dentro de sua residência. A maioria são mulheres sozinhas e
com filhos, e que, portanto, necessitam trabalhar. Muitos trabalhadores não terão
a mesma oportunidade de se pôr em quarentena.
AGovernantes
FOLHAtem de fazer sua parte com ajuda e cuidados com os moradores

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

de rua, que são bem vulneráveis a contrair Covid-19, principalmente por possuírem contato direto com várias pessoas ao mesmo tempo, incluindo o contato com
moedas e notas que a população entrega para eles. Muitos destes moradores de
rua já estão acima de 60 anos, e isso faz deles um grupo de risco. A prefeitura
deveria disponibilizar um protocolo de atendimento para os moradores de rua,
para os profissionais que trabalham com essa população orientarem, acionando o
SAMU em casos graves, bem como sempre utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual), oferecendo máscara para a pessoa em condição de rua, questionando o local onde ele esteve, limpando e desinfetando o carro sempre que for
transportar o morador de rua, disponibilizando medicamentos para eles.
A solução é totalmente de responsabilidade política. A população tem a parcela de se proteger com o que possui, como água e sabão, e se possível disponibilizar para quem precisa também. Seria um apoio que a prefeitura deveria
disponibilizar para essa população vulnerável em específico. Cada estado está
disponibilizando uma forma de assistência. No âmbito federal, o governo antecipou o abono do PIS, além de antecipar para maio a primeira parcela do 13º
salário para aposentados, algo que pode fazer falta lá na frente de certa forma.
STAN - Moradores do bairro Stan pedem que sejam feitas pinturas de placas
de sinalização na região -bem como faixas de segurança (com as devidas rampas
de acessibilidade), redutores de velocidades nas vias com pavimentação asfáltica
e recuperação das demais vias pavimentadas com pedras irregulares, muitas intransitáveis; pedem ainda limpeza geral das vias e notificação aos proprietários
de terrenos baldios para que providencie a limpeza dos terrenos - como o da
antiga Creche e principalmente das ruas do Loteamento Morada das Palmeiras,
onde acontecem trabalhos sociais.
CENTRO - Moradores da região Central de Torres pedem o órgão competente
da prefeitura emita orientações de padronização de calçadas com acessibilidade,
acabando com os desníveis que tem causado quedas de transeuntes e portadores
de deficiências; querem ainda nivelamento de canteiros das ruas centrais, com as
devidas rampas de acessibilidade e faixas de segurança para pedestres, pois nas
quatro praças tem rampas com declividade até de 75%, dificultando o acesso as
calçadas pelos usuários do local, limpeza e manutenção do caminho da Santinha.
Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br
Sexta-Feira,
12 de JUlHo de 2019
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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CÂMARA DE TORRES

A FOLHA

		
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES
Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano
Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre
Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de
Vereadores realizou sua 13a Sessão Plenária Ordinária,
do 1o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h,
no dia 26 de abril de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla
Rodrigues Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques
(PP), Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson
Mauro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Beretta (MDB), Ver. Jacó Miguel Zeferino (PSD), Ver. Moisés
Trisch (PT), Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano
Gesiel Carvalho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 103, de 08 de abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informação nº
64/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 112, de 15 a abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Providências nº
238/2021, do Ver. Igor dos Santos Bereta.
Ofício nº 113, de 15 a abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 75/2021,
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 114, de 15 a abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 76/2021,
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 115, de 15 a abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 77/2021,
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 116, de 15 a abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 81/2021,
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 117, de 15 a abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 83/2021,
do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 118, de 19 a abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº 73/2021,
do Ver. Vilmar dos Santos Rocha.
Ofício nº 119, de 19 de abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Providências nº
262/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob.
Ofício nº 120, de 19 de abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº
72/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira.
Ofício nº 121, de 19 de abril de 2021, do Poder Executivo, encaminhando resposta ao Pedido de Informações nº
78/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 03/2021/CMPD, de 20 de abril de 2021, do Conselho do Plano Diretor, solicitando espaço na tribuna desta
Casa Legislativa para tratar sobre assuntos relacionados ao
Plano de Manejo proposto para o Parque Estadual da Itapeva.
Ofício do Fórum em Defesa da Água e do Saneamento, tratando sobre a Privatização da Companhia Riograndense de
Saneamento - CORSAN pelo Governador do Estado.
PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - Em 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 9/2021, dos vereadores Gibraltar Pedro
Cipriano Vidal; Carlos Alberto da Silva Jacques; Cláudio da
Silva Freitas; Dilson Mauro Jardim Boaventura; Jacó Miguel Zeferino; João Alexandre Negrini de Oliveira; Rafael da Silveira Elias; Rogério Evaldt Jacob; Silvano Gesiel
Carvalho Borja; Vilmar dos Santos Rocha; Carla Rodrigues
Daitx, que determina ao Município de Torres a adotar as resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) no que diz respeito ao licenciamento ambiental.
Projeto de Lei nº 10/2021, do Poder Executivo, que reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – CACS FUNDEB, e dá outras providências.

convocação da senhora Suzana Machado, Secretária Municipal da Saúde, a fim de ocupar a tribuna para explanar sobre
os contratos do SAMU.
Nº 54/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o
encaminhamento de Moção de Congratulações a servidora
Fátima Rejane dos Santos Francisco, da Secretaria da Saúde, pelos excelentes serviços prestados aos usuários.
Nº 55/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminhamento de Moção de Apoio ao Senador Paulo Paim PT-RS
pela indicação da criação do 14º salário para aposentados.
Nº 56/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do senhor Bento
Barcelos da Silva, por seu falecimento, ocorrido no dia 20
de abril de 2021.
Nº 57/2021, dos vereadores Igor dos Santos Beretta; Carlos
Alberto da Silva Jacques, que requerem o encaminhamento
de Moção de Pesar aos familiares do senhor Airton Martins,
por seu falecimento, ocorrido no dia 22 de abril de 2021.
Nº 58/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que rquer
autorização para viajar a Brasília/DF nos dias 04, 05 e 06
de maio de 2021, a fim de cumprir agenda nos gabinetes dos
Deputados Federais do PSL.
Nº 59/2021, dos vereadores Igor dos Santos Beretta e Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requerem autorização
para viajar a Brasília/DF nos dias 04, 05 e 06 de maio de
2021, a fim de resolver demandas no Congresso Nacional
e Ministérios.
Nº 60/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer seja
votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº 09/2021,
do Poder Legislativo, que determina ao Município de Torres
a adotar as Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) no que diz respeito ao licenciamento
ambiental.
INDICAÇÕES
Nº 94/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica à CORSAN, para que a praça a ser equipada ao lado
da Escola José Quartieiro a qual a empresa acordou com
a administração que entregará a comunidade, seja entregue
antes ou no máximo no mesmo prazo de entrega das obras
que ali estão sendo feitas.
Nº 95/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica
ao Poder Executivo a pavimentação da Rua Universitária,
Bairro Faxinal, neste Município.
Nº 96/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao Poder Executivo que formule projetos com a iniciativa privada para promover a atividade de vôo de balão,
divulgar a cidade e atrair turistas.
Nº 97/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao senhor Olivar Basso, Diretor da CONPASUL, esclarecimentos acerca
da prestação dos serviços firmados no contrato nº 461/2014,
do qual constitui a Pavimentação Asfáltica, Capeamento,
Terraplanagem, Micro drenagem e Contenção de Margem
do Rio, na Rota Salinas, neste Município.
Nº 98/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder
Executivo esclarecimentos acerca da prestação dos serviços
firmados no contrato nº 461/2014, do qual constitui a Pavimentação Asfáltica, Capeamento, Terraplanagem, Micro
drenagem e Contenção de Margem do Rio, na Rota Salinas.
Nº 99/2021, dos vereadores Igor dos Santos Beretta; Claudio da Silva Freitas, que indicam ao Poder Executivo a instalação de brinquedos e de uma cancha de bocha na praça
localizada na Rua Santa Maria, Bairro São Jorge, nesse Município.
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Nº 89/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao Poder Executivo informações quanto a obra feita na
Rua Araribóia em que foi colocado piso intertravado.
Nº 90/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder
Executivo informações com o envio de certidões que especifiquem todos os logradouros que possuam nome em duplicidade, a exemplo da Avenida ou Rua Caxias do Sul, neste
Município.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Nº 303/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de
base graduada ou similar, capina e limpeza, na Rua Guerino
PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
Boff, Bairro Igra Sul, neste Município.
REQUERIMENTOS
Nº 304/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
Nº 53/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer a solicita ao Poder Executivo Providências quanto à capina e

limpeza no meio fio da rua dos PMS, Bairro São Francisco,
nesta Cidade.
Nº 305/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à instalação de luminárias na Gruta Nossa Senhora Aparecida
(Santinha), incrustada na pedra do Morro do Farol, nesta
Cidade.
Nº 306/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira,
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à instalação de iluminação pública na Rua H, entre a quadra 7 e 8,
setor 34, Loteamento Engenho Velho, nesta Cidade.
Nº 307/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto à implantação de uma sinaleira na Avenida José Bonifácio com a Avenida do Riacho, neste Município.
Nº 308/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de base graduada na Rua E, Praia Real, neste Município.
Nº 309/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que
solicita ao Poder Executivo providências quanto ao corte de
grama e poda das árvores nos campos do Torrense e do Mar
Azul.
Nº 310/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à reabertura
da Rua A, Praia Real, neste Município.
Nº 311/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao conserto do calçamento na Rua 21 de Maio, no trecho entre as ruas Joaquim
Porto e Avenida do Riacho, nesta Cidade.
Nº 312/2021, do Ver. Claudio da Silva Freitas, que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de
novas lixeiras em toda a extensão da Avenida Cristóvão Colombo, na Beira Rio, nesta Cidade.
Nº 313/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao corte de grama
interno e externo dos campos municipais: Mar Azul, São
Jorge, Torrense e São João.
Nº 314/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e
ensaibramento da Rua Enedir Selau e ruas paralelas, Campo
Bonito, neste Município.
Nº 315/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento e
colocação de base graduada na Rua Faxinal, Bairro Faxinal,
neste Município.
Nº 316/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à poda de galhos
de árvores na Rua Primeiro de Maio, Bairro São Jorge, neste
Município.
Nº 317/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à recolocação da parada de ônibus na Av. Castelo Branco, sentido bairro/centro,
em frente a Loja Elevato Material de Construção, Salina,
neste Município.
Nº 318/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à recuperação do
calçamento nos dois lados da Av. do Riacho, no trecho entre
a Rua da Câmara e o Rio Mampituba, nesta Cidade.
Nº 319/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto ao corte da grama do
Lar dos Idosos de Torres-RS (ASLAV).
Nº 320/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que reitera o
Pedido de Providências nº 152/2021, que solicita ao Poder
Executivo à colocação de base graduada nas ruas do Bairro
São Jorge, nesse Município.
Nº 321/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto à capina, corte de
grama e pintura dos cordões de meio fio na Av. Caxias do
Sul, Praia Paraíso, neste Município.
Nº 322/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao
Poder Executivo providências quanto à canalização de água
da chuva na Rua Alferes Ferreira Porto (subida do Morro do
Farol) em frente da CORSAN, nesta Cidade.
Nº 323/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita
ao Poder Executivo providências quanto ao estudo técnico
para implantar quebra-molas nas ruas Amazonas, Stan, e
Rotary Internacional Centenário no Bairro Igra Sul, nesse
Município.
Nº 324/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder
Executivo providências quanto à limpeza e manutenção da
área destinada à Praça no Bairro Centenário, nesta Cidade.
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COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou sobre os 100 dias de
atuação da Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio.
Informou que a Casa da Terra, sob o comando desta Secretaria, teve mais de cinco mil visitas e três mil itens de
artesanato comercializados. Informou que a Secretaria recebeu o Troféu Ouro de Certificação através do SEBRAE,
prêmio concedido a apenas dez municípios do Rio Grande
do Sul. A Pasta teve mais de 240 pedidos de viabilidade,
onde 221 foram deferidos, de acordo com o Plano Diretor
vigente. Relatou que a Secretaria realizou lives sobre empreendedorismo, e que atualmente faz parte do Comitê do
Litoral Norte e Inova RS, que visa desenvolver as regiões
do Estado com inovações. Falou sobre o programa “Qualifica Torres” que realizou onze cursos online e atendeu 420
cidadãos, sem custo para o município.
Ver. Igor dos Santos Beretta: Fez a leitura de uma Nota
de Pesar do Partido dos Trabalhadores ao senhor Bento
Barcelos da Silva, que deixou um belo legado ao partido e
município. Falou sobre a visita do Deputado Gabriel Souza
em seu gabinete e que, juntamente com os vereadores Dilson Boaventura e Jacó Miguel, visitaram o Hospital N. S.
dos Navegantes. Ressaltou que o Deputado Gabriel Souza
tem destinado diversas emendas ao município, em especial
na área da Saúde, no valor de R$ 744.000,00 em 2021.
EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Rafael da Silveira Elias: Comunicou que o Parque
Itapeva está sob a administração da ONG Curicaca que, de
acordo com seu Plano de Uso, colocará sérias restrições ao
município. Ressaltou que este Plano de Uso está dentro de
um Plano de Manejo, o que é irregular. Lembrou que atualmente a cidade não tem acesso ao Parque, e que é preciso
uma maior aproximação com a entidade e menos entraves.
Foi enfático afirmando que o município quer o uso regrado
e promover turismo responsável. Ressaltou que, se o atual
plano de manejo proposto pela ONG Curicaca for aprovado, até mesmo a ligação de água, luz ou infraestrutura
urbana, dependerão da autorização do Parque. Disse que
estas autorizações afetarão 90% do município. Alertou que
os moradores, numa área de 500 metros do Parque, dependerão desta autorização para adquirir um cão ou gato. Falou que, se for implantado o plano de manejo desta ONG,
até mesmo o Plano Diretor do Município perderá seu valor
porque a maior parte das ações do município dependerão
da anuência do Parque.
Ver. Rogério Evaldt Jacob: Lamentou o falecimento do
senhor Bento Barcelos da Silva. Fez menção à aprovação
do Plano de Manejo do Parque Itapeva, afirmando que este
Plano prejudicará profundamente o município. Comparou
o caso ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, que exige
uma série de regras para o licenciamento ambiental, muito acima do aceitável. Parabenizou o Executivo que apresentou dois Projetos de Lei propondo a troca do índice do
IGPM para o IPCA para as dívidas do município, e o novo
acordo para o pagamento e parcelamento do IPTU. Fez
menção ao Governador que realizou várias reformas tidas
como necessárias, e o lançamento do Auxílio Emergencial
do Estado, que atende aos desempregados, empresas de
alimentação, alojamento e eventos. Afirmou que esse foi
um ato de coragem.
Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Agradeceu à Secretaria de Obras, que atendeu seu pedido de colocação de
base graduada no Bairro São Brás. Falou sobre a troca do
índice de correção das dívidas do município que eram pelo
IGMP, e que agora são pelo IPCA. Falou que tal medida
vem ao encontro de uma proposta de sua autoria. Pediu
uma maior atenção do Executivo para com as praias do
Sul, em especial, na Praia Real. Pediu ao Secretário de
Turismo que formule projetos em conjunto com a iniciativa privada. Citou como exemplo o caso dos balonistas de
municípios vizinhos. Acredita que estas iniciativas atraem
mais turistas. Fez referência ao Plano de Uso que está para
ser implantado no Parque da Itapeva, que limitará muito o
uso e exploração consciente do turismo no município.
Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Agradeceu ao Prefeito por
realizar a troca do IGPM para IPCA nas cobranças municipais. Parabenizou a Secretária da Saúde pelo empenho na
vacinação e propôs a vacinação também para os professores. Parabenizou o Secretário Mauro pela abertura de ruas
e iluminação na praia Tupinambá, ao setor de pinturas, que
pintaram a área frente á escola do Bairro São Jorge. Mencionou as estradas que estão sendo patroladas. Pediu ao
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Secretário Nery para que coloquem placas de identificação
nas ruas. Fez menção ao plano de uso do Parque Itapeva, e
as restrições propostas pela ONG Curicaca.
Ver. Jacó Miguel Zeferino: Saudou o senhor Adão de
Barros, morador mais antigo do bairro Igra Norte. Colocou-se à disposição da família no que precisarem. Agradeceu pelos serviços prestados pelo Secretário Maurinho.
Enumerou uma série de qualificações pertinentes ao Secretário e a sua capacidade de interação com a comunidade.
Fez menção ao dia 21, Dia de Tiradentes e dos policiais
militares. Fez a leitura do poema de um militar, morto em
serviço, para homenagear a classe. Parabenizou a todos os
policiais pela passagem do dia 21 de abril.
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Falou que,
desde o dia 20, trezentas e oitenta pessoas não se apresentaram para receber a segunda dose da vacina. Quanto à
falta, informou que o Butantan não enviou a tempo para os
Estados e municípios. Pediu aos munícipes que forem se
vacinar, para levar alimentos para os necessitados. Disse
que segue na luta com o senhor Ícaro, proprietário do canil
que cuida de 101 cães. Espera que, juntamente com a iniciativa privada, consigam parceria para o bem dos pets do
município. Agradeceu ao Secretário Maurinho pela acessibilidade e excelência no serviço. Pediu aos moradores
do Condomínio Morada das Palmeiras, que têm terrenos
desocupados, para que façam a capina dos mesmos. Falou
que as pessoas têm a falsa impressão de que os balonistas
são mais valorizados em outros municípios e não em Torres. Disse que em breve fará uma reunião com balonistas,
e o Secretário de Turismo, para viabilizar iniciativas para
este segmento.
Ver. Moisés Trisch: Comentou que, sobre a resolução do
COMMAM, há um Projeto de Lei pedindo que o município se submeta à Legislação Estadual. Em contrapartida,
no que tange ao Plano de Uso para o Parque Itapeva, se
pede que o município legisle. Entende ser uma situação
paradoxal. Em menção a um comentário anterior, referente
à coragem do Governador ao realizar as privatizações do
Estado, entende que os efeitos serão sentidos futuramente.
Afirmou que o pagamento em dia dos servidores estaduais
é resultado da prorrogação de suas dívidas em virtude da
pandemia, e não por uma boa gestão. Falou sobre o preconceito quanto à vacina chinesa. Enumerou várias qualidades
do senhor Bento Barcelos, tido como um grande contador
de histórias, que soube passar para o papel as fragilidades do ser humano. Fez a leitura de homenagem publicada
em jornal local. Testemunhou a grande ajuda que o senhor
Bento ao acompanhá-lo nas caminhadas de campanha, que
culminou em sua eleição para esta Casa.
Ver. Igor dos Santos Beretta: Parabenizou o Departamento de Trânsito, enfermeiros e técnicos que organizam
e realizam a vacinação no Parque do Balonismo. Relatou
que ainda há Postos de Atendimento sem médicos, pedindo que a classe médica seja valorizada. Falou que esteve
no Bairro São Jorge solicitando a limpeza da mata que tem
servido de depósito de lixo. Parabenizou aos servidores da
Secretaria de Obras que recuperaram a canalização da Rua
Francisco Hipólito Rolim. Parabenizou as escolas de futebol Igra Futebol Clube, Pequeno Futebol Clube, Vila Nova
e Grêmio Esportivo Torrense que fizeram aniversário há
poucos dias. Lamentou a morte do Ailtinho, parceiro de
futebol, vítima de COVID. Falou sobre os inúmeros casos
de pets que não recebem atendimento da Prefeitura. Pediu
que o Executivo cuide da causa animal. Relatou que há
muitas festas clandestinas, mesmo em tempo de pandemia.
Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou sobre sua
visita ao Hospital N. S. dos Navegantes, juntamente com
o Deputado Gabriel Souza. Disse que havia feito uma Indicação ao Executivo, sugerindo vacinação para os professores. Relatou que fez visitas aos moradores da Pirataba,
elogiando a todos. Disse que é um vereador incansável na
busca do bem pelo município. Afirmou que tem trabalhado muito, e que não há necessidade de mostrar seu empenho. Basta que, aqueles que pediram ajuda, saibam que as
ajudou. Disse que os vereadores precisam buscar soluções
para os munícipes. Colocou-se à disposição da população.
Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Informou que no
dia seguinte haveria a vacinação das pessoas a partir dos
60 anos, mas alertou que, mesmo com a falta da vacina, é
possível que se vacinem em outros dias. Enumerou os diversos Postos de Atendimento, e seus ramais para contato.
Enalteceu a atitude da senhora Elaine que, tendo perdido
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seu horário de vacinação numa unidade do ESF, e se vacinando no Parque de Balonismo, voltou à unidade para avisar que já havia se vacinado. Relatou que muitas pessoas
marcam consultas, mas não se apresentam, tirando o lugar
de outras. Elogiou o Secretário Júlio Agápio por colocar à
disposição da sociedade o “SOS Animal”.
TRIBUNA
Prefeito Carlos Souza: Comunicou que foram protocolados dois projetos de lei voltados ao pagamento de tributos
no município. O primeiro se refere ao pagamento de dívidas municipais, e propõe a substituição do IGPM, que
neste ano alcançou 22%, pelo IPCA, que teve um índice
de 4,5% no mesmo período. Informou que o Projeto de Lei
alcança as dívidas ativas a partir de 1º de janeiro de 2020.
Disse que os tributos relativos a 2021, com vencimento
entre 1º de janeiro e 30 de junho, poderão ser recolhidos,
sem juros e sem multa, até 31 de julho. O segundo Projeto de Lei permite a isenção total de multa e juros para as
dívidas pagas até 31 de agosto. Se forem pagas em até 12
vezes, terão redução de multa e juros em 75%. Se pagas
em até 24 vezes, terão redução de juros e multa em 50%.
Adiantou que, quanto à volta às aulas, há uma discussão
entre Governo do Estado e Judiciário, que não permite o
retorno. Se o retorno for liberado, o Município vai liberar
as escolas particulares. Quanto às escolas públicas, buscará um diálogo com a Secretaria de Educação para que o
município possa se planejar.
ORDEM DO DIA
Veto Total nº 01/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo
201/2020 ao PROJETO DE LEI Nº 38/2020, de autoria
do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que dispõe sobre a remoção
de veículos abandonados ou estacionados em situação que
caracterize seu abandono em via pública e dá outras providências. APROVADO por 7 votos a 6
Veto Total nº 02/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo
202/2020 ao PROJETO DE LEI Nº 46/2020, de autoria do
Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, que declara de utilidade pública a Associação Amor-Exigente de Torres. REJEITADO por 10 votos a 3
Veto Total nº 03/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo
203/2020 ao PROJETO DE LEI Nº 48/2020, de autoria do
Ver. Ver. Rogério Evaldt Jacob, que dispõe sobre a inserção de boleto bancário voluntário nos carnês de IPTU no
município de Torres, e dá outras providências. REJEITADO por 7 votos a 6
Veto total nº 04/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo
204/2020 ao PROJETO DE LEI Nº 49/2020, de autoria do
Ver. Ver. Rogério Evaldt Jacob, que institui a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos
os funcionários de creches e escolas municipais da rede direta e indireta, e as particulares conveniadas no Município.
REJEITADO por 7 votos a 6
Veto Total nº 05/2021, Poder Executivo, ao Autógrafo
205/2020 ao PROJETO DE LEI Nº 50/2020, de autoria do
Ver. Ver. Rogério Evaldt Jacob, que dispõe sobre a gratuidade no transporte público coletivo aos Agentes Comunitários de Saúde em expediente. APROVADO por 7 votos
a6
Veto Total nº 06/2021, do Poder Executivo, ao Autógrafo
209/2020 ao PROJETO DE LEI Nº 56/2020, de autoria do
Ver. Ver. Rogério Evaldt Jacob, que dispõe sobre a obrigatoriedade de caminhões basculantes usarem lonas e a rega
das vias públicas sem pavimentação no âmbito do Município de Torres. REJEITADO por 8 votos a 5
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do
Legislativo, convida a todos para acessarem o novo site
da Câmara Municipal de Torres https://www.camaratorres.rs.gov.br.
Acesso rápido e fácil, inclusive para deficientes auditivos e visuais, a nova plataforma permite à população
ficar por dentro dos principais assuntos do Legislativo:
Projetos de Lei;
Folhas de pagamento;
Licitações e Contratos;
Pauta e Ata das reuniões.
Todas as sessões plenárias podem ser assistidas em tempo real, através da ferramenta TV Câmara.
E mais! Transparência nos trabalhos da Câmara, a comunidade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br
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Jovem é atropelada na avenida
castelo branco em Torres
Motorista do carro de cor prata fugiu sem prestar atendimento e vítima foi
levada para o Hospital de Torres, com fraturas visíveis pelo corpo
Por volta das 19h desta quarta-feira, 28 de abril houve um atropelamento em Torres, na avenida
Castelo Branco próximo ao nº
4029, onde uma jovem de 19 anos
ficou gravemente ferida. A jovem
foi identificada como Kamyla Lo-

pes Tormes que foi socorrida pela
SAMU e transferida para o Hospital
Cristo Redentor em Porto Alegre.
O condutor não parou para
prestar socorro e segue sendo procurado. A polícia civil de Torres investiga o caso e qualquer informa-

ção pode ser passada pelo número
197.
Através de imagens de câmera
de segurança é possível ver o momento do acidente e constatar que
que o veículo se trata de Uno Way
Cinza/Prata.

Imagem cedida pelo whatsapp

Recém libertos do sistema
prisional, homens presos com
drogas em Torres
A Brigada Militar (BM) efetuou
a prisão de quatro pessoas na sexta-feira (23/04), em Torres. A ação
policial ocorreu no bairro Igra,
onde a Força Tática do 2º Batalhão
de Policiamento em Áreas Turísticas (2º BPAT) tomou conhecimento de que havia dois indivíduos, já
conhecidos pela venda de drogas,
planejando uma ação criminosa.

Eles estariam indo ao presídio de
Osório buscar mais dois homens
que seriam colocados em liberdade, e que iriam atuar na venda de
drogas na cidade (conforme informa a BM).
"Por meio destas informações,
os policiais localizaram os quatro
homens, os quais foram abordados e identificados, com idades

entre 24 e 38 anos, todos com
antecedentes criminais. Com eles
foram apreendidas 44 porções de
cocaína, uma balança de precisão,
dois telefones celulares, materiais
utilizados para corte e embalo da
droga, R$ 750, além de um veículo", destaca a comunicação da BM.
Os indivíduos foram presos e encaminhados à Delegacia de Torres

Federal pra abertura do processo fiscal.
O condutor responderá criminalmente pelo crime de contrabando e
poderá perder sua carteira nacional de

habilitação pelo crime. O proprietário
do veículo também será chamado ao
processo fiscal pra esclarecer sua relação com o ilícito.

Receita Federal apreende milhares
cigarros contrabandeados em Torres
Na noite desta sexta-feira, 23
de abril, equipe de repressão ao
contrabando da Receita Federal,
em ação conjunta com a Receita
Estadual, apreendeu cigarros contrabandeados e seu veículo transportador. A equipe fiscalizava a
entrada e saída de mercadorias
estrangeiras no local e parou o veículo que informou estar indo para
o norte do país.
"Analisando os documentos fiscais e os dados do transportador

a equipe verificou inconsistência
fiscais que indicaram suspeitas de
infrações aduaneiras. O condutor
que apresentou uma nota fiscal informando transporte de mercadorias legais, abriu o veículo para verificação dos fiscais e ocultos foram
encontradas mais de 300 caixas de
cigarros paraguaios. O total de cigarros foi calculado em 150 mil de
cigarros. Essa quantidade possui
um valor aduaneiro de 750 mil reais", ressalta a Receita Federal.

Sonegação de 400 mil reais
O crime fiscalizado pela equipe representaria uma sonegados de tributos
superior aos 400 mil reais.
Esse valor representa mais de 5 mil
doses de vacinas compradas pelo governo federal para distribuição a sociedade brasileira.
O condutor foi preso em flagrante
pela autoridade aduaneira responsável e as mercadorias e o veículo foram
encaminhados ao depósito da Receita

Dupla é presa pela BM por tráfico e
associação ao tráfico de drogas em Torres
Na madrugada de sexta-feira (23/04),
na praia da Cal em Torres, a Brigada Militar
(BM) prendeu dois homens por tráfico e associação ao tráfico de drogas.
"Após o recebimento de denúncias referente a venda de drogas, uma equipe da
Força Tática do 2º BPAT realizou diligências,
sendo possível observar movimentação
suspeita no local. Ao perceberem a presença dos PMs, dois homens tentaram dispensar alguma coisa. Observada a atitude pelos policiais, os suspeitos foram abordados
e identificados, sendo um deles um homem
de 21 anos, e um segundo indivíduo de 28
anos. Com a dupla foram encontradas 151

pedras de crack, porções de cocaína, uma
balança de precisão, dois celulares e R$
137", ressalta a comunicação da BM.
Os indivíduos presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Torres

BM de Torres prende dupla por tráfico,
associação para o tráfico e posse de arma
Na noite de segunda-feira (26/04), no bairro São Jorge em Torres, a Brigada Militar (BM)
realizou a prisão de dois homens por tráfico,
associação para o tráfico de drogas e posse de
arma de fogo.
"Diante de informações sobre a venda de entorpecentes na cidade, uma equipe da Força Tática do 2º BPAT realizou monitoramento durante vários dias do local, sendo possível observar
a movimentação suspeita. Ao aproximarem-se
do local, diversas pessoas fugiram, sendo alcançados pelos PMs dois homens - de 19 e 22 anos,
ambos com antecedentes criminais. Durante
revista aos indivíduos foram encontradas 77
pedras de crack, quatro porções de cocaína, um

revólver calibre .38, com 5 munições do mesmo
calibre e R$ 335", informa a comunicação da
BM. A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia de Torres
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HORÓSCOPO SEMANAL
(semana entre (26/04 e 02/05)
Por Tatta Gentil*

(*Disponível em https://www.horoscopovirtual.com.br/)
ÁRIES - Nesta semana é importante não
se irritarem com as pessoas, ainda mais no
trabalho. A semana vai pedir entrega e, ao
mesmo tempo, força para seguir em frente
com amor e empatia. Não vai dar pra ser
do jeito que você quer? Tudo bem, abra
mão. Pode ser que nesta semana você volte atrás em alguma ideia e repense algumas coisas, então pode ser bom
refazer alguns planos e algumas metas.

TOURO - Suas decisões e ações nesta se-

mana precisam acontecer de forma desapegada e é preciso que você se relacione bem com
as pessoas para que tudo flua, caso contrário
pode ser uma semana cheia de conflitos. Evite
a ansiedade e as dúvidas. Mantenha a postura sábia para lidar com
situações difíceis.Saturno pede a você resiliência e perseverança.
Não desista nem queira que as coisas aconteçam rapidamente.

GÊMEOS - Semana em que pode ser difícil or-

ganizar tudo. Muita coisa sai do controle e relaxe
quanto a isso; não há o que ser feito. Se tentar
dar conta de tudo, querido geminiano, você vai enlouquecer. Saturno refreia seus impulsos e pede
cuidado e análise, crítica, observação e contemplação. Portanto, por
mais que queiram fazer e acontecer, vai ser uma semana de Lua Cheia
atípica, que pede que vocês relaxem mais e desfrutem o bem-estar.
CÂNCER - Semana de dar start ou de continuar
avançando em seus planos e em suas metas. É
ideal não se distrair, ou seja, acabar se autossabotando. Mantenha seu foco. Marte está no seu signo, Câncer, em conexão com Júpiter em Aquário, o
que te ajuda nisso. Quem pode atrapalhar são as
vozes internas, seus medos e também algumas pessoas falsas. Procure
se cercar de pessoas amigas e se esquive das que não agregam.
LEÃO - A semana será de abalos e de muita
necessidade de reflexões profundas. Saturno faz
aspectos desafiadores nesta semana e coloca um
freio em suas ações, portanto é preciso pensar
antes de tomar decisões, porém é necessário
também não ter medo de tomá-las. Portanto se
analise e compreenda que essa Lua Cheia pede que você encontre
equilíbrio entre responsabilidade e ação, ou seja, amadurecimento e
abandono de qualquer atitude infantil ou egoísta.
VIRGEM - Saturno faz aspectos desafiadores
nesta semana e coloca um ponto de atenção em
suas atitudes, virginiano, portanto é hora de mudar seus métodos, deixar de ser tão rígido e aceitar a ajuda dos outros. Vocês podem se sentir irritados e sem papas na língua, mas isso vai trazer
discussões e conflitos. O ideal seria, nesta semana, sentir, intuir e
perceber mais as pessoas à sua volta e a necessidade verdadeira
delas antes de impor a sua visão sobre tudo.

LIBRA - Tomem cuidado com seus desejos
nesta semana, queridos librianos. É hora de
firmar, sim, sua vontade, mas não de agir
por impulso. É hora de ter paciência e trabalhar com muito foco, não desviando da sua
intenção de jeito nenhum e esperando que
as coisas aconteçam sem forçar a barra e sem ansiedades.
Tudo vai acontecer na hora certa.
ESCORPIÃO - Semana intensa para vocês, escorpianos.
é um período em que vocês sentem forte a pressão emocional, portanto é uma semana de liberar as emoções, de
pôr para fora… Recomendo que vocês, nesta semana,
não reprimam nada e aproveitem Marte em Câncer para
ativar uma busca profunda de sentido, para quebrar suas
barreiras, seus medos e expandir. É bem importante vocês meditarem, caminharem e fazerem alguma atividade que possa liberar emoções
SAGITÁRIO - Para resolver os entraves, os desafios e os problemas do dia a dia é preciso ter
uma boa dose de fé, queridos sagitarianos. Se
vocês insistirem em fazer tudo como sempre fizeram, os resultados não serão diferentes, o que
pode acarretar problemas físicos, tudo devido
à sua teimosia absurda. Solta, desapega, deixa as coisas irem.
Saia desse controle que em nada ajuda, pelo contrário: atrasa.

CAPRICÓRNIO - Nesta semana, Plutão está estacionando em cima do
seu signo e no dia 9 de maio vai retrogradar, então são vários dias “cozinhando” você em banho-maria. Tome
cuidado com a crueldade que pode
sair pelos cantos em forma de palavras duras, deboche
e piadinhas... O bom desse trânsito é a força e o foco
que você adquire para lidar com o que tiver que lidar.
Porém o alerta nesta semana será em relação às suas
finanças; cuidado com investimentos de risco e gastos
ou perdas de dinheiro.

AQUÁRIO - Podem se preparar para
o inesperado nesta semana, queridos
aquarianos. Saturno cria mudanças
de planos e situações novas quando
faz uma quadratura com Urano em
Touro. Pode ser que nem todas as
novidades sejam agradáveis, mas aprenda a lidar com
isso tendo flexibilidade e abrindo mão dos seus planos
nesta semana. A família pode ser um dos pontos de preocupação para vocês.
PEIXES - É bem importante para
todos os piscianos escutarem
esse lado mais lúdico e intuitivo.
Abandonem o fanatismo e busquem ouvir a própria voz interior.
Além disso, cuidado com distrações nestes momento e, principalmente, não deem
ouvido a essa voz interior. Com certeza, se fizerem
isso, terão uma semana caótica, com atrasos e
poucos avanços.
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Revoada Solidária deverá colorir o céu de Torres
nos dias 1º e 2 de maio
Tradicionalmente o início de
maio é marcado em Torres com
o colorido dos balões do Festival
Internacional de Balonismo, porém, por conta da pandemia do
novo coronavírus, a realização
do Festival - que já não havia

ocorrido em 2020 - foi novamente suspensa em 2021.
Entretanto, para recordar a
grandeza do Festival, sensibilizados pela situação que os reflexos da pandemia impõem na
saúde e na economia de muitas

famílias, balonistas irão promover a Revoada Solidária em Torres. A iniciativa partiu da futura
piloto de balão, Flávia Souza,
esposa do balonista torrense
Giovane Pompermayer e mãe
do pequeno Miguel Antônio.

Adesão à proposta
A ideia logo foi abraçada por mais balonistas, chegando ao total
de 22 pilotos com seus
balões coloridos e que
toparam contribuir com
cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social de Torres. A
Revoada também terá
um gostinho de compe-

tição do Festival Internacional
de Balonismo, com uma prova a
ser divulgada aos pilotos na véspera do evento. Para participar,
cada piloto e sua empresa assumiu os custos do voo e doou
duas cestas básicas na inscrição.
Os balonistas divulgam apenas que a Revoada vai ocorrer
entre os dias 01 e 02 de maio,
sem horário definido, visando

FOTO por Juarez Espíndola

não incentivar aglomeração.
O evento é restrito a pilotos e
poucos membros da equipe de
resgate em cumprimento dos
protocolos para conter a pandemia do coronavírus.
Portanto, torrenses e moradores da região se atentem ao

céu de Torres nofinal de semana
- pela manhã ou no final da tarde - e não percam o COLORIDO
dos balões de Torres, desta vez
mais inflado pelo calor da SOLIDARIEDADE.
*Com Rádio Maristela

29 de abril: Aniversário de Três Cachoeiras
Neste dia 29 de Abril , Três Cachoeiras completou 33 anos de história. Um marco que foi festejado
com muito orgulho pela Prefeitura
do Município. "O caminho percorrido até aqui não foi fácil, mas graças
a nossa gente, enfrentamos os desafios, plantamos oportunidades,

produzimos perseverança e transportamos fé. Neste dia, devemos
olhar para trás com sentimento de
gratidão e vislumbrar o futuro com
muita alegria. Comemore intensamente por tudo que esta terra já
lhe ofereceu", ressaltou a Administração Municipal de Três Cachoei-

ras.
"Parabéns a terra do caminhoneiro, terra do agricultor, da dona
de casa, do comerciante, do autônomo, do funcionário público e privado, parabéns a todos os cidadãos
que fazem desta comunidade um
local especial para se viver!".

ram três cachoeiras, distantes entre si cerca de 80 metros e localizadas ao norte da sede do município,
na encosta do morro mais tarde

denominado “dos Pereira”.Encantado com a beleza do local, um
viajante paulista deixou inscritas
à faca, em grossa árvore, as letras
“T.C.” – Três Cachoeiras – e duas
cruzes, símbolo que os bandeirantes usavam no pescoço.
Em 1820 os portugueses oriundos dos Açores imigraram para o
Brasil e, em Três Cachoeiras, instalaram-se quinze famílias. Dedicavam-se à pequena agricultura,
caça e pesca. Mais tarde, em 1826,
os imigrantes alemães estabeleceram-se na Colônia São Pedro e Três
Forquilhas. Daí a origem da colonização de Três Cachoeiras.
Em 1907, com a chegada de
José Felipe Schaeffer, Três Ca-

Um pouco de história
A origem do nome de Três Cachoeiras deu-se, possivelmente,
nesta época, de 1605 a 1615, por
viajantes paulistas que encontra-

Empresa licitada inicia Limpeza das
vias públicas no Passo de Torres
Na segunda-feira (dia 26 de
abril) começaram os trabalhos
de limpeza das vias públicas
no Passo de Torres pela Colina Jardinagem, empresa vencedora da licitação para estes
serviços. O trabalho começou

pelas vias centrais do município e irá avançar gradativamente para os bairros, localidades e praias.
Segundo Secretário de obras
do Passo de Torres, Amélio, "a
demanda sendo ampla e com

poucos braçais contratados
fica impossível manter em dia
todo trabalho. O recolhimento de entulhos de podas será
realizado por esta empresa e
continuará sendo feito pela
secretaria de obras".

choeiras passou a ter aspecto de
povoado. Homem trabalhador
e ordeiro, de espírito idealista e
decisivo, foi responsável pela formação do núcleo urbano. Preocupado com as ações comunitárias,
reunia o povo aos domingos para
rezar o terço em frente à cruz de
João Dias. Em 1910 foi realizada a
primeira missa, em sua casa, surgindo daí a ideia de construção
da primeira capela, o que ocorreu
em 1923. José Felipe Schaeffer foi
quem construiu, também, a primeira escola da região.
Três Cachoeiras passou a ser

distrito de Torres (município sede)
em 1956. Por seu grande desenvolvimento, devido à abertura da BR
101 que atraiu para cá centenas de
famílias. Em 29 de abril de 1988,
Três Cachoeiras” foi emancipada
através da Lei Estadual N° 8.578,
que a transformou no município
progressista e promissor de hoje.
Desde então, vários prefeitos
administraram o município. Cada
gestão fez o seu melhor contribuindo com progresso da cidade.
Atualmente a cidade de Três Cachoeiras é administrada pelo Prefeito Flávio Raupp Lippert.
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Presidente da Assembleia Legislativa se reúne com
Prefeito de Arroio do Sal e Bombeiros Voluntários
Na sexta-feira passada (23),
o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Gabriel Souza. esteve reunido com
o Prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), bem
como Bombeiros Voluntário do
município, Vereadores da Bancada do MDB e Secretários da
Gestão em Arroio do Sal.
No encontro foi tratado sobre
as reivindicações dos Bombeiros

Voluntários da cidade: o pedido
de um caminhão para os Bombeiros Voluntários e também a
necessidade de dar andamento
para as Assinaturas do Termo
de Cooperação dos Bombeiros
Voluntários - entre Prefeitura
Municipal e Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul.
O Deputado Gabriel Souza ouviu as demandas, mas também
trouxe duas boas notícias para o

Município: indicou que será realizado o recapeamento asfáltico
da Av. Assis Brasil (até o Balneário Figueirinha): são 1446,20
metros de Asfalto novo através
de um convênio com o DAER
(Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem). Além
disso, também foi realizado mais
um repasse de R$100 mil para a
Secretaria da Saúde de Arroio do
Sal.

Segunda entrega de abril do PAA é Arroio do Sal tem área para Surf
distribuída em Arroio do Sal
demarcada por placas

Na tarde desta quarta-feira (28), a Prefeitura Municipal de Arroio do Sal, através
da Secretaria da Cidadania,
Trabalho e Desenvolvimento
Social, e EMATER contemplaram mais 60 famílias através

da distribuição de alimentos
do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) com o
apoio dos Bombeiros Voluntários.
O PAA tem o objetivo de
promover a segurança ali-

mentar das famílias em vulnerabilidade e fortalecer a
agricultura familiar e a pesca
artesanal. esta foi a segunda entrega de alimentos de
abril realizadas através do
programa em Arroio do Sal

Eleita a coordenação do Fórum
Municipal da Educação em Arroio do Sal
Na manhã de terça-feira (
27 de abril), a Prefeitura Municipal de Arroio do Sal, por
meio da Secretaria da Educação, realizou a primeira reunião dos novos membros do
Fórum Municipal da Educação. O Fórum tem o objetivo
de avaliar as metas do Plano
Municipal da Educação.
No encontro on-line desta
terça, foi escolhida a nova
coordenação do Fórum Municipal da Educação, cons-

tituída pelo coordenador,
Tiago Selau, vice-coordenadora, Karem Correa da Rosa

e secretárias, Pércia Andréia
Santos de Oliveira e Benta
Libert.

Secretária de Turismo participa de Live
Avenida do Samba
ARROIO DO SAL - Na noite de terça-feira (27), a Secretária de Turismo, Esporte, Juventude e Cultura de
Arroio do Sal, Aline Valim,
participou da Live 'Avenida
do Samba', conduzida pelo

Rei Momo de Arroio do Sal,
Daniano Engers, junto a Comissão de Frente da Escola
de Samba Gigantes da Orla
- tradicional participante dos
carnavais do município.
A Live contou com um ba-

te-papo bem descontraído,
matando um pouco da saudade dos últimos carnavais,
e relembrando os momentos
do Carnaval 2020 - o último
realizado no município antes
da pandemia.

Na tarde do dia 22 de
abril, a Prefeitura Municipal de Arroio do Sal, através
da Secretaria de Turismo,
Esporte, Juventude e da
Cultura realizou o término

da atualização das placas
de sinalização da beira-mar.
Conforme foi informado
pela municipalidade, são
cerca de 2.100m de área
de Surf - as quais são iden-

tificadas por placas como
Área de Surf, Área de Escape. Da mesma forma, as
áreas focadas na pesca estão também marcadas por
placas

Arroio do Sal já aplicou
2860 doses de vacinas contra o
Covid-19 até esta quinta (29)
Nesta quinta-feira (29), saiu o
boletim mais recente referente a
vacinação contra
o Covid-19 em Arroio do Sal. Até o
momento, todas
as 2860 doses recebidas pelo município já foram
aplicadas, em sua
grande
maioria
tendo sido destinadas aos idosos
com 62 anos ou
mais
Confira a seguir
o boletim detalhado:
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Gráficos recentes mostram a evolução
da pandemia do Coronavírus em Torres
No último sábado (24), a
Prefeitura de Torres disponibilizou novos gráficos representativos - com dados referentes à pandemia de Covid-19
no município. Elaborados
pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de
Saúde, os gráficos mostram
a evolução da pandemia em
Torres - ficando nítido que
março de 2021 foi o pico da
doença na cidade, sendo que,
neste atual abril já houve sensível diminuição nos óbitos e
internações.
Entre outras informações
levantadas, (computando
do princípio da pandemia
até o dia 24 de abril de 2021)
aponta-se que as mulheres
representaram 56% dos casos positivos do coronavírus
registrados em Torres - apesar de, no quesito óbitos, serem os homens a representar 56% das mortes. Além
disso, cerca de 57% dos casos positivos para Covid-19
foram de pessoas entre 20 e
49 anos - conforme apresentado no gráfico a seguir:

Analisando-se apenas os primeiros meses
de 2021, percebe-se
que os primeiros dias
de março de 2021foram o período em que
ocorreu a maior média
de incidência de novos
casos (558) do coronavírus em Torres, sendo
que o número de novos casos vem mantendo-se em patamares
mais baixos desde em
abril.
Concluindo, o gráfico que demonstra
a mortalidade de Covid-19 conforme a
faixa etária indica que
a maioria dos óbitos
pela doença - cerca
de 69% - foi de idosos com 60 anos ou
mais. Entretanto, vale
ressaltar que 10% das
mortes relacionadas
ao coronavírus foram
de pessoas com 39
anos ou menos.

Índia registra 379 mil casos de Covid em 24 h e leva mundo a
novo recorde diário de infectados
A Índia registrou nesta quinta-feira (29) mais um recorde mundial de
novos casos de Covid-19 — o sétimo nos últimos oito dias — e levou
o mundo a passar pela primeira vez
dos 900 mil infectados em 24 horas. Foram 379.308 novos casos no
país e 904.893 no mundo, superando o recorde mundial anterior, de
899.755 infectados do dia 22. Os
dados são do governo indiano e do
"Our World in Data", projeto ligado

à Universidade de Oxford. Na quinta
(29) a Índia foi responsável por 42%
de todos os novos casos do planeta
nas últimas 24 horas.
O país registrou também um
novo recorde nacional de mortes
(3.645), pelo quarto dia foi a nação
com maior número de óbitos do
mundo e, sozinho, responde por
23% de todas as vítimas da Covid-19
do planeta nas últimas 24 horas.
A Índia passa por um colapso em

seu sistema de saúde e também
funerário, em meio à explosão de
casos e mortes por Covid-19 da segunda onda. São 2,45 milhões de
infectados e mais de 20 mil vítimas
da Covid-19 só nos últimos sete
dias. Atualmente, o país tem 18,3
milhões de casos confirmados, atrás
apenas dos Estados Unidos (32,2
milhões). Além disso, são 204 mil
óbitos, atrás de EUA (574 mil), Brasil
(398 mil) e México (215 mil).
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VOLTA ÁS AULAS ABRANGE TRÊS DEMANDAS, SE NÃO VEJAMOS
As aulas vão voltar a acontecer na maioria dos casos pelo
sistema híbrido, onde os pais
que decidem se seus filhos vão
ou não comparecer às aulas.
Foi uma mudança que aconteceu depois de mais de um ano
de interrupção total de aulas
presenciais, em minha opinião
de forma responsável. E o recuo pode ser perigoso.
Quando se interrompe de
forma compulsória atividades econômicas, as autoridades estão ameaçando muita
empresa de quebrar e muito
trabalhador de perder o emprego. Recuperar isto adiante
às vezes é impossível, principalmente para empresas que
perdem a sustentabilidade

e morrem endividadas. Isto
sugere que pode ter sido um
erro interromper atividades
econômicas.
Mas quando o poder público interrompe as aulas promovidas por todo o poder
público, as autoridades estão
interrompendo uma atividade
própria e coletiva, paga e usufruída de forma igualitária, por
todos que pagam impostos ou
que usam o sistema público
para o aprendizado, se quiserem. Não há interferência individual, o que há é interferência de ambiente.
Por isso que acho que as
aulas no sistema público deveriam somente voltar a ter
a versão presencial quando

a circulação do vírus da Covid-19 cair a níveis de pouca
chance de haver focos epidêmicos. É que a interrupção é
para todos, além de haver a
possibilidade de haver a continuidade do ensino de forma
remota, como aconteceu em
2020.
As famílias que querem a
volta das creches porque não
têm onde colocar os filhos
quando os familiares estão
trabalhando fora, têm outro
problema, que não é o problema de estudo. As famílias que
lembram que os filhos precisam voltar à escola porque as
crianças utilizam o sistema de
ensino para se alimentar durante o dia, também têm outro

problema. E , ambos, têm que
ser resolvidos pelos governos
que oferecem as merendas e
que oferecem as creches. Mas
não está certo misturar tudo
num mesmo local para sugerir
a volta às aulas.
Pode-se ter soluções pontuais para as três situações.
Solução para a necessidade de
creche, solução para a neces-

sidade de alimento para crianças de famílias com baixo poder aquisitivo e solução para
crianças que querem ter aulas
e aprender.
Correr risco de contaminação e colocar professores e
servidores de escolas públicas
em risco por misturar tudo e
voltar às aulas, não me parece
a melhor solução.

INTERVENÇÃO DO ESTADO “A MAIS” NAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ACABA TENDO CUSTOS
Sou da teoria que toda a atividade produtiva que o poder
público esteja envolvido acaba
ficando mais cara para as pessoas ou sendo inviabilizada. É o
caso do sistema de transporte
público.
Aqui em Torres e em outros
lugares, fica recorrente uma
questão que demonstra isto.
Por um lado, os usuários acham
a passagem cara demais. Por
outro lado, o valor da receita
recebida pelas concessionárias,

não chega sequer para pagar os
custos e a manutenção da frota
e da atividade. Tem muita passagem grátis, tem muita isenção
e etc... Decisões políticas feitas
num ambiente que deveria ser
livre.
Ora. O transporte Coletivo é
uma troca entre o usuário e a
empresa que vende o transporte. Por que então que o sistema
precisa ser “concedido” pelo
Estado (no caso as prefeituras)?
Se não houvesse a intervenção

do Estado que se coloca no
meio da relação, o sistema provavelmente seria mais eficiente,
como ficou o sistema de taxis
após a entrada do transporte
por aplicativo tipo Uber. O usuário pegaria o ônibus se quisesse e o empresário colocaria a
linha se quisesse. Pessoas poderiam criar uma espécie de van
para fazer linhas alternativas e
o passageiro poderia ter mais
alternativas, como aconteceu
com os aplicativos.
Portanto, se houvesse e liberdade de empresas ou pessoas
colocarem mais alternativas de
transporte à disposição simplesmente pela lei entre a oferta e
procura ao invés de haver uma
licitação onde as linhas e territórios, os usuários provavelmente
teriam mais qualidade e variedade de transporte e menor
preço, menor preço justamente
pela influencia da concorrência,
como acontece com o pão na
padaria, por exemplo.
Esta quebra de paradigma
poderia por um lado regular a

questão do transporte público
e, por outro, criar mais uma alternativa de sustento para pessoas ou empresários que quiserem fornecer transporte público
em linhas fixas para atender o
usuário.
Diferenciais poderiam surgir,
como ônibus (ou lotação) para
atender clientes mais exigentes, oferecendo climatização,
serviço de bordo, música, internet, filmes e etc. Por outro lado
poderiam ter opções de baixo
custo, com pouco serviço e tarifas baixíssimas. Os usuários que
escolheriam sua locomoção,
conforme seu gosto e seu poder
aquisitivo, como é feito em tudo
num sistema livre.
Para as pessoas que acham
que o sistema público deveria

fornecer locomoção, estas seriam dadas individualmente,
em tickets comprados das empresas privadas. Mas não haveria interferência no negócio, na
ponta.
O Estado já retira impostos da
atividade de transporte. Não é
saudável que ainda se intrometa no conteúdo, principalmente
quando se trata de um serviço
de relação de consumo como
qualquer outro. Tá na hora de
retirar o transporte público na
lista de setores onde o poder
público precisa dar concessão.
Não há mais cabimento que isto
ocorra neste setor como não
tem cabimento que isto ocorra
com concessão de rádios abertas (por antena) TV aberta, e
etc.
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Torres não registrou nenhum óbito por
Covid-19 durante o período de uma semana
Além disso, município apresentou diminuição no registro de casos ativos do coronavírus nesta semana. Três Cachoeiras também não teve
óbito relacionado à Covid-19 nos últimos 7 dias

Uma notícia alentadora sobre
a situação do Covid-19 em Torres: nenhum óbito foi registrado
pela doença durante a semana de
23/04 e 29/04 na cidade. Na semana anterior (entre 16/04 e 22/04) 6
óbitos haviam sido computados no
município. Foi a primeira vez que
Torres teve uma semana sem óbitos por Covid-19 desde fevereiro.
Além disso, 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 49 nesta quinta (29) - enquanto que no dia 22/04 eram 58.
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 no dia 25/03.
Pequeno aumento nos
novos casos em Torres
Nesta quinta-feira, 29 de abril, o
Boletim Epidemiológico divulgado

pela Secretaria de Saúde de Torres
registrava, contando desde o início
da pandemia, 5426 casos confirmados, com 5284 recuperados, 41
pacientes em isolamento domiciliar e 93 óbitos. "Estavam hospitalizados três pacientes de Torres na
UTI do Hospital Nossa Senhora do
Navegantes e outros três pacientes em leito comum. Estamos com
dois pacientes de Torres internados fora do município. De outros
municípios, temos um só paciente
hospitalizado, na UTI. No dia de
hoje, nenhum paciente em Torres
espera por leito hospitalar", informa a Prefeitura de Torres, ressaltando ainda que havia (até quinta,
29) 23 casos suspeitos aguardando
resultados de exames (sendo que
todos estes pacientes encontram-se em isolamento domiciliar).
Já são 10.891 casos descartados
da infecção COVID-19. O número
de casos negativados cresce, devido ao fato dos descartados nos
testes realizados pela rede privada
também integrarem a contagem.

Desta forma, apesar dos últimos
7 dias não terem o registro de nenhum novo óbito, temos o registro
de um total de 65 novos casos por
Covid-19 na semana entre 23 e 29
de abril em Torres -o que representa um pequeno aumento em
comparação com a semana anterior (de 16 a 22 de abril), quando
58 casos novos do coronavírus foram computados.
Três Cachoeiras sem registro
de óbitos na semana
Em relação a situação do novo
coronavírus em Três Cachoeiras,
até quarta-feira (28) o município
estava com 1267 casos confirmados para Covid-19 (com um paciente internados), sendo 1244
recuperados e 7 suspeitos (aguardando resultados). Além, disso,
Três Cachoeiras está com 24 óbitos
relacionados ao coronavírus desde
o princípio da pandemia (nenhum
novo óbito em relação a semana
passada).

Extremo-sul catarinense teve 24 óbitos relacionados ao Covid-19 nesta semana
Na manhã desta quarta-feira
(28 de abril) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus nos
15 municípios que compõem
a Associação dos Municípios
do Extremo Sul Catarinense
(AMESC). O número de casos
da região passou para 24492
com um total de 457 mortes
pela Covid-19 desde o princípio

da pandemia.
Dessa forma, no período
de uma semana (comparativo
com o dia 21 de abril) foram
registrados 537 novos casos de
Covid-19 no extremo-sul catarinense (número pouco menor
do que os 651 registrados na
semana anterior, expressivamente menor que os 1470
novos casos registrados entre
19/03 e 25/03, por exemplo).

Em 7 dias foram registrados 24
novos óbitos na região (triste
número que é maior do que na
semana anterior, quando foram
computados 22 óbitos pelo coronavírus na AMESC). Além
disso até esta quarta (28/04),
a região estava com 565 casos
ativos registrados - enquanto
que no boletim da quarta-feira
passada (21 de abril) havia 632
casos ativos de Covid-19.

Passo de Torres registrou
mais um óbito nesta semana
Conforme dados da AMESC
consolidados na manhã desta
quarta-feira (28/04), Araranguá é
disparado o município da região
com maior número de casos - com
8563 confirmados e 178 mortes
relacionadas ao novo Coronavírus
na cidade (sendo que nos últimos
7 dias foram registrados 188 novos

casos e 12 óbitos pela doença na
cidade). Em seguida vêm Sombrio,
com 2883 registros de Covid-19 no
total e 62 óbitos no total (66 novos
casos e 3 novos óbitos nos últimos
7 dias). Passo de Torres, até quarta-feira (28/04) totalizava 1083 casos positivos do novo Coronavírus
, com 19 óbitos desde o princípio
da pandemia (24 novos casos de
Covid-19 e 1 óbito registrado no
Passo nos últimos 7 dias).

Os ritmos dos signos
Por Juliana Mesquita Inácio
Uma das características mais básicas da astrologia,
porém muito importante, refere-se aos ritmos dos signos. Os ritmos tem uma associação com as estações do
ano e com o comportamento das pessoas.
Na astrologia, os signos possuem três ritmos: cardinal, fixo e mutável. Os ritmos indicam o que é mais
natural para a pessoa, cardinal: iniciar, fixo: permanecer e mutável: mudar.
A astrologia começou a ser estudada com observações da natureza, tais como as plantações e as marés,
e os ritmos dos signos estão diretamente relacionados
às estações do ano. Os Cardinais são os signos dos
inícios da estações e são os signos Áries, Libra, Câncer
e Capricórnio. Os signos fixos são os signos em que

ainda não houve alteração das estações e são Touro,
Leão, Escorpião e Aquário. Os signos mutáveis correspondem ao final das estações e são Gêmeos, Virgem,
Sagitário e Peixes.
Os signos Cardinais tem muita força para iniciar,
desbravar e correr riscos. Os cardinais possuem muita
liderança e pioneirismo, justamente por tomar a linha
de frente e, consequentemente, influenciar os demais.
Os signos fixos são dotados de obstinação, resistência
e tem a capacidade de dar continuidade aos projetos,o
que é muito necessário para a manutenção da vida. OS
fixos são aqueles que concluem o que os outros iniciaram e preocupam-se com a consolidação das situações. Os mutáveis são os signos mais adaptáveis, ver-

sateis e flexiveis e tem muita capacidade de mudança.
Estes são os signos que se adaptam as situações, sem
criar resistência ou tentar alterar o que já foi iniciado.
Em um mapa astral, o conhecimento dos ritmos é
um grande indicador das facilidades e das dificuldades
das pessoas. Os flexiveis mutáveis se adaptam a diferentes ambientes, no entanto, tem muita dificuldade
de continuidade e tendem a se enjoar do que se repete. Os interessante é ter conhecimento de seu ritmo,
sua natureza e assim poder respeitar o que é mais fácil
para você. Pois tais caracteristicas interferem desde a
vida afetiva até a vida profissional.
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REMEMBRANÇAS DE TORRES

Nem me lembro quando foi a primeira vez que conversei com o Bento Barcelos, mas sempre que precisei de
um resgate histórico me vali de seus conhecimentos.
Nossa última conversa foi via whatsapp e o assunto foi
o Riacho ou Valão, em meados de março. O que ele
lembrou, me passou, e o que não sabia indicou quem
soubesse. Como sempre, me ajudou muito.
Contei uma história, em uma de minhas colunas, sobre
as ossadas encontradas em frente ao Farol Hotel. Esta
história me foi contada pelo João Barcelos, irmão do
Bento e este contou, do seu jeito, no livro Vale do
Mampituba.
Faço, aqui neste espaço, minha homenagem ao amigo
Bento recontando essa história com sua própria versão
de “contador de histórias”.
“No dia 17/05/1973 a rotina dos Torrenses foi quebrada
no momento em que as pás dos operários, Pedro Manoel da Rosa e Edu dos Santos Cardoso, tocaram ossadas humanas em um terreno no centro da cidade.
Quando o delegado de polícia Rubem de Abreu foi
comunicado do assunto, tomou a sábia decisão de
convocar, pela rádio local, os velhos da cidade para
elucidar o mistério e teve bons resultados.
Os operários cavavam os alicerces de um futuro centro
comercial, em um terreno na rua José A. Picoral ao
lado do prédio da SAPT e quase defronte ao Farol Hotel.
Entre os ossos foram encontrados dois crânios, de
tamanho desiguais, e os restos de um caixão adornado
com rendas e linho. Algumas hipóteses levantadas,
pelos velhos na época, pareciam absurdas. Hoje não
seriam tão absurdas assim em função das novas informações colhidas pela história local. Uma delas dizia

que os mortos seriam prisioneiros das forças ditas legais da Revolução Federalista, ocorrida no nosso estado quando por volta de dois mil homens estiveram
acampados na “vila”’. Dizia-se que, na ocasião, vários
prisioneiros, desertores, soldados indisciplinados e,
talvez, alguns inocentes foram degolados e enterrados
na região. Vejamos o que disseram os velhos:
Manoel Alexandre Gonçalves (seu Nequinho), 73 anos
e morador do centro da cidade disse que quando guri
novo havia ali uma cruz que não sabia porque a chamavam de Santa Cruz. O exator aposentado Edílio
Ferreira Porto, 82 anos, também morador do centro,
acrescentou: A cruz foi transferida para o lado norte da
igreja São Domingos das Torres, talvez, há mais de
quarenta anos. Porém nunca ouviu falar que ali houvesse um cemitério. O advogado e ex-prefeito Moisés
Camilo de Farias, 73, outro morador do centro, subitamente, viu-se envolvido em lembranças do passado,
Era uma cruz de madeira com aproximadamente um
metro e meio. Estava encravada em um degrau feito de
estuque e coberta de cal, Nós crianças brincávamos
em redor dela e os adultos faziam festas religiosas aos
pés da Santa Cruz. Maria Batista da Silva, 82 anos,
garante que os ossos são do velho Neco Rodrigues da
Silva e sua esposa Cândida Ferreira Porto. “Eu conheci
a cruz que ficava no pátio da casa. Quando eu era menina minha mãe dizia que ali estavam enterrados o
velho Neco e a dona Cândida”. Dona Maria sempre foi
amiga dos descendentes deste casal. É avó do professor, historiador e pesquisador Jaime Batista Dalloli.
A versão aceita foi a de que os cadáveres seriam dos
doadores de uma sesmaria de terras para uma igreja.
Neco teria doado uma quadre de légua para São Do-

mingos das Torres que corresponde ao atual centro da
cidade, aproximadamente um quilômetro quadrado.
Mário Krás Borges, jornalista e pesquisador da história
do município, comenta que o historiador Dante Laytano
encontrou documentos da doação que teria sido feita
pelo império às famílias Rodrigues da Silva e Martins.
Seguindo a tradição da época, quem ganhava a sesmaria costumava doar uma parte, das terras, a algum
santo. A igreja de São Domingos das Torres teria se
originado assim. Na colônia de pescadores do lado
esquerdo do rio Mampituba moram muitos descendentes do velho Neco Rodrigues da Silva e dona Cândida.
Manoel Rodrigues da Silva, bisneto do velho Neco e
que tem o mesmo nome, garante que se os crânios
encontrados forem realmente de um casal, serão os
ossos de sus bisa avós. Disse ele: “Quando eles doaram o terreno para o santo, pediram para serem enterrados ali. Não lembramos bem o local, porque tudo era
campo aberto, mas ficava naquele morro onde é o centro da cidade”. Segundo o padre e pesquisador Raulino
Reitz, no seu livro Paróquia de Sombrio de 1948, foi
Manoel Rodrigues da Silva quem construiu a igreja São
Domingos das Torres e o mesmo está, juntamente com
sua esposa, enterrado nela. É possível que quisesse
dizer: Nas terras da igreja e no lugar mais nobre delas,
na mais bela das praias de São Pedro do Rio Grande.”
Foi assim que Bento contou uma das intrigantes histórias da nossa cidade. Vai deixar saudades. Encerro
com a mensagem final escrita em seu livro...
“In otin ihuan tonáltin nican tzonquica. Aqui terminam
os caminhos e os dias. Contudo a vida continua.”

Fonte: Bento Barcelos da Silva, Vale do Mampituba - história: realidade e imaginação. Arte Jorge Herrmann.
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