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dos aprovou seu Governo, colocando-o em 
distante inferioridade frente ao Ex Presiden-
te Lula, que teria 41% no primeiro turno, 18 
pontos á sua frente e 55% no segundo turno. 

Como aqui fala mais o cronista do que o 
político, deixo para tratar sobre a CPI quan-
do ela estiver “melhor ferida. Por ora, vol-
to no tempo e na geografia e procuro outro 
acontecimento que tenha provocado resul-
tados desastrosos a partir do  7 x 1. E lá vou 
eu para a mitologia grega, que tanto admiro. 
Lá há uma bela passagem sobre um famoso 
sábio, o Velho Tirésias.

Tendo havido uma disputa no Olimpo so-
bre qual dos gêneros teria mais prazer nas 
relações sexuais e acossado por sua esposa 
Hera, em razão de suas sucessivas traições, 
o todo poderoso Zeus convoca Tiresias para 
esclarecer o assunto. Naquela época, não 
dava pra dar uma de General Pazuelo, nem 
havia Habeas Corpus preventivo e logo o Ve-
lho compareceu diante do nobre casal e não 
se fez de rogado: “As mulheres têm sete ve-
zes mais prazer do que um só homem”. Não 
era a resposta esperada pela veneranda 
esposa que num gesto rápido jogou pode-
roso ácido sobre os olhos de Tirésias, cegan-
do-o. Assim era, naquele então. Os deuses 
eram como os homens. Cometiam pecados, 
odiavam, imprecavam e não hesitavam em 
despejar sua ira quando contrafeitos. Zeus, 
entretanto, com pena do homem, agora 
cego, concedeu-lhe uma espécie de bênção 
olímpica: Ele seria dotado do poder de adi-
vinhação e viveria cinco gerações. Com isso, 
foi Tiresias despachado e  passou  pela vida 
de muitos outros personagens da mitologia, 
inclusive o famoso Édipo.

Estivesse ele entre nós, perguntar-lhe-ia: 
Como vai acabar essa CPI do COVID? E não 
resistiria à curiosidade: - E Lula voltará à Pre-
sidência...? Quanto ao Weingarten, enfim, 
nada indagaria. Sei que não vai dar em nada. 
Mas para completar o soneto ouso sugerir 
que, como no Poema de Drummond (aquele 
que “João amava Tereza que amava... e que 
no fim se  casa com o J. Pinto Fernandes que 
não tinha entrado na história”) – talvez o 
Presidente venha a ser, mesmo, quem nem 
está, ainda,  nessas Pesquisas.

Quando se fala em 7 x 1, no Brasil,  ime-
diatamente nos vem à cabeça, a lavada da 
Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mun-
do de 2016. Uma vergonha internacional... 
Daí virou expressão popular para evidenciar 
situações de confronto de forças despropor-
cionais, com resultados, evidentemente de-
sastrosos para a parte mais fraca.

Ontem, o 7 x 1 veio à baila, no depoimento  
à CPI do COVID do trôpego e despreparado 
Fábio Weingarten, o mais alto funcionário 
do Governo Federal para assuntos de Co-
municação Social durante o auge da pior 
crise sanitária do país (!),  já expelido do Pla-
nalto. Indagado, deu ele explicações sobre 
sua entrevista recente à VEJA, quando men-
cionou   a “incompetência” do Ministério da 
Saúde diante da oferta da PFIZER em 02 de 
setembro do ano passado, que afirmou ter 
testemunhado e até apresentando compro-
vante, dizendo: - “De um lado uma grande 
empresa com cinco grandes escritórios de 
advocacia e de outro uma equipe mínima e 
inexperiente (do Ministério da Saude); era 
7 a 1”. Segundo ele, a “burocracia” não res-
pondeu à PFIZER e, por isso, o Brasil ficou 
sem vacinas...Tentou, com isso, tergiversar 
sobre a condenação que fizera ao ex Minis-

tro Pazuelo na dita  entrevista. Ato contínuo 
foi desmentido pela divulgação de sua voz 
gravada pela VEJA. Quase saiu preso... O 
tempo fechou e só não foi adiante porque 
houve uma súbita aparição  do Senador Fla-
vio Bolsonaro, atacando o Relator da CPI:  -“ 
Como pode um vagabundo como o Senador 
Renan  prender um homem de bem (Wein-
garten)”? Recebeu em troca a pronta res-
posta de Renan, que devolveu o vagabundo 
e  o chamou de ladrão dos salários de seus  
funcionários, referindo-se ao famoso pro-
cesso da “rachadinha” a que Flavio Bolsona-
ro responde.  Aí o tempo  fechou mais ainda  
e só graças à temperança do Presidente da 
Comissão, Sen. Aziz, o qual  encerrou tem-
porariamente os trabalhos em busca de 
uma solução consensual, ao final traduzida 
no encaminhamento das mentiras de We-
ringarten á CPI ao Ministério Público do DF 
para averiguações e eventual ajuizamento, 
os ânimos serenaram.

Muito haverá, ainda a se falar desta CPI, 
que parece já ter influenciado a opinião 
pública sobre as eleições de 2022. Na Pes-
quisa DATAFOLHA divulgada no mesmo dia, 
ao final da tarde tensa, os resultados foram 
adversos à Bolsonaro. Só 24% dos consulta-

OPINIÃO 

Os 7 x 1 : Uma longa história

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

Paulo Timm

Na Mitologia grega, Tirésias seria 
dotado do poder de adivinhação e viveria 

cinco gerações
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 》 Apartamentos 3 dormitórios, com até 3 
suítes

》 Piscina aquecida

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

》 2 Espaços Gourmet: Cantina e Espaço 
Brunello

》 Academia
》 Brinquedoteca

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

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

》 Sala de Jogos

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

TERRAZZO COM MIRANTE E ARQUIBANCADA PARA CONTEMPLAR O MAR

PISCINA AQUECIDA

ÁREA GOURMET 21º ANDAR: ESPAÇO BRUNELLO

ÁREA GOURMET 2º ANDAR: CANTINASALA DE ESTAR

SAIBA MAIS

EMPRE END IMENTO 

AUTOGRAFADO POR:

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

FALCÃO
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Será realizada na segunda-feira, dia 
17 de maio, a audiência pública formal 
de apresentação do resultado das Me-
tas Fiscais orçamentárias da prefeitura 
de Torres. O evento é sistemicamente 
promovido pela Comissão de Orça-
mento, Finanças e Controle da Casa Le-

gislativa, de quatro em quatro meses, 
em geral. 

Desta feita o relatório de avaliação 
orçamentaria se refere ao 3º quadri-
mestre do ano passado, 2020, o que 
na prática representa o resultado do 
orçamento anual total da Prefeitura de 

Torres do ano de 2020 (pois três qua-
drimestres equivalem a 12 meses:  um 
ano). A apresentação mostra a proje-
ção de metas comparada com as reali-
zações efetivas orçamentárias, receita 
e despesas, apresentadas de várias 
formas e divididas em vários recortes. 

 Inscrições para debates serão recebidas até sexta (14/5)

POLÍTICA

Relatório das Metas Fiscais do Orçamento torrense 
de 2020 será apresentado em Audiência Pública 

Inscrições de interessados em debater resultados na audiência Pública podem ser feitas até sexta-feira (dia 14 de maio)

Poderão inscrever-se para partici-
par dos debates públicos, as entida-
des governamentais, classistas, sindi-
cais, setoriais, comunitárias e outras, 
devidamente instituídas e com do-
micílio no município de Torres, e que 
seus estatutos possuam fins sociais, 

educativos, culturais, comerciais, in-
dustriais, filantrópicos. Pode se inscre-
ver também, qualquer cidadão des-
vinculado de entidades integradas da 
sociedade civil, desde que comprove 
sua habilitação ao exercício da cidada-
nia e residência neste município. 

As inscrições estão abertas até o 
dia 14 de maio de 2021, das 13h às 
18h, junto à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Controle, na Câmara 
Municipal de Torres, na Avenida do 
Riacho, 1423 ou pelo e-mail: negrini@
camaratorres.rs.gov.br.

Na última sessão da Câmara de 
Vereadores de Torres, realizada na 
segunda-feira (10 de maio), foi apro-
vado por unanimidade o projeto de 
lei PL 09/2021, de autoria de onze 
dos trezes vereadores de Torres. O 
PL agora restringe os licenciamentos 
ambientais locais somente às reso-
luções do Governo do Estado do RS, 

restringindo a interferência até então 
regrada do Conselho Municipal.  

Os vereadores que assinaram o 
projeto de lei foram Gimi (PP); Jac-
ques (PP); Claudio Freitas (PSB); Dil-
son 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). 
Somente os vereadores Igor Beretta 
(MDB) e Moisés Trisch (PT) não assi-
naram a coautoria do Projeto de Lei 
- mas acabaram também aprovando 
a lei.

 No texto da matéria constam os 
motivos da decisão dos vários ve-
readores torrenses. Basicamente é 
colocado que a Resolução nº 372 do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA) e suas alterações -  re-
ferenciada pela Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente - já dispõe am-
plamente sobre os s licenciamentos 
ambientais de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos 
ambientais. Ou seja, a Câmara de 
Torres propõe que os licenciamentos 
ambientais locais sejam feitos ba-
seados somente nas Resoluções do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA). 

Interferência local é retirada

Atualmente os licenciamentos fei-
tos pela prefeitura de Torres estão 
sendo baseados nestas resoluções 
e também em outra resolução local, 
do Conselho Municipal do Meio Am-
biente 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 

ainda na entrada do PL na Casa Legis-
lativa, o presidente da Câmara, ve-
reador Gimi Vidal, disse que “Torres 
seria a única cidade gaúcha que teria 
criado uma resolução municipal so-
breposta sobre a resolução estadual 
do Rio Grande do Sul”, o que cria mais 
burocracia e rigidez nos processos de 
aprovação ambiental.   Agora,  deixa-
-se somente as orientações estaduais 
para  nortear os licenciamentos. 

A partir da aprovação legislativa, 
basta o prefeito de Torres, Carlos Sou-
za, promulgar a lei para que ela efeti-
vamente valha no dia a dia da cidade. 

Aprovada lei que restringe somente ao conselho estadual 
as orientações para licenciamento ambiental em Torres

Com a lei, cai resolução local que permitia que Conselho Municipal do Meio Ambiente também fosse parte do processo de licenciamento

Na sexta-feira passada (7 de maio), 
o presidente da Câmara Municipal 
de Torres, Vereador Gibraltar Vidal 
(Gimi), juntamente com a Comissão 
de Saúde da Câmara, receberam re-
presentantes da área de Saúde e da 
APAE para discutirem sobre a situa-
ção dos portadores do TEA (Transtor-
no do Espectro Autista) no município 
de Torres.  Na ocasião foram pauta-
dos, dentre outros assuntos, a falta 
de portas de entrada adequadas para 
os autistas, assim como a necessida-
de de criação de um fluxo adequado 

em estabelecimentos públicos para 
portadores do transtorno. 

Rede de Conscientização 
deverá ser implementada

Conforme nota emitida pela Câ-
mara Municipal e publicada no site 
da Casa Legislativa, o encontro gerou 
resultados satisfatórios. Entre eles, 
a criação de uma rede para debater 
e conscientizar a população sobre 
o TEA e a criação de uma cartilha 
para divulgar os serviços do municí-

pio para facilitar a vida dos autistas. 
Além destas questões, os membros 
da Comissão de Saúde da Câmara - 
Vereadores Igor Beretta, Carla Daitx 
e Silvano Borja - se comprometeram 
para que portadores de necessida-
des especiais tenham acesso a mais 
fonoaudiólogos na Rede Municipal 
de Saúde. 

A Secretária da Saúde de Torres, 
Suzana Machado, colocou-se à dis-
posição para colaborar em nome da 
prefeitura para que as iniciativas se-
jam implantadas.

Comissão de Saúde da Câmara de Torres debate sobre o autismo
Reunião entre vereadores e entidades envolvidas com o cuidado dos autistas ( como a APAE)  foi realizada dia 07 de maio nas dependências da Casa Legislativa torrense

Na última segunda-feira (10 de 
maio), o secretário municipal de 
Planejamento e Participação Cida-
dã, Matheus Junges, cumpriu agen-
da em Porto Alegre, com o assessor 
da Casa Civil do Governo do Estado, 
Catarina Paladine e o deputado fe-

deral Lucas Redecker. Na pauta, in-
vestimentos para a infraestrutura 
em Torres.

Na oportunidade, foram tratadas 
questões pontuais relacionadas aos 
bairros da cidade. O parlamentar se 
comprometeu a destinar emendas 

na área e trabalhar junto ao Go-
verno Estadual para a liberação de 
recursos. Recentemente, o secre-
tário também acompanhou o pre-
feito Carlos Souza, em Brasília para 
buscar recursos para conclusão de 
obras no município.

Secretaria Municipal do Planejamento 

busca apoio para a infraestrutura de Torres



A FOLHA 5Sexta-Feira, 14 de Maio de 2021



6 A FOLHAsexta-Feira, 14 de Maio de 2021 POLÍTICA

Por Fausto Júnior
______________

Já foi apresentado para a comuni-
dade pelo secretário da Fazenda de 
Torres - e está tramitando na Câmara 
Municipal da cidade - o Projeto de Lei 
0013/2021, de autoria do Poder Exe-
cutivo (Prefeitura), que dispõe sobre 
o Plano Plurianual da administração 
pública de Torres para o quadriênio 
2022 a 2025. Trata-se de uma espécie 
de planejamento estratégico do gover-
no eleito de quatro em quatro anos, o 
qual é apresentado no segundo ano 
de governo e válido para mais quatro 
anos a seguir. Ou seja, todos os novos 
governantes trabalham no primeiro 
ano sob o PPA (Plano Plurianual) do 
governo anterior, e assim por diante. 

O Plano Plurianual configura-se 
como instrumento de planejamento 
que define as diretrizes, objetivos e 
metas das administrações públicas, 
com o propósito de viabilizar a im-
plementação e a gestão das políticas 
municipais, estabelecendo os progra-
mas com seus respectivos objetivos e 
montantes de recursos a serem aplica-
dos em despesas de capital (e outras 
delas decorrentes) e nas despesas de 
duração continuada. É obrigatório, por 
lei maior, executar o PPA para se encai-
xar na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
E do PPA sai a Lei de Diretrizes Orça-
mentarias (LDO) feita anualmente, que 
por sua vez estrutura o ambiente fiscal 
para a Lei do Orçamento Anual (LOA), 
também obrigatória e feita todos os 
anos (projetando o ano seguinte). 

Plano Plurianual do governo de Torres 
já está na Câmara para ser votado

Documento serve como uma espécie de planejamento estratégico de quatro anos e é base para a confecção da 
Lei de Diretrizes e da Lei do Orçamento anuais

Estratégias para o quadriênio 2022/2025
No PPA que está na Câmara 

para ser debatido e aprovado sem 
emendas (ou emendado), as dire-
trizes estratégicas da administra-
ção pública municipal que valem 
para o período 2022 a 2025 estão 
divididas em eixos. 

No eixo de Desenvolvimento 
Social o documento apresentan-
do pela prefeitura de Torres se 
compromete estrategicamente 
a aumentar:  a) a atenção Básica 
de Saúde, com implementação de 
novas unidades de saúde, amplia-
ção de atendimentos e qualifica-
ção com oferta de atendimento 
por especialistas; b) o atendimen-
to ao Idoso, através de políticas 

públicas de atenção e cuidados; c) 
a revitalização dos espaços públi-
cos de lazer de Torres; d) a oferta 
de vagas de educação infantil; e) e 
a promover o desenvolvimento e 
inclusão social através da qualifi-
cação profissional como forma de 
redução da vulnerabilidade social.  

No eixo do Desenvolvimento 
Econômico e Sustentável assu-
mida no Plano Plurianual, a busca 
estratégica do governo torrense é 
de: a) regulamentar o distrito in-
dustrial e consolidar políticas de 
captação para novos empreendi-
mentos e fomento ao desenvolvi-
mento econômico, promovendo 

um ambiente favorável aos negó-
cios e parcerias estratégicas; b) in-
centivar a produção rural, através 
de estruturas administrativas para 
as licenças, revitalização da feira 
de produtor e criação de progra-
mas de incentivos; c) incentivar o 
artesanato local; d) desenvolver e 
ampliar a infraestrutura urbana e 
o ambiente de forma sustentável; 
e) valorizar o turismo, ampliando 
os atrativos turísticos; f) melho-
rar a mobilidade e equipamentos 
urbanos; g) celebrar e fortalecer 
consórcios, parcerias e convênios 
voltados ao desenvolvimento 
econômico das reservas, parques, 
orla e afins; h) promover a regula-

rização fundiária.

No eixo de Gestão as projeções 
estratégicas colocadas no PPA 
são: a) promover a transparência 
e equilíbrio das contas públicas, 
fortalecendo os canais de trans-
parência, diálogo e ouvidoria; b) 
promover o serviço público nas 
Praias do Sul através de estrutu-
ra própria e direta; c) fortalecer 
os conselhos, entidades e a par-
ticipação popular; d) ampliar as 
políticas públicas de bem-estar 
animal; e) aprimorar o contato 
com os servidores municipais 
através de política de diálogo; f) 
ampliar a coleta seletiva de lixo e 

fortalecimento dos processos de 
reciclagem; g) instituição da mu-
nicipalização da gestão do Parque 
Estadual de Itapeva.

Dentre várias outras diretrizes 
estratégicas, o PPA dos quatro pró-
ximos anos se compromete com o 
acompanhamento da execução 
dos programas, o qual será feito 
com base no desempenho dos in-
dicadores ou com base na realiza-
ção das metas físcais e financeiras, 
cujas informações serão apuradas 
anualmente (oriundas das ava-
liações de metas fiscais anuais) e 
terá a finalidade de medir os resul-
tados alcançados.

Plano Plurianual é essencial para Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual

Pactuação sociopolítica
Na justificativa da apresenta-

ção da espécie de planejamento 
estratégico, a Prefeitura de Torres 
afirma que e o Plano Plurianual 
consiste em um “pacto sociopolíti-
co em direção à qualidade de vida, 
preservação do meio ambiente, 
profissionalização, infraestrutura, 
atrativos turísticos e investimen-
tos da cidade”.  E que, elaborado 
para cumprir a Constituição Fede-

ral, o PPA buscou a simplificação, 
trazendo o realismo fiscal e a inte-
gração dos planejamentos estraté-
gicos de áreas, permitindo efetivar 
o ciclo orçamentário. 

Para finalizar a prefeitura lem-
bra que as ações foram agrupadas 
em grandes metas, o que permite 
a visão macro e, com isso, preten-
de evitar as constantes suplemen-
tações.

Revisões podem ser feitas, mas aprovadas 
pela Câmara

 Mas o Plano Plurianual pode 
ser revisado (Suplementado) 
anualmente, de modo a possi-
bilitar a adequação das ações e 
programas previstos à realida-
de do Município. Muitas vezes, 
suplementações orçamentárias 
realizadas no Orçamento anual 
(LOA) e na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) exigem que 
eventualmente seja necessário 
revisar também metas do Pla-
no Plurianual. Mas nestes casos 
a matéria tem de ir à Câmara 
para a aprovação, além de se-

rem geralmente oriundas de 
situações que desencadeiam 
esta revisão - sobretudo em pe-
ríodo de instabilidade (como do 
momento atual, por exemplo), 
o que geralmente é aprovado 
pelo Poder Legislativo.

Mais detalhes e os anexos 
do Plano Plurianual, onde to-
dos os artigos estão detalhados 
e abertos podem ser obtidos 
no site da Câmara Municipal 
no endereço eletrônico www.
camaratorres.rs.gov.br/tramita-
coes/1/17936. 
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Foi assinada na tarde des-
ta terça-feira, 11 de maio, no 
Centro de Referência da Mu-
lher Pricila Selau, a renovação 
do convênio com as Prefeitu-
ras da Comarca de Torres, o 
qual permite a compra de va-
gas em Casas de Abrigo para 
mulheres em situação de vio-
lência. Os sete municípios da 
Comarca estavam represen-
tados. Representando o pre-
feito de Torres, Carlos Souza, 
estava o secretário municipal 
da Fazenda Cláudio Paranhos, 
que destacou a importância 
do ato no fortalecimento das 
políticas públicas para a mu-
lher.

Na oportunidade, Para-
nhos lembrou que a articula-
ção foi do prefeito Carlos, no 
ano passado, com o objetivo 
de ampliar o serviço às víti-

mas de violência doméstica 
na região de Torres. Frisou a 
importância da participação 
de todas as Prefeituras. En-
tre os presentes estavam a 
prefeita de Três Forquilhas, 
a Lola, e a prefeita em exer-
cício de Mampituba, Marta 
Agjuiar.

Conforme a diretora do 
CRM, Zete Silveira, o convê-
nio é de 12 meses. "Além 
do pagamento da parcela do 
convênio, as Prefeituras são 
responsáveis pelo transporte 
da vítima para a Casa Abri-
go. O abrigamento provisó-
rio da mulher necessitada é 
por tempo indeterminado e 
os filhos são levados junto. A 
medida oferece maior prote-
ção às mulheres e reforça o 
enfrentamento da violência", 
ressalta.

Prefeituras da Comarca de Torres assinam 
renovação do convênio da Casa Abrigo

Assinada na tarde desta terça-feira (11 de maio) no Centro de Referência da Mulher Pricila Selau, a renovação do convênio permite a 
compra de vagas em Casas de Abrigo para mulheres em situação de violência

Sobre o CRM 
Desde sua inauguração, em 

agosto de 2015, o Centro de Re-
ferência da Mulher (CRM) Pri-
cila Selau trabalha para cessar 

a violência na região de Torres, 
junto com a Rede de Atenção 
que também atende vítimas de 
qualquer tipo de violência rela-

cionada ao gênero. O CRM Pri-
cila Selau é regional, atendendo 
os seguintes municípios: Arroio 
do Sal, Dom Pedro de Alcântara, 

Três Cachoeiras, Três Forquilhas, 
Morrinhos do Sul, Mampituba e 
Torres. 

No local, além do acolhimen-

to da assistência social, também 
é oferecido assessoria psicoló-
gica e jurídica as mulheres que 
precisarem de apoio.
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Nesta semana, o Jornal A 
FOLHA recebeu um email do 
presidente da ONG Institu-
to Curicaca - Alexandre Krob. 
A ONG é a responsável pela 
elaboração do Plano de Uso 
Público do Parque Estadual de 
Itapeva (PEVA) - processo que 
acabou ficando em evidência 
em uma matéria publicada 
no dia 30 de março no Jornal 

A FOLHA, com o título "Novo 
plano de uso do Parque Itape-
va gera debates polêmicos em 
Torres".

Na matéria, destaca-se a 
fala do vereador Rafael Silveira 
(PSDB) na tribuna da Câmara 
dos Veradores, onde Rafael faz 
questionamentos ao novo pla-
no de Uso do PEVA e ao Institu-
to Curicaca (responsável pela 

elaboração do estudo. Discor-
dando e buscando desmentir  
várias colocações apontadas 
pelo vereador, Alexandre Krob 
emitiu texto de direito de res-
posta, com esclarecimentos 
pertinentes em relação ao teor 
das informações apresentadas.

Confira a seguir, na íntegra, 
o documento enviado pela 
ONG Instituto Curicaca

Em direito de resposta, Instituto Curicaca emite 
esclarecimentos sobre matéria publicada no Jornal A FOLHA

Prezadas e prezados,

Exercendo nosso direito de 
resposta garantido pelo Art. 
art. 5º, inciso V, da Constitui-
ção Federal de 1985 e pela Lei 
Federal nº 13.188/2015, gosta-
ríamos de esclarecer a seguin-
tes informações publicadas em 
matéria escrita pelo jornalista 
Fausto Júnior em 30/4/2021 
(pg. 10 e 11) na versão im-
pressa e digital, em seguida 
na fanpage do Facebook em 
1/5/2021 - matéria que possuí 
algumas informações que afe-
tam nossa imagem institucio-
nal frente a sociedade.

Quanto a informação - refe-
rente a fala do vereador Rafael 
Silveira no texto do jornal -  de 
que houve contratação de ser-
viços pelo Parque Estadual de 
Itapeva “sem licitação e com 
recursos captados de forma 
compulsória de compensações 
ambientais de obras feitas no 
entorno de Torres”, cabe-nos 
esclarecer que há equívocos 
nessa afirmação. O recurso 
para a realização dos serviços 
mencionados (indicar qual foi) 
foi oriundo de um Termo de 
Ajustamento de Conduta rea-
lizado pelo Ministério Público 
Estadual com empreendedor 
que infringiu a legislação am-
biental na realização de uma 
obra. O parque Estadual de 
Itapeva aparece como bene-
ficiário do TAC. Os procedi-
mentos jurídicos permitem, ao 
invés de enviar ao juízo bus-
cando a execução de multa e 
reparação do dano, que se re-
alize com recursos privados do 
empreendedor um serviço ou 
uma compra de equipamentos 
que traga benefício ao meio 
ambiente. Como oportunida-
de para isso foi indicada a ela-
boração de um Plano de Uso 
Público para o Parque Estadu-
al de Itapeva, uma vez que já 

havia processo judicial, o qual 
havia levado ao fechamento 
do Camping de Itapeva, justa-
mente pela falta de uma orien-
tação técnica para execução 
dessa atividade e uma série de 
inadequações, onde inclusive 
houve um acidente fatal com 
óbito pela descarga elétrica 
em 2001 de um hospede no 
camping na sua gestão pela 
Prefeitura, à época. A solução 
apresentada no referido pro-
cesso judicial era a elaboração 
desse planejamento.

Bem, o empreendedor po-
deria realizar os serviços ele 
mesmo ou contratar direta-
mente um prestador de ser-
viços qualificado. O Instituto 
Curicaca, por sua qualificação 
técnica e expertise, poderia 
ter sido contratado dessa for-
ma e tudo também estaria na 
legalidade, pois não se trata de 
dinheiro público. Entretanto, a 
empresa, tendo como base um 
Termo de Referência repassa-
do pelo Ministério Público, na 
busca de transparência e de 
oferta de oportunidades para 
outros interessados, abriu a 
apresentação de propostas 
técnico-financeiras para a ela-
boração do Plano. O Instituto 
Curicaca concorreu com ou-
tros proponentes e foi o sele-
cionado pela qualidade técnica 
da proposta. As informações 
sobre como aconteceu esse 
processo poderiam ter sido 
obtidas pelo vereador e sua 
assessoria ou pelo Jornal junto 
à gestão do Parque, ao Institu-
to Curicaca, à empresa contra-
tante ou ao Ministério Público 
Estadual de Torres. Embora 
tenhamos o entendimento de 
que equívocos eventualmente 
ocorrem, é prática fundamen-
tal e corrente do cargo legisla-
tivo e do jornalismo averiguar 
a fonte e a qualidade e veraci-
dade da informação antes de 

dar a ela publicidade.
Noutra parte da matéria 

publicada, está escrito: “O ve-
reador tucano acrescentou, 
também, sua indignação pela 
constatação (de seu gabinete) 
que foram gastos R$ 600 mil 
para que a ONG Instituto Curi-
caca realizasse o documen-
to”. No nosso entendimento, 
ao lançar o valor do contrato 
desvinculado das exigências 
do Termo de Referência que 
determinou o conteúdo e a 
forma dos serviços, a fala do 
vereador (conforme publicada 
no jornal) busca deixar uma 
impressão de existência de 
superfaturamento. Para des-
fazê-la, cabe esclarecer que o 
serviço foi entregue em seis 
peças – diagnóstico local e 
regional, cenários de implan-
tação, plano de mitigação de 
impacto, suporte à educação 
ambiental e sinalização, plano 
de gerenciamento de risco e 
projetos executivos de arqui-
tetura e engenharia. Para re-
alizá-lo foram necessários os 
serviços técnicos de diversos 
profissionais – agrônomo, bió-
logos, economistas, educado-
res, contabilistas, engenheiro, 
arquiteto, turismólogo– e a 
execução necessitou de 14 
meses, 6 oficinas técnicas e di-
versas apresentações públicas, 
incluindo todos os setores go-
vernamentais locais ligados ao 
tema, a câmera de vereadores, 
a sociedade civil organizada e 
entidades de classe e as co-
munidades locais. Os valores 
pagos foram totalmente com-
patíveis com a qualificação exi-
gida e a qualidade entregue. 
Nesse texto não há possibili-
dade de detalhamento, mas 
sugerimos que os interessados 
acessem o Plano de Uso Públi-
co que está disponível no site 
da Sema/RS e avaliem, não só 
a qualidade dos resultados, 

mas a metodologia e o esforço 
que foram utilizados.  Também 
estão disponíveis para aces-
so junto ao Ministério Público 
de Torres, toda a documenta-
ção de prestação de contas do 
contrato e respectivos parece-
res. E todas as etapas da sua 
elaboração foram acompanha-
das pelo Conselho Consultivo 
do Parque com membros da 
prefeitura local, sociedade civil 
organizada e com ampla publi-
cidade em todas as etapas.

Entendemos que, embora 
a nossa imagem institucional 
possa ser afetada junto à so-
ciedade que eventualmente 
recebe informações incomple-
tas com afirmações sem funda-
mento e de intenção duvidosa, 
que vem das mesmas fontes 
políticas e setoriais que atacam 
os gestores do Parque, a fala 
do vereador através do texto 
publicado no jornal questiona 
implicitamente a conduta dos 
servidores do Parque e da Divi-
são de Unidades de Conserva-
ção da Sema/RS, que estariam 
sendo acusados levianamen-
te de estarem incorrendo em 
improbidade administrativa, 
prevaricação e má gestão. 
Nesse sentido, embora fosse 
recomendável um questiona-
mento formal pela SEMA-RS 
pelas afirmações publicadas, 
cremos que os servidores e 
administração central direta-
mente envolvidos no referido 
processo estão tranquilos, pois 
além de o processo ter a lisura 
e qualidade evidenciada, ele 
foi acompanhado e fiscalizado 
pelo Ministério Público Estadu-
al e teve até parecer da Procu-
radoria Geral do Estado.

Por fim, cabe destacar que 
o Parque Estadual de Itapeva é 
a primeira Unidade de Conser-
vação do Rio Grande do Sul a 
ter um planejamento específi-
co para a visitação e o turismo, 

produzido com e para a co-
munidade local e que garante 
viabilidade ambiental, econô-
mica e social ao processo. Foi 
protagonista, inovador, graças 
a visão de seus gestores, de 
seu Conselho, e da adminis-
tração central da SEMA que 
conduziu o processo. Parabéns 
a estes servidores estaduais e 
cidadãos torrenses, que não 
pouparam esforços para que 
o parque tivesse esse instru-
mento! O Plano está pronto 
para ser imediatamente im-
plantado desde 2016, parado 
nas gavetas, sem mobilização 
alguma do poder local e de 
alguns setores representados 
nesta publicação do jornal 
para sua implantação; as for-
mas de concessão estão de-
finidas, os projetos das obras 
necessárias elaborados em ní-
vel executivo, os documentos 
de monitoramento e gestão de 
risco oferecem segurança aos 
visitantes e à biodiversidade. 
Há mais de 20 anos o parque 
poderia estar trazendo inúme-
ros benefícios diretos ao muni-
cípio, mas parece que a opção 
de alguns setores tem sido 
impedir estes avanços quando 
com sua expertise e liderança 
poderiam estar acelerando e 
magnificando os ganhos. São 
20 anos perdidos com esse 
tipo de ataque infundado. Está 
mais do que na hora dessa par-
te da sociedade trabalhar pelo 
e com o parque.

Desde já, agradecemos pela 
atenção dispensada, enquan-
to contamos com a colabora-
ção de sempre.

Cordialmente,

Alexandre Krob
Coordenador Técnico
Instituto Curicaca
(51) 999854424
www.curicaca.org.br
www.facebook.com/
InstitutoCuricaca

GERAL

INSTITUTO CURICACA: direito de resposta junto ao Jornal A Folha Torres 
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Prefeitura de Torres vai antecipar 
metade do 13º salário em 15 de julho

Em ação inédita na administra-
ção municipal de Torres, os servi-
dores públicos de Torres recebe-
rão o adiantamento de 50% do 
décimo terceiro salário já no dia 
15 de julho. O anúncio foi dado 
pelo prefeito Carlos Souza na 
manhã desta quinta-feira, 13 de 
maio, com o propósito de aquecer 
o mercado local, após um perío-
do de crise provocado por regras 
mais rígidas de combate à pande-
mia. Com a iniciativa, deverão ser 

injetados cerca de R$ 4 milhões 
no mercado.

Conforme o prefeito, ele so-
licitou ao secretário municipal 
da Fazenda, Cláudio Paranhos, a 
concretização do pagamento da 
primeira parcela do décimo ter-
ceiro, projeto que foi realizado 
em conjunto com a Secretaria da 
Administração e Atendimento ao 
Cidadão.

"Através da iniciativa deste pa-
gamento antecipado, para ativos, 

inativos e pensionistas, a Prefeitu-
ra estimula a economia geral do 
município e contribui com o grupo 
de servidores que também sofreu 
com a crise gerada pela pandemia 
em sua família. A antecipação do 
pagamento da primeira parcela 
do décimo terceiro resulta do es-
forço da Secretaria da Fazenda, no 
ajuste de contas, no corte de gas-
tos implementados e na dinâmica 
da gestão", ressalta a Comunica-
ção da Prefeitura de Torres.

TORRES 

Prefeitura de Torres e do Passo de Torres vão unir 
esforços para a manutenção periódica da ponte pênsil

FONTE: Prefeitura de Torres
_______________________

Para tratar de parceria sobre a 
manutenção periódica da ponte 
pênsil, importante ponto turístico 
dos dois municípios, a Prefeitura de 
Torres tomou a iniciativa de contatar 
com o prefeito do Passo de Torres, 
Valmir Augusto Rodrigues. Nesta úl-
tima terça-feira, 11 de maio, o secre-
tário municipal de Planejamento e 
Participação Cidadã, Matheus Junges 
participou de agenda com o prefeito 
do município catarinense para tratar 
de estratégias visando a manutenção 
periódica da ponte pênsil.

De acordo com o secretário, a 
ideia é estabelecer uma espécie de 
consórcio entre as duas cidades que 
garante esta manutenção cotidia-
na e futuras melhorias. Na ocasião, 
Matheus estava acompanhado de 
Giane Farias, Diretora de Projetos e 
Engª Civil da Secretaria e Flávio kai-
ser, Diretor de Participação Cidadã e 
Transparência.

O prefeito Valmir relatou que des-
de o início da gestão está tendo uma 
ótima comunicação e parceria com o 
prefeito Carlos Souza: E que espera 
que as duas cidades sejam cada vez 
mais parceiras em vários projetos.

Sobre a Ponte Pênsil

A Ponte Pênsil é um dos principais 
pontos turísticos em comum no litoral 
dos dois Estados. Com 30 metros de ex-
tensão, a passarela foi inaugurada em 24 
de outubro de 1964 e reinaugurada em 
1985 com um fato marcante e bizarro.

Durante a reinauguração da ponte 
pênsil em 1985, pelo menos 40 pessoas 
acompanhavam o evento em cima da 
ponte. Devido ao excesso de peso, uma 
barra de ferro que puxava o cabo de aço 
no lado catarinense rompeu e a ponte 
virou. Todas as pessoas que estavam lá 
em cima caíram no rio (mas foram so-
corridas a tempo e ninguém se feriu).

21 de maio é aniversário de Torres: confira a programação!
Torres está comemorando 143 

anos de emancipação política ad-
ministrativa no dia 21 de maio, sex-
ta-feira. Assim como aconteceu no 
ano passado, em decorrência da 
pandemia, o aniversário não tem 
festa, com “Parabéns para você” 
e bolo. Porém, neste segundo ani-
versário em meio à Covid-19, a 
data será bem mais comemorada, 
entre os dias 19 e 27. 

"Na programação, eventos on-
-line, como a população já está 
acostumada nos canais da Prefei-
tura, e até um evento presencial, 
em local arejado, para valorizar o 
quê é feito em Torres", ressalta a 

comunicação da Prefeitura. Para 
celebrar a data, a Prefeitura de 
Torres está organizando uma pro-
gramação montada por meio de 
várias Secretarias, junto com enti-
dades parceiras. Confira a seguir:

Confira a programação dos 143 
anos de Torres:

De 20 a 26 de Maio
Pontos Turísticos Iluminados 

= Igreja São domingos, Morro do 
Farol, Farol nos Molhes, Museu, 
CAT Balonismo, viaduto da Vila São 
João, Igreja São José Operário na 
Vila São João e Parque da Guarita.

De 19 a 21 de Maio
Feira de Artesanato e Agricul-

tura Familiar = Horário: das 9hs às 
18hs (Local: Largo da Casa da Ter-
ra)

Dia 21 de Maio
Vídeo Batismo de Sal (Cantores 

locais) = Horário: 10hs divulgação 
nas redes sociais

Dia 27 de Maio
Live: "143 anos de Torres – O 

Comércio Vendendo Memórias" -  
Horário: 20hs (redes sociais oficiais 
do Município)

Representantes de Torres entregam ao presidente da 
ALERGS moção em apoio a carreira própria para bombeiros

O Coordenador Geral da Associa-
ção de Bombeiros do Estado do RS 
– ABERGS, Tenente Coronel Ederson 
Franco, acompanhado do Coorde-
nador Regional no Litoral Norte, 2º 
Sargento Jeferson França, foram re-
cebidos nesta quarta-feira (12) pelo 
presidente da Assembleia Legisla-
tiva, deputado Gabriel Souza. Na 
oportunidade, o vereador de Torres, 
Igor Beretta (MDB), entregou ao de-
putado moção de apoio referente a 
Carreira Própria do Corpo de Bom-
beiros Militar do RS – CBMRS.

As moções de apoio que foram 
direcionadas ao tema já por diver-

sos municípios do Estado, tem sido 
uma articulação da ABERGS a partir 
de seus Coordenadores Regionais, 
que se empenham junto aos vere-
adores de suas regiões, para que 
as moções sejam aprovadas e pos-
teriormente encaminhadas à As-
sembleia Legislativa e Governo do 
Estado.

A ABERGS, solicita apoio para a 
Assembleia Legislativa, que como 
órgão fiscalizador do Poder Execu-
tivo, fomente o Governo para que 
abra o debate para a construção da 
carreira própria do CBMRS, diferen-
te da Brigada Militar, conforme é 

previsto desde sua emancipação e 
Emenda Constitucional 67/2014.

O presidente da AL/RS, deputa-
do Gabriel Souza, destacou que foi 
relator das duas leis que separaram 
o CBMRS da BM, enquanto líder do 
governo Sartori. “Estou assumindo 
o compromisso que assim que o as-
sunto chegar na Assembleia Legisla-
tiva, dar celeridade e proporcionar 
o debate com qualidade para que 
os deputados possam compreender 
a importância do projeto tendo em 
vista que é sobre a carreira de uma 
Corporação fundamental para o Rio 
Grande do Sul”.

EDITAL DE PROCLAMAS

Por esta publicação, faz-se saber que pretendem casar-se e apresentaram 
os documentos   exigidos pelo Artigo 1.525,incisos I,III e  IV  do Código Civil 

Brasileiro,

MARVEI LUÃ SCHMITT E DÉBORA MACHADO

O contraente é solteiro, natural de Lajeado-R.S, residente e domiciliado em 
Torres. 

A contraente é solteira natural de Torres -R.S, residente e domiciliada em 
Torres/R.S.

Se alguém souber de algum impedimento  oponha-se na forma da lei.

Torres , 06 de maio  de  2021
Alexandra Mendes Barros
Oficial Ajudante Substituta
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E no final o Município de Torres 
(que é turístico por natureza e vo-
cação) poderia ter mais diferen-
cial para receber novos visitantes 
e para gerar emprego e renda 
para a população. Isto não deixa 
de ser uma forma de sustentabi-
lidade ambiental. Um ambiente 
urbano também tem fatores que 
devem ser “preservados” para 
que o meio ambiente humano 
não entre em colapso. 

Assim como um alimento de 
um animal que vive no Parque 
Itapeva não pode ser eliminado, 
sob pena de o ecossistema colap-
sar e entrar em auto destruição; 
assim como o excesso de pessoas 
utilizando e desmatando um local 
preservado pode acabar com um 
sistema de vegetais uma modi-
ficação de um sistema ecológico 
organizado, as cidades também 
sofrem de “falta de autosustenta-

bilidade". 
Se Torres matar as formas de 

atrair turistas para seu ambien-
te de sobrevivência, ela (Torres) 
poderá ser engolida por concor-
rentes de turismo (cidades com 
a mesma vocação). E se turistas 
param de vir a Torres, emprego e 
renda começam a sumir, e ai co-
meça um processo de autoflagelo. 
Cidades também são ambientes. 
Nós somos parte do ambiente! 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MUNICIPAL – NÓS TAMBÉM 
SOMOS O AMBIENTE!

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

TERCEIRIZAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS
Está em pauta na sociedade 

de Torres a questão do novo Pla-
no de Uso Público do Parque Ita-
peva. Ambientalistas e servido-
res públicos do parque preferem 
que o Plano se mantenha como 
está, talvez porque restringe a 
presença de pessoas na reserva 

ambiental localizada no meio da 
borda litorânea do município de 
Torres. Por outro lado, algumas 
pessoas e entidades ligadas ao 
turismo e ao desenvolvimen-
to urbano da cidade preferem 
que novas atividades envolven-
do pessoas (mas sem deixar de 

pensar na preservação) acon-
teçam dentro do PEVA, assim 
como esperam que burocracias 
criadas pelos gestores do parque 
não travem o trabalho de desen-
volvimento local. 

Paralelamente a isto, o se-
tor público brasileiro se coloca 

cada vez mais limitado em in-
vestir recursos (sejam humanos 
ou materiais) para melhoria dos 
parques de preservação am-
biental. E aí que entra a ideia de 
terceirização destes lugares, que 
serve para fazer as duas coisas 
ao mesmo tempo: preservar um 

ecossistema (para que ele não 
entre em colapso de sustenta-
ção botânica e zoológica) e ao 
mesmo tempo permita que pes-
soas usufruam do ecossistema 
preservado com atividades es-
portivas, de lazer e contempla-
ção nos espaços. 

Há um “cabo de guerra” com 
forças puxando em ambos os lados 
quando há debates sobre o Parque 
Itapeva em Torres. Acho eu que 
pode ser um exemplo didático para 
que a sociedade resolva terceirizar 
a administração de parques públi-
cos. Há radicais de um lado que pa-
recem quere evitar o ser humano 
até de poder apreciar algumas áre-
as, pessoas que parecem pensar 
no ser humano como uma “praga” 

contra a natureza original, nature-
za que deve ser cuidado por servi-
dores públicos. Alguns atacam pes-
soalmente  pessoas que pensam 
diferente de sua ideologia, talvez 
para tentar manter seu poder so-
bre os rumos de parques ambien-
tais (como o Parque Itapeva). 

Aí radicais de outro lado respon-
dem, sugerindo problemas que po-
dem ser ocasionados pelo parque 
ambiental -  e exagerando sobre 

estes problemas, as vezes até des-
merecendo necessárias medidas 
preservacionista a serem imple-
mentadas, levantando supostas 
manipulações por parte dos admi-
nistradores da ideia oposta (como 
já se ventilou quanto aos planos do 
PEVA)... o que é uma ofensa tam-
bém, mesmo que disfarçada.    

E aí que entra o bom senso da 
sociedade de terminar com esta 
espécie de 'guerra ideológica. E a 

forma mais saudável,penso eu, se-
ria a terceirização das atividades. 
Faz-se um contrato onde regras 
de preservação ambiental e limi-
tes de impactos pelo uso das áre-
as preservadas constem, mas que 
ao mesmo tempo haja regras que 
permitam que os operadores do 
parque possuam possibilidade de 
viabilidade para unir preservação 
de um ecossistema com utilização 
humana dos espaços e desenvolvi-

mento urbano. Isto já está ocorren-
do com alguns parques nacionais 
localizados, por exemplo, na serra 
gaúcha e, pelo que se projeta, po-
derá acabar ocorrendo também 
aqui no Parque Itapeva (por conta 
da falta de recursos do Estado do 
RS e por conta da falta de mais 
utilização do PEVA na atividade 
de turismo e de desenvolvimento 
municipal).  Uma coisa sustenta a 
outra...

TERCEIRIZAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS II

Em minha modesta opinião, 
esta mistura de consciência 
ambiental e consumo poderia 
fazer parte das atividades de 
manejo do Parque Itapeva. Por 
que não projetar atividade de 
campismo onde os hóspedes 
do camping teriam, além do 
lazer de descanso e utilização 
do ambiente (de oceano-praia-
-dunas-florestas no lindo local 
do parque), poderiam também 

exercitar o consumo conscien-
te, com regras ambientalmente 
sustentáveis (de manejo de lixo, 
de uso consciente da cozinha, 
de banheiros, de emissão de 
ruídos)... enfim, uma experiên-
cia de vivência junto à natureza 
respeitando as regras para não 
depreciar o ambiente? Poderia 
ser uma hospedagem educa-
tiva ao mesmo tempo, onde 
o diferencial competitivo do 

camping seria este: ensinar as 
pessoas (famílias) a conviverem 
em harmonia com a natureza 
respeitando regras de sustenta-
bilidade na relação consumo & 
preservação. Talvez uma nova 
forma de Turismo: Turismo de 
preservação.

Atividades de pesca sustentá-
veis poderiam entrar no Plano 
de Uso, quando os visitantes do 
parque poderiam participar de 

pescarias (dentro das regras do 
sistema nacional e estadual de 
extrativismo). A pesca e a obser-
vação também poderiam entrar 
ao se incluir passeios pela Lagoa 
da Itapeva para os visitantes do 
PEVA, em mais uma forma de 
lazer, preservação e conheci-
mento da região com educação 
ambiental. 

Atividades de trilhas pode-
riam ser ampliadas. Trilhas por 

cima de árvores, trilhas mais 
íngremes e rusticas também po-
deriam ser feitas com veículos 
de observação, colocando-as 
junto das já existentes trilhas 
guiadas feitas a pé, pelo chão.  

Um restaurante com um mu-
seu de espécies do ecossistema 
local poderia ser incluído no 
parque, onde pessoas e famílias 
iriam almoçar e conhecer mais 
de perto o ecossistema do Peva. 

TERCEIRIZAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS III
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Nesta sexta-feira (14 de maio), 
profissionais da Educação serão 
vacinados contra a Covid-19 em 
Torres. Nesta primeira etapa se-
rão imunizados profissionais da 
Educação Infantil, Ensino Funda-
mental e Ensino Médio, da rede 
pública municipal, estadual e pri-
vada. A vacinação ocorrerá em 
sistema drive-thru, no Parque do 
Balonismo, das 8h às 18h30min. 
No segundo momento da imu-
nização, será avançado para o 
ensino superior, cursos técnicos, 
cursos livres e profissionalizantes. 
O anúncio é do prefeito Carlos 
Souza, feito aos diretores de es-
colas em reunião na manhã desta 
quinta-feira, 13. Será a primeira 
dose com a vacina Oxford/Astra-
Zeneca.

A vacinação dos professo-
res como prioridade nos grupos 
de imunização, sempre foi uma 
polêmica em âmbito nacional. 
Com a ação desta sexta-feira, a 
administração municipal atende 
demanda da comunidade esco-

lar, integrada por profissionais 
da Educação, pais e alunos. Para 
o profissional receber a aplica-
ção da vacina, deve seguir um 
regramento. O servidor que está 
atuando vai ter que levar uma de-
claração da escola informando o 
vínculo. A escola vai ter que en-
viar por e-mail uma relação por 
ordem alfabética de todos os ser-

vidores da instituição em papel 
timbrado e assinado pela direção 
da escola, até quinta feira, 13, às 
12h. É este o e-mail para envio: 
secretariasaude@torres.rs.gov.br

De acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
com relação aos profissionais de 
saúde, não importa onde moram, 
tendo vínculo com a cidade, irá 

vacinar. "Professores que moram 
aqui, mas trabalham em outra 
cidade ou é aposentado não irá 
se vacinar. Estes devem procurar 
a Secretaria de Saúde da cidade 
onde atuam", ressalta a munici-
palidade.

Em reunião realizada nesta 
quinta (13) para tratar do assun-
to, estavam presentes a secretá-

ria de Saúde, Suzana Machado 
,o secretário da Fazenda, Cláudio 
Paranhos, a secretária de Edu-
cação, Sílvia Teixeira Pereira, e 
todos os diretores de escolas. A 
iniciativa deixou a categoria satis-
feita. Na oportunidade, a secre-
tária Suzana respondeu todas as 
dúvidas da categoria com relação 
à vacina. 

Profissionais da Educação serão vacinados contra 
a Covid-19 nesta sexta (14) em Torres

Com redação A FOLHA
___________________

Na sessão da Câmara dos Verea-
dores de Torres, realizada na segun-
da-feira (10 de maio), foi aprovado 
por Unanimidade a redação final do 
Projeto de Lei 0007/2021, de auto-
ria do Poder Executivo de Torres, 
que autoriza a adesão a consórcios 
para aquisição de vacinas ao enfren-
tamento da pandemia COVID-19. 
Na prática,  se trata da construção 
da adequação jurídica (lei aprovada 

pelo poder legislativo), para que a 
Prefeitura de Torres possa comprar 
vacinas de forma solidária com ou-
tras cidades ou entidades - com o 
objetivo de enfrentar possíveis des-
continuidades do Plano Nacional de 
Imunização (PMI) coordenado pelo 
governo federal - ou ainda para po-
der comprar imunizante contra Co-
vid  buscando atender estratégias 
regionais. 

Conforme a lei aprovada na Câ-
mara torrense, as vacinas a serem 
adquiridas devem ter sido previa-

mente aprovadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) ou aprovadas pela agên-
cia, para serem adquiridas após ser 
verificado que não há manifestação 
contrária.  Quanto aos recursos 
para a compra eventual de vacinas 
contra a Covid-19 pelo município, 
a lei também indica, dentro dos re-
quisitos acima, que a prefeitura de 
Torres já  estaria  previamente auto-
rizada a aderir  a compra, mediante 
decreto,  através do  crédito adicio-
nal especial.

Prefeitura de torres já possui segurança jurídica 
para comprar vacina contra a Covid-19

Lei aprovada na Câmara regulamenta a compra em consórcio para atender eventuais quebras de abastecimento pelo PNI (Plano Nacional de Vacinação)

TORRES - Nesta ter-
ça-feira, 11 de maio, 
iniciou a fase 2 da 23ª 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gri-
pe em todo o País. Em 
Torres, esta etapa, que 
é para os idosos de 60 
anos ou mais e profes-
sores, vai até o dia 08 
de junho com aplica-
ções da imunização em 
todos os ESFs do muni-
cípio no horário normal 
de funcionamento das 
Salas de Vacinas (lem-
brando que o ESF do 

Curtume estará fechado, atendi-
mento é junto ao ESF São Francis-
co). 

Para melhor operacionalização 
da Campanha, na terça-feira (dia 11 
de maio), houve também imuniza-
ção no sistema drive thru, no qual 
não é necessário agendamento. As 
ações ocorreram no Parque do Ba-
lonismo e no Viaduto da Vila São 
João, com boa participação popular. 

"Devido estar ocorrendo a vaci-
nação simultânea contra a Covid-19 
no País, o Ministério da Saúde reco-
menda que não seja feita a aplica-
ção das vacinas contra a Covid-19 
e a Influenza conjuntamente. A 

Pasta orienta que as pessoas que 
estiverem nos grupos prioritários 
procurem se vacinar antes contra 
a Covid-19. Especialistas recomen-
dam pelo menos uma diferença de 
14 dias entre uma e outra", ressalta 
a Prefeitura de Torres. É importante 
que todos levem a carteira de vaci-
na.

Também nestas ações de imuni-
zação contra a Gripe é solicitado, 
sem obrigatoriedade, que a popu-
lação doe alimento não perecível 
que será encaminhado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Di-
reitos Humanos. É a Campanha da 
Vacina Solidária.

Iniciada Fase 2 da campanha de 
vacinação contra a Gripe
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Cemitério descoberto próximo a igreja São Domingos 
é investigado como primeiro cemitério de Torres

FONTE: Rádio Maristela
__________________

O promotor Federal, André 
Casagrande Raupp, da Procura-
doria da República em Capão da 
Canoa, promoveu reunião virtual 
na última terça-feira, 4 de maio, 
para tratar do processo investi-
gativo sobre o “Cemitério da Ca-
pela”, em Torres, considerado o 
primeiro campo santo da cidade. 
Participaram os representantes 
do Instituto do Patrimônio Histó-
rico, Artístico Nacional (IPHAN), 
do Estadual (IPHAE), do Conselho 
Municipal do Patrimônio Históri-
co Artístico e Cultural de Torres 
(COMPHAC) e da Prefeitura de 
Torres, com o objetivo de dar se-
quência à identificação e demar-
cação do possível sítio funerário 
da capela curada de São Domin-
gos das Torres.

As documentações do cemité-

rio foram localizadas pelo jorna-
lista e historiador, Nelson Adams 
Filho, ao realizar pesquisas sobre 
a igreja de São Domingos e a da-
tação da Festa de São Domingos 
junto a documentos da Mitra Dio-
cesana, arquivados em Osório. 
Segundo o pesquisador Nelson, 
foi localizado o Livro de Óbitos da 
igreja de São Domingos das Tor-
res aberto em abril de 1826 e que 
já em maio registrava o primeiro 
falecimento: Jexissima, filha de 
um casal de índios missioneiros 
que morava nas Torres à época.

“O Livro de Óbitos 1, do perí-
odo de 1826 a 1859, registra 258 
mortes, cujos corpos foram sepul-
tados neste Cemitério da Capela. 
A grande maioria de crianças viti-
madas por “mal da terra”, ou seja, 
verminose. No local também está 
sepultado o pioneiro das Torres, 
o Alferes Manoel Ferreira Porto; 
o pioneiro de Sombrio, João José 

Monteiro de Guimarães, além 
de militares, escravos, negros, 
índios e os primeiros imigrantes 
alemães que chegaram ao povo-
ado“, conta Nelson.

Registros do Livro de Óbitos 
1 – 1826 a 1859 – Capela Curada 
da Igreja de São Domingos das 
Torres

Através da Oralidade, uma das 
ferramentas da pesquisa históri-
ca, referenciada pelo pesquisa-
dor local, falecido recentemente, 
Bento Barcelos da Silva, foi iden-
tificada uma área próxima à ca-
pela e que poderia ser o referido 
cemitério. Posteriormente, em 
pesquisa de campo que contou 
com a participação da arqueó-
loga Solange Barbosa de Almei-
da, da professora Tais Tournier, 
do pesquisador Bento Barcelos 
da Silva e do historiador Nelson 
Adams Filho, foram localizados 
os primeiros ossos humanos nes-

sa área.
A pesquisa teve também a 

participação do Projeto Descubra 
Torres. A pesquisa do cemitério, 
juntamente a da datação da Fes-
ta de São Domingos das Torres, 
com 194 anos completados em 

2020, e novas pesquisas sobre a 
construção da igreja de São Do-
mingos das Torres compõem o 
livro editado pelo jornalista e his-
toriador Nelson Adams Filho em 
novembro de 2020 e componen-
te da Coleção História Torres.

Prefeitura adquire área para investimento na Educação
TORRES - Com o propósito de 

investir na educação municipal, 
foi assinada nesta sexta-feira, 
7 de maio, a escritura de desa-
propriação de terreno urbano 
localizado no bairro Centro de 
Torres. Trata-se de terreno de 
198 metros quadrados, de 09 
metros de frente por 22 metros 
de profundidade, de frente para 
a Rua Pedro Cincinato Borges, 
antiga Rua Visconde de Mauá, 

parte do lote 04 da quadra 80.
A inciativa que declara de 

utilidade pública para fins de 
desapropriação deste terreno, 
consta do decreto 54/2021. O 
documento foi assinado pelo 
prefeito Carlos Souza e os pro-
prietários dos imóveis. A se-
cretária Sílvia Teixeira Pereira 
comentou que a aquisição inte-
gra o plano de melhorias para o 
segmento.

Na oportunidade, as herdei-
ras disseram estar satisfeitas 
pela casa onde a família sempre 
morou, ser utilizada agora pelo 
município na área da educação. 
São outorgantes, Angela Maria 
da Silva, Ana Maria Klein da Sil-
va, Sonia Maria Klein da Silva, 
Anita Maria Klein da Silva, Silvia 
Maria Klein da Silva, José Eduar-
do Klein da Silva e Maria Isabel 
Peruffi Fragoso.

Área em investigação como local do “Cemitério da Capela”
Na reunião virtual que tratou 

sobre dar ou não prossegui-
mento às investigações do sítio 
funerário, Nelson afirma que 
tanto o Iphan, por meio do ar-
queólogo, Alberto Tavares Duar-
te, e pela procuradora, Estela Vi-

tela Gonçalves, quanto o Iphae, 
por meio do diretor Savoldi, 
concordaram com a importân-
cia do sítio e foram favoráveis 
ao prosseguimento das ações 
de prospecção arqueológica.

A reunião resultou em enca-

minhamentos dirigidos a Prefei-
tura Municipal de Torres. O pro-
motor André Raupp solicitou ao 
município uma série de ações e 
documentos que validem a ação 
de prospecção arqueológica. 
Neson explica que para realizar 

tal prospecção é necessário que 
o Iphan emita uma Portaria au-
torizando as escavações arque-
ológicas, conforme determina 
a legislação brasileira sobre o 
tema.

Também participaram da reu-

nião o presidente do Comphac, 
arquiteto Efreu Quintana, e a Di-
retora de Cultura e secretária do 
Comphac, Maria do Carmo Con-
forti. As determinações elenca-
das pelo MP Federal têm prazo 
de conclusão de 60 a 90 dias.  

Secretaria de Educação disponibiliza testes de Covid-19 
para os profissionais sintomáticos em Torres

A Secretaria Municipal de 
Educação adquiriu uma cota 
de testes de Covid-19 para dis-

ponibilizar aos profissionais da 
Educação de Torres que apre-
sentarem sintomas no retorno 

presencial das atividades na 
cidade. "O profissional que, no 
decorrer das atividades, apre-
sentar sintomas, será afastado, 
e no terceiro dia deverá compa-
recer na Central de Triagem do 
COVID-19, com uma declaração 
emitida pela escola onde traba-
lha, comprovando sua atuação 
na instituição. O professor será 
encaminhado ao laboratório 
para realização do teste", ressal-
ta a Prefeitura de Torres.

A secretária municipal de Edu-
cação, professora Silvia Teixeira 

Pereira, reafirma a importância 
destes testes para a continui-
dade do atendimento presen-
cial nas escolas. Se não fosse 
por isso, os profissionais teriam 
que permanecer afastados em 

torno de 14 dias aguardando o 
resultado. Com estes testes, no 
entanto, seu tratamento iniciará 
de forma imediata e, caso nega-
tivo, poderá retornar à escola 
mais rapidamente.
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1-EM TORRES Apartamento de 
dois quartos,  cozinha, área de 
serviço, estar, jantar, sacada. No 
centro, próximo ao hospital. Óti-
mo para morar ou locar. Venha 
nos visitar ou entre em contato. 
COD. PZ03756 – R$ 260.000,00

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

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

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

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

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

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

OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

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

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

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

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

ULBRA e você

ê

POPULAÇÃO EMPOBRECE E CONTRAI DÍVIDAS

Desempregado, subempregado, com menos renda, endividado. Esse roteiro, 
se aplica hoje aos torrenses. As pessoas com renda até R$ 2.100,00 estão se 
endividando, e os mais pobres sofrem também com Auxílio Emergencial menor. 
O endividamento cresce em todas as faixas de renda da população. Porém, é dra-
mático entre os mais pobres. A capacidade desse grupo de formar poupança para 
algum imprevisto é bem menor.

No ano passado, muitas famílias conseguiram ter o mínimo pra sobreviver e até 
puderam equilibrar o orçamento, com as parcelas de R$ 600,00 do Auxilio Emer-
gencial. O benefício voltou em abril deste ano, mas bem menor. No ano passado, 
a renda do emprego foi compensada pelo Emergencial, mas este ano será apenas 
parcialmente compensada, Isso gera um buraco no orçamento familiar.

Nos últimos meses, o endividamento cresceu para todas as faixas de renda, 
mas o quadro tem sido dramático para os mais pobres porque a capacidade desse 
grupo de construir uma poupança de precaução, recursos destinados para algum 
imprevisto – é bem menor. Na verdade, não é nem uma poupança. É guardar 
um dinheiro este mês para poder pagar as suas contas no mês que vem e ter um 
pouco mais de tranquilidade. 

Exemplo: Moradora de comunidade Nova Esperança, de 38 anos, está endivi-
dada. Ela e o marido têm renda mensal de R$ 2.200,00, mas devem R$ 20.000,00 
entre bancos, cartão de crédito e taxas de água e luz.  E deve piorar...

A baixa atividade econômica e o enfraquecimento do mercado de trabalho de-
vem fazer com que o orçamento das famílias siga precário. A taxa de desemprego 
vem piorando e o número de inadimplentes vem aumentando segundo o SPC/
Serasa, é o segundo maior avanço da série histórica.  A inadimplência apurada é 
maior nos gastos com cartão de crédito e em contas básicas, como água e luz. Esse 
mesmo patamar de endividamento para a classe mais baixa só foi observado em ju-
nho de 2016, quando o Brasil enfrentava uma combinação de crise política e eco-

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

A VÓZ DOS BAIRROS nômica por causa do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. 
A capacidade das famílias de baixa renda de construir uma poupança foi se 

esgotando conforme houve uma interrupção de vários programas do governo 
federal e o estadual e municipal vem deixando a desejar, pois ambos não têm pro-
gramas de assistência a população menos desfavorecida, ainda bem que temos 
as entidades religiosas que desempenham brilhante trabalho, distribuindo cestas 
básicas mensais a esta camada da pulação.  Fica o alerta para a tendência de o 
quadro se agravar, nos próximos meses.

CURTUME - Moradores do Curtume pedem à retirada do lixo/entulho locali-
zado em terrenos baldios; querem ainda a colocação de um redutor de velocida-
des, próximo a Escola José Quartieiro, na Rua Caxias do Sul, com a Av. Indepen-
dência; pedem agilidade nos serviços que estão sendo efetuados na praça ao lado 
da Escola José Quartieiro, para que a comunidade usufrua da mesma; Concluin-
do, demandam limpeza dos bueiros, valos e redes de escoamento, a fim de evitar 
os alagamentos na Av. Independência, frente a Escola Estadual José Quartiero; 
na Travessa Nereu José Quartiero, e na Rua Caxias do Sul e seus entornos.

STAN - Moradores do Stan querem providências para que seja feita o conserto 
do calçamento no leito da Rua 21 de Maio; querem ainda conclusão do asfalto 
na Av. Independência -  interligando a Rua Amazonas a Rua Holanda, na Morada 
das Palmeiras; pedem também que seja feito trabalhos de prevenção para evitar 
os repetidos alagamentos na Rua José Guilherme Haupp e seus arredores.

CENTRO - Os trabalhadores da Frente Emergencial de Trabalho de Torres re-
clamam de que receberam apenas os uniformes, mas não receberam os Equipamen-
tos de Proteção Individual (IPI), e indicam que o desempenho de suas atividades 
é prejudicado pela falta de calçados adequados. Alguns avisaram ao colunista que 
estiveram limpando o Cemitério Municipal e expostos a contaminação, pois não lhes 
deram luvas para proteção das mãos, pois o trabalho é braçal. Falta  equipamentos de 
proteção solar, alegam também que não receberam capacitação nem as cestas bási-
cas mensal; outros trabalhadores que se sentem expostos a riscos são os da coleta de 
lixo. E mudando de assunto, usuários da pista de skate, localizada na Praça Pinheiro 
Machado, pedem a sua recuperação e manutenção constante da mesma.

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

Animais sem raça definida ou vira-latas são animais únicos. Eles têm o mesmo 
charme de animais de raça pura. Fazer distinções entre ‘animais de raça’ e ‘vira-latas’ 
faz com que milhares de animais fiquem desabrigados. Da mesma forma, não pode-
mos desconsiderar os animais com pedigree, ou seja, devemos simplesmente ter a 
mesma consideração por todos eles.

Eles enchem as casas com amor, tornam-se membros da família e a sua fidelidade 
é incontestável. “O cão é o melhor amigo do homem”. Nunca uma frase tão banal 
foi tão verdadeira. E o mais importante: o amor que os animais proporcionam não 
depende de raça, tampouco de pedigree.

É por isso que queremos aumentar a conscientização sobre o número de animais 
sem raça definida que se encontram em canis e abrigos espalhados por todo país.

Vamos citar algumas das razões pelas quais adotar um cãozinho ou um gatinho 
vira-lata fará você feliz:

Eles são fruto da seleção natural, ou seja, animais sem raça vêm de uma cadeia 
genética que os tornam diferentes. Eles enfrentaram adversidades que os levaram 
a desenvolver uma maior capacidade de sobrevivência e comportamento diferente 
em relação aos animais de raça. Isso significa que eles são mais fáceis de treinar e 
criarão vínculos profundos com você.

São mais saudáveis e isso não é uma lenda urbana. Se você optar por um animal 
sem raça definida, é muito provável que você só tenha que entrar no veterinário 
para lhe dar vacinas e os cuidados habituais. Além disso, normalmente eles têm uma 
vida mais longa. 

São muito carinhosos, todos os animais transmitem milhares de sentimentos posi-
tivos, mas no caso dos vira-latas isso vai além. Esses animais têm uma grande capaci-
dade afetiva, além de serem muito gratos a quem os resgatou e cuidou deles.

Eles são animais. Embora pareça absurdo, é a primeira coisa que devemos con-

ADOTE UM VIRA LATA... UM 
AMOR PARA TODA A VIDA

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

siderar. Não há cães de primeira ou 
segunda classe. Animais sem raça 
definida são animais, assim como os 
de raça.

Inigualável. Não haverá um animal 
como o seu ‘vira-lata’, cada um deles 
é único e original. Os cães e gatos sem 
raça definida são exclusivos, você não 
encontrará dois exatamente iguais.

Além de sua escolha, o importante 
é que, seja ele de raça ou não, o animal deverá ter uma vida plena recebendo atenção, amor 
e os cuidados necessários. O pedigree não deve ser um peso na sua decisão, basta desejar 
ter um novo amigo ou membro da família (de preferência um animal vira-lata adotado em 
um abrigo ou canil).

CONHEÇA O TRABALHO DA ATPA.
A ATPA (Associação Torrense de Proteção aos Animais) cuida de animais abandonados, 

encaminha para esterilização e adoção e alimenta animais em diversos pontos da cidade. 
Estes animais foram muitas vezes deixados por veranistas ou abandonados por moradores, 
entre eles muitos idosos e doentes. Nosso telefone de contato é (51) 98111-6834. Você 
pode nos ajudar de várias maneiras, seja com uma contribuição na conta da ATPA (Asso-
ciação Torrense de Proteção Animal) Banrisul (041) Agência 0955, conta 06.032079.0-6, 
CNPJ: 00.940.020/0001-42  com doação de ração ou compra de nossos produtos como 
copos, calendários ou camisetas, para isso é só combinarmos a entrega.

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

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

Adquira nosso calendário e ajude a ATPA a realizar esterilização a atendimentos vet-
erinários aos animais que se encontram em estado de abandono em nossa cidade. Com 
apenas R$10,00 você ajuda a ATPA a ajudar nossos animais.

Acesse a Página da ATPA no facebook ou no Instagram. Precisamos de doação de ração.
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal (PP), 
vice-presidência do Vereador Rafael da Silveira Elias (PSDB), e 
secretaria do Vereador João Alexandre Negrini de Oliveira (Re-
publicanos), a Câmara Municipal de Vereadores realizou sua 15a 
Sessão Plenária Ordinária, do 1o Período Legislativo, da 18ª 
Legislatura, às 16h, no dia 10 de maio de 2021. Presentes ain-
da, 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 Bor-
ja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 004, de 03 de fevereiro de 2021, do Poder Executivo, 
encaminhando o Balanço Anual do Exercício de 2020 entregue no 
Tribunal de Contas do RS.
Ofício nº 129, de 30 de abril de 2021, encaminhando resposta ao 
Pedido de Informação nº 87/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 130, de 30 de abril de 2021, do Poder Executivo, encami-
nhando o Decreto nº 079, de 28 de abril de 2021, que abre crédito 
extraordinário ao orçamento do exercício de 2021.
Ofício nº 131, de 30 de abril de 2021, encaminhando resposta ao 
Pedido de Informação nº 80/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 132, de 30 de abril de 2021, encaminhando resposta ao 
Pedido de Informação nº 82/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 133, de 30 de abril de 2021, encaminhando resposta ao 
Pedido de Informação nº 88/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta.
Ofício nº 134, de 30 de abril de 2021, encaminhando resposta ao 
Pedido de Informação nº 84/2021, do Ver. Moisés Trisch.
Ofício nº 135, de 30 a abril de 2021, do Poder Executivo, enca-
minhando resposta aos Pedidos de Providências números 33, 98, 
102, 119 e 131/2020, e números 153, 156, 163, 184 e 190/2021, de 
vereadores desta Casa Legislativa.
Ofício nº 25/2021, 085ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, 
anunciando inauguração da nova sede do Cartório Eleitoral de 
Torres ocorrida no dia 22 de março de 2021.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - Em 1ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 06/2021, do Ver. Silvano Gesiel 
Carvalho Borja, que altera a Lei nº 51, de 4 de março de 1949, que 
institui o Código de Posturas do Município de Torres, para incluir 
os § 3º, §4º e §5º junto ao art. 265 com o objetivo de disciplinar 
a divulgação de valores para a venda de combustíveis líquidos e 
gasosos.
Projeto de Lei nº 13/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Torres para o quadriênio 2022 a 
2025 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 14/2021, do Poder Executivo, que autoriza con-
tratações para atuarem na Secretaria de Saúde.
Projeto de Lei nº 15/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que ins-
titui a Semana Municipal do Ciclista e o Dia do Passeio Ciclístico 
no Município de Torres.
Projeto de Lei nº 16/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que 
institui o Dia Municipal da Conscientização do Autismo no Mu-
nicípio de Torres
Projeto de Lei nº 17/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que 
institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência.
Projeto de Lei nº 18/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que 
institui a Semana Municipal de Prevenção à Obesidade Infantil em 
Torres.
Projeto de Lei nº 19/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que 
institui o Programa "Empresa Amiga da Escola" no âmbito do Mu-
nicípio de Torres
Projeto de Lei nº 20/2021, dos vereadores Rafael da Silveira Elias; 
Silvano Gesiel Carvalho Borja, que dispõe sobre a criação do pro-
grama empresa amiga do esporte e do lazer, no município de Tor-
res e, dá outras providências.
Projeto de Lei nº 21/2021, do Poder Executivo, que autoriza con-
tratações para atuarem na Secretaria da Saúde.

PROJETOS - Em 2ª Sessão
Projeto de Lei Complementar nº 05/2021, do Poder Executivo, que 
altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.724, de 31 de dezembro 
de 2002 – Código Tributário Municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 11/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
concessão de benefícios para pagamentos de dívidas tributárias e 
não tributárias em atraso e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 12/2021, da Mesa Diretora, que autoriza o Poder 
Legislativo a contratar, por tempo determinado, em caráter excep-
cional, servidor público municipal.

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 66/2021, do Ver. Rogério Evaldt Jacob, que requer a inclusão 
na ordem do dia 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. 
Nº 67/2021, da Comissão de Saúde, que requer o encaminhamento 
de Moção de Congratulações ao Sindicato Médico do Rio Grande 
do Sul - SIMERS, pela passagem dos seus 90 anos no próximo dia 
20 de maio.
Nº 68/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que requer 
o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares do senhor 
Márcio Andrei Caetano, por seu falecimento, ocorrido no dia 08 
de maio de 2021.

INDICAÇÕES 
Nº 103/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao Po-
der Executivo a continuação da ciclovia e calçada na Av. Castelo 
Branco, no trecho que compreende a Estrada do Mar à BR 101, 
neste Município.
Nº 104/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao Poder 
Executivo reforma da pista de skate, localizada na Praça Pinheiro 
Machado, nesta Cidade.
Nº 105/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao DAER 
a colocação de lombada eletrônica e/ou lombofaixa na Av. Castelo 
Branco, trecho entre a Estrada do Mar e BR 101, neste Município.
Nº 106/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que indica ao Poder 
Executivo a colocação de iluminação no canteiro central da Av. 
Castelo Branco, trecho compreendido entre a Estrada do Mar à BR 
101, neste Município.
Nº 107/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que in-
dica ao Poder Executivo que encaminhe a este Poder Legislativo 
projeto de lei que cria o "Conselho Municipal de Proteção e Defesa 
dos Animais".
Nº 108/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica ao 
Poder Executivo que as escolas municipais disponibilizem absor-
ventes higiênicos às estudantes de família de baixa renda.
Nº 109/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Execu-
tivo a substituição, a medida que exijam manutenção, do material 
escolhido para fazer as rotatórias, seguindo, como padrão, aquele 
utilizado pelo mercado Bistek na rotatória da Av. do Riacho.
Nº 110/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder Executi-
vo a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para 
serem distribuídos a todos os trabalhadores (as) e alunos da área 
da educação, assim como para os trabalhadores (as) da Secretaria 
de Educação.
Nº 111/2021, dos vereadores Moisés Trisch e Cláudio da Silva de 
Freitas, que indicam ao Poder Executivo um estudo sobre a viabi-
lidade técnica para instalação de corrimão e/ou guarda-corpo de 
proteção para garantir a integridade física dos pedestres que pas-
sam pelo caminho da Santinha, nesta Cidade.
Nº 112/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que indica 
ao Poder Executivo a utilização de uma Unidade Móvel (van ou 
micro-ônibus) adaptada como um consultório médico para atendi-
mento à população das Praias, nesse Município.
Nº 113/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica ao Presi-
dente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
à instalação de cartório especializado na Delegacia de Polícia Civil 
de Torres/RS, para investigação de crimes de maus-tratos e cruel-
dade contra os animais com o selo: "Delegacia de Polícia Amiga 
dos Animais", nesta Cidade.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

Nº 92/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Executivo 
informações quanto ao esclarecimento da situação do imóvel onde 
está localizada a incubadora industrial, nesta Cidade.
Nº 93/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder Executivo 
informações quanto às ações efetivadas pela Secretaria de Educa-
ção visando minimizar os riscos de contaminação dos professores 
e alunos.
Nº 94/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que reitera o Pedido 
de Informações nº 30/2021, quanto à multa aplicada à Associação 
Desportiva Escolinha do Mimi - ADEM, Processos Administrati-
vos nº 9922/2014 e nº 12.176/2015.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
Nº 333/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo que notifique os proprietários dos lotes baldios 
na Av. Castelo Branco, para que cortem os matos e os mantenham 
limpos. 
Nº 334/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza nas frentes 
dos colégios municipais e estaduais deste Município. 
Nº 335/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de duas 
tampas de bocas de lobo na Rua Luiz Bauer, esquina com Av. do 
Riacho, neste Município.
Nº 336/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à colocação de um quebra-molas 
na Rua Senador Alberto Pasqualine (Rua da AABB), esquina com 
a Rua Presidente Tancredo Neves, no Bairro Centenário, neste Mu-
nicípio.
Nº 337/2021, do Ver. Jacó Miguel Zeferino, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto ao conserto do quebra-molas 
na Estrada dos Cunhas, em frente á Loja Bomagg, Praia Itapeva, 
neste Município.
Nº 338/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto ao patrolamento da 
Rua do Limoeiro e Rua Antonio Magnus, Bairro Centenário, neste 
Município.
Nº 339/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que so-
licita ao Poder Executivo que seja colocado material asfáltico ou 
produto adequado para tapar buraco na Av. Castelo Branco, neste 
Município.  
Nº 340/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto à desobstrução do passeio público 
na Av. Beira Mar com a Rua Gaspar Martins, nesta Cidade.
Nº 341/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
quebra-molas e/ou lombofaixas na Rua Pará, 1345, Bairro Stan, 
nesta Cidade.
Nº 342/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que ao 
Poder Executivo providências quanto à implantação de iluminação 
no entorno da Praça Borges de Medeiros, localizada na Prainha, 
nesta Cidade.
Nº 343/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto a estudo de viabilidade e 
possibilidade para pavimentar com PVS ou asfalto a Rua Elizeu 
Kuwer, Bairro Jardim Eldorado, nesta Cidade.
Nº 344/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à rampa de acessibilidade e 
rebaixo da calçada na faixa de pedestre já existente, na lateral do 
Banco do Brasil com a Casa do Turista, na Av. Silva Jardim, Bairro 
Centro, nesta Cidade.  
Nº 345/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita ao Po-
der Executivo providências quanto à possibilidade de mudança da 
parada de ônibus localizada na esquina da Rua Bento Gonçalves, 
361, com a Rua Pedro Cincinato Borges, nesta Cidade.
Nº 346/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao patrolamento do trecho de 100 
metros que faz a ligação da Rua Simphronio Clezar com a Rua 
Antônio Magnus (Limoeiro), na Vila São João, neste Município.
Nº 347/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao ensaibramento das ruas Antônio 
Magnus (Limoeiro), Simphronio Clezar e Manoel Oliveira Carnei-
ro, Vila São João, nesse Município.
Nº 348/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto à operação tapa buraco na 
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ciclovia, na Beira Mar com a Rua Alexandrino de Alencar, nessa 
Cidade.
Nº 349/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que solicita ao 
Poder Executivo providências quanto ao conserto do cano na Rua 
Leopoldina João da Rosa, 1180, nesta Cidade.
Nº 350/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à colocação de 
base graduada na Rua Projetada n° 38, setor 002, quadra 0002, 
lote 0021, também conhecida como Rua Luiz Gonçalves, Bairro 
Igra Norte, nesta Cidade.  
Nº 351/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, que so-
licita ao Poder Executivo providências quanto ao ensaibramento 
e patrolamento na Rua Onze, acesso Praia Real, nesse Município.
Nº 352/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que reitera os pe-
didos de providências números 82 e 299/2021, que solicitam ao 
Poder Executivo providências quanto à colocação de base gradu-
ada e poda de árvore na estrada do Parque Itapeva (antiga estrada 
do cemitério), neste Município.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Falou que, em con-
versa com Deputado Carlos Gomes, foi informado que o municí-
pio receberá uma emenda com valor a definir, destinado à causa 
animal. Falou sobre o projeto “Saúde do Pescador”, que levará 
atendimento médico a mais de cem pescadores locais, e que está 
se empenhando na busca de apoio para o projeto. Comunicou que 
está buscando apoio para a castração de animais pertencentes a 
pessoas carentes. Quanto à Secretaria de Obras, está buscando 
demandas para a aquisição de maquinário. 

Ver. Igor dos Santos Beretta: Informou que na semana seguinte 
teria reunião virtual com o Deputado Gabriel Souza, para tratar 
da real situação do aeroporto que atualmente se encontra fecha-
do. Disse que, para a reunião, estão convidados o Chefe do Exe-
cutivo, vereadores de Torres e de municípios vizinhos.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Comunicou que a Secretaria de 
Educação adquiriu testes de Covid para os professores. Falou 
sobre a entrega das duas rótulas ao Município, construídas pelo 
Supermercado Bistek. Quanto à Assistência Social, informou que 
foram adquiridos 237 quilos de alimentos angariados na Vacina-
ção Solidária. Leu o calendário de vacinação que acontece du-
rante a semana.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES:
Ver. Moisés Trisch: Disse que o Estado destina R$ 21.000,00 
mensais para manutenção de seis motolâncias no município, mas 
que apenas uma está ativa. Cobrou do Executivo a contratação 
dos profissionais que faltam. Mostrou-se indignado com o baixo 
salário dos socorristas, afirmando que o município está recon-
tratando os mesmos profissionais há dez anos, o que é irregular. 
Comentou que no Congresso tramita um projeto de lei regula-
rizando o piso salarial destes profissionais. Falou que a pouca 
valorização de socorristas e enfermeiros recorre ao tempo em 
que as mulheres atuavam de maneira voluntária durante a Grande 
Guerra. Disse que há um caráter misógino na questão. Cobrou a 
melhora no recolhimento do lixo, já que o Município tem tido 
lucro na cobrança da taxa. Reclamou da baixa qualidade do ma-
terial empregado em uma das rótulas da cidade. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Falou sobre algumas de suas indi-
cações ao Executivo para a Avenida Castelo Branco, entre elas, 
o aumento da ciclovia até a Vila São João, iluminação na parte 
central da avenida e a colocação de lombofaixas. Acredita que 
medidas como essas poderiam evitar atropelamentos, como o da 
jovem da semana anterior que chocou a cidade. Defende que o 
uso de quebra-molas é necessário, mesmo que algumas pessoas 
discordem de seu uso. Reiterou que sua intensão é buscar o me-
lhor para a cidade. Defendeu que a cidade precisa de vias de mão 
única, já que grande parte delas é estreita. Quanto à área central, 
entende que é preciso um estudo sobre a implementação de es-
tacionamento rotativo, e que a participação da opinião pública e 
de técnicos da área são fundamentais. 

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Parabenizou ao amigo “Gijo”, que 
completa 75 anos de idade, e a Assessora Jurídica da Câmara, 
Marilurdes, por seu aniversário. Informou que a Secretaria de 
Educação adquiriu testes para Covid-19 aos profissionais da 
área. Parabenizou à Secretária da Pasta e ao Chefe do Executi-
vo. Comentou que no Congresso está tramitando projeto de lei 
que regulamenta o piso salarial dos Técnicos de Enfermagem. 

Informou que um projeto similar ao seu, que provê multa aos 
proprietários que abandonam veículos em vias públicas, também 
tramita no Congresso. Parabenizou ao Secretário da Fazenda que 
reduziu o índice do cálculo para os débitos municipais. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Parabenizou às mães pelo 
seu dia, e à Assessora Jurídica da Casa, Marilurdes, pelo seu 
aniversário. Falou sobre seu projeto de lei que fornece absor-
ventes às adolescentes nas escolas da rede pública. Sugeriu a 
utilização de uma unidade móvel para as Praias do Sul, voltadas 
ao atendimento de saúde. Falou sobre o projeto de lei que tramita 
no Senado para os técnicos de enfermagem. Disse que os salá-
rios pagos no município estão bem baixos do que o proposto no 
Congresso, e convidou a todos para a carreata no dia 22 de maio 
em favor da aprovação do projeto. Alertou que “mais importan-
te que disponibilizar exames aos profissionais, é a prevenção”, 
sugerindo o uso de protetores face shield para os profissionais 
da Educação. Pediu que os vereadores aprovem seu projeto de 
lei que classifica a prática de atividades físicas como essencial 
à saúde.

Ver. Vilmar dos Santos Rocha: Elogiou o Secretário de Espor-
tes pelo grande número de projetos para a Pasta, e ao Secretário 
da Fazenda, que alterou o índice de cálculo para as dívidas com 
o município. Disse que, segundo o Secretário da Fazenda, seu 
projeto do Banco de Alimentos é muito interessante, e preten-
dem ampliá-lo. Pediu à Secretaria de Obras o conserto na Rua 
Maria Rosenda de Aguiar, que alaga com as chuvas. Foi infor-
mado que uma casa, ao final da rua, impede o escoamento. Teceu 
comentários sobre o Bairro Curtume que, por ter sido mal pro-
jetado, sofre com as chuvas. Pediu a limpeza das bocas-de-lobo 
daquele bairro. Agradeceu à Equipe de Elétrica pela colocação 
de postes nas ruas da Praia Tupinambá. Pediu que as mesmas 
fossem aterradas em pontos específicos.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Parabenizou à Assessora Jurídica 
da Casa, Marilurdes, pelo aniversário. Fez uma breve leitura 
para homenagear às mães pelo seu dia. Solicitou a colocação 
de base graduada na Praia Gaúcha, na via que dá acesso à praia. 
Solicitou a colocação de um quebra-molas entre as ruas Caxias 
do Sul e Araribóia, por entender que o local é propicio para aci-
dentes. Afirmou que um Secretário precisa ter a capacidade de 
interagir com a comunidade, elogiando os Secretários Mateus e 
Maurinho. Denunciou que, segundo relatos de uma munícipe, 
um dos consultórios do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes 
estava em péssimas condições de higiene. Solicitou à Comissão 
de Saúde da Casa que visite o local.

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Informou que está 
para ser apresentado um projeto para estacionamento na cidade. 
Disse que no passado foi contrário, mas entende que o atual será 
de grande valia para a cidade. No projeto anterior, foram projeta-
das mais de 4.000 vagas, para esse, aproximadamente 550. Disse 
que, em visita ao Vice-prefeito Fábio Amoretti, agradeceu por 
todas as demandas atendidas. Agradeceu ao Secretário de Turis-
mo que em breve vai apresentar projetos na área. Fez a leitura de 
um relatório, elaborado por uma Comissão Especial para o Canil 
Municipal, apontando uma série de medidas para a melhoria do 
local. Parabenizou a todas as mães pelo seu dia.

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Agradeceu à presença do Rotary 
Club, na pessoa de seu Presidente, que realizará no dia 15 de 
maio o “Dia do Desapego Solidário”. Disse que visitou a Se-
cretaria de Educação, parabenizando a equipe pelo trabalho e 
cuidado na volta às aulas. Em visita ao Deputado Ernani Polo, 
buscou parcerias para o município. Agradeceu ao vice-prefeito 
Fábio Amoretti que a recebeu, juntamente com membros da So-
ciedade Torrenses Pela Vida, que divulgam o tratamento precoce 
para a Covid-19. Falou sobre a reunião com as secretarias de 
Educação, de Saúde e APAE para tratarem sobre o Autismo. Fi-
cou afirmado que será elaborado material de orientação sobre o 
Autismo. Parabenizou as mães, e sua enteada que teve um filho, 
Enzo, no dia anterior.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Fez um breve relato sobre 
sua reunião com a Secretária de Educação que tratou sobre a 
aquisição de EPIs para os professores na volta às aulas. Disse 
que esteve nas escolas “Alcino”
 e “Alcininho” e verificou que todos seguiam os protocolos de 
segurança. Pediu que os professores sejam vacinados contra a 
Covid. Falou sobre seu projeto de lei, que reconhece a prática 

da atividade física como essencial, e entra em votação na Casa. 
Pediu que os vereadores pensem com carinho no voto ao projeto. 
Parabenizou à doutora Marilurdes pelo aniversário. Parabenizou 
a todas as mães pelo dia, em especial à sua mãe.

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou sobre sua Mo-
ção de Pesar à família do amigo “Baginha”, agradecendo aos 
vereadores que a assinaram. Parabenizou ao Mauro, da Secre-
taria de Obras, e ao Mateus, do Planejamento, que trabalharam 
na canalização do valo da Rua Universitária e na Rua Antônio 
Brunelli, Vila São João. Reiterou que é parceiro em tudo o que 
for bom para o município. Parabenizou aos Secretários pelo belo 
trabalho na esfera municipal. Falou que, embora muitas vezes 
não pareça, sempre buscou o que é melhor para a comunidade. 

Ver. Igor dos Santos Beretta: Lamentou que as quadras de fute-
bol ainda estão fechadas. Relatou que no dia anterior, o telefone 
do Canil ainda não funcionava. Comentou que surgiram rumo-
res de que o uso de standup na pesca estava proibido. Reiterou 
que a informação não procede. Reclamou do mato no entorno do 
campo do Torrense, pedindo que a Secretaria de Esportes atue 
no local. Mostrou-se solidário à situação salarial do pessoal da 
enfermagem. Relatou que uma servidora foi afastada por pro-
curar sua ajuda. Disse que, enquanto a Secretária se ocupa com 
a presença do vereador Igor, os professores não são vacinados. 
Disse que a garagem dos motoristas é um lixo, e que a atual 
Secretária pressiona, e faz assédio moral, contra servidores. Afir-
mou que a maior parte das reformas em escolas municipais são 
atendidas sempre pelo mesmo pintor, que é o esposo da diretora 
geral. Deixou seu telefone para que os servidores da Secretaria 
de Educação o procurem para relatar problemas de gestão.  

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Disse que recentemen-
te o Secretário da Fazenda tem sido elogiado pelo projeto do 
REFIS, afirmando que o projeto já estava pronto na gestão da 
Secretária Clarice. Reiterou que se tem elogiado o Secretário er-
rado. Falou que o vereador Silvano já tinha entrado com projeto 
parecido antes que o projeto do Executivo fosse apresentado. 
Acredita que há um conflito legislativo neste caso. Defende que 
as pessoas formadas em Faculdades Federais deveriam prestar 
serviços à sociedade para retribuir a formação gratuita. Relatou 
que o Deputado Jerônimo Goergem pediu uma minuta de sua 
proposta e a apresentou como Projeto de Lei nº 1739/2021 no 
Congresso. Espera que seja aprovado.

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei nº 06/2021, dos vereadores Rafael da Silveira 
Elias, Silvano Gesiel Carvalho Borja e Cláudio da Silva de Frei-
tas, que reconhece a prática de atividade física como essencial a 
saúde. APROVADO
Projeto de Lei nº 07/2021, do Poder Executivo, que autoriza a 
adesão a consórcios para aquisição de vacinas ao enfrentamento 
da pandemia COVID-19. APROVADO
Projeto de Lei nº 09/2021, dos vereadores Gibraltar Pedro Ci-
priano Vidal, Carlos Alberto da Silva Jacques, Cláudio da Silva 
de Freitas, Dilson Mauro Jardim Boaventura, Jacó Miguel Ze-
ferino, João Alexandre Negrini de Oliveira, Rafael da Silveira 
Elias, Rogério Evaldt Jacob, Silvano Gesiel Carvalho Borja, 
Vilmar dos Santos Rocha e Carla Rodrigues Daitx, que determi-
na ao Município de Torres a adotar as resoluções do Conselho 
Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) no que diz respeito 
ao licenciamento ambiental. APROVADO

Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC 131/2009) 
e de Acesso à Informação, o Presidente do Legislativo, convi-
da 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 comuni-
dade mais próxima do Poder Legislativo.
Acesse: www.camaratorres.rs.gov.br

CÂMARA DE TORRES
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PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 10 DE MAIO DE 2021 
9º PERÍODO LEGISLATIVO – 9ª LEGISLATURA         

                                                                      

- Leitura das correspondências e participação na Tribuna de José Diogo Martins Pereira, Vice-Prefeito 
Municipal.

ESPAÇO DE ORADORES: (6 minutos)
REP MATEUS - Pediu mais uma vez a volta do Espaço de Lideranças nas sessões da Câmara. Disse que, 
se este  não voltar após o requerimento, providenciará judicialização da demanda. Comemorou recursos de R$ 
200 mil conseguido para os bombeiros voluntários, que para ele pode servir para a aquisição de um veículo de 
combate à incêndios. Reclamou da falta de término da reforma na Avenida Assis Brasil, disse que falta sinali-
zação e que acidentes já estariam ocorrendo por isto, o que pode gerar custo de sentenças judiciais onerosas ao 
Poder Executivo da cidade. “Rotatória não é rotatória se não estiver sinalizado”, disse para exemplificar. 
MDB RONALDO - Parabenizou publicamente em nome de seu mandato todas as mães pela passagem do 
seu dia no domingo (9). Comemorou a conquista de uma nova viatura para a polícia da cidade, entregue na sema-
na com a presença do deputado Alceu Moreira. Fez lembrança para providências pedidas por seu gabinete para 
reformas em bairros, principalmente de um quebra-molas em praia da zona sul. Concordou que há de se fazer 
a sinalização da Avenida Assis Brasil, como sugeriu seu companheiro Mateus. Pediu outro quebra molas para 
local perto da Praia Rondinha, mesmo sabendo que o custo deste equipamento não é tão baixo assim. Também 
pediu que houvesse uma melhoria no serviço de capina, inclusive se for necessário contratando uma empresa para 
apoio.
MDB DIEGO - Fez agradecimento aos funcionários da secretaria de Obras pelo atendimento a seu pedido 
antigo de reforma de uma Praça no Quatro Lagos. Para ele,  a cidade de Arroio do Sal já cresceu a ponto de ser 
considerado acima de municípios pequenos. E a prefeitura então,  deve pensar assim sobre o plano local de inves-
timentos. Elogiou a ideia de se colocar espelhos d’agua nas praças que também servem para conter as poças em 
alguns lugares. Comemorou a decisão do empréstimo da prefeitura para a realização de obras de rede elétrica. 
MDB GIOVANI - O presidente da Câmara comemorou a parceria com a rádio Megasul para que seja levada 
informação para outros locais que não são alcançados pela rádio comunitário local.  Também parabenizou as 
obras na Praça do bairro Quatro Lagos. Elogiou a equipe de roçadores da prefeitura afirmando que estes fazem 
um bom trabalho na cidade. Elogiou a equipe da secretaria de Obras e sugeriu  a criação de  uma espécie de 
parque de obras nos dois extremos do município (sul e norte) para abrigar o maquinário.  Também comemorou 
os recursos obtidos para obras de rede elétrica e infraestrutura. Comemorou o sistema de raios-X no sistema de 
Saúde.
PDT EDEMILSO - Também se referiu à necessidade do término e do acabamento das obras de reforma da 
Avenida Assis Brasil. Disse ter recebido esta demanda de vários comerciantes da via. Referiu-se a necessidade de 
quebra molas em alguns pontos da avenida. Pediu atenção da secretaria de obras para a necessidade de colocação 
de um refúgio em frente à igreja no bairro Estância do Meio, no entorno da estrada do Mar.  Disse que a constru-
ção de uma via paralela seria o ideal e já conversou com secretários sobre isto, inclusive citando a necessidade 
de atender as paradas de ônibus. Se mostrou preocupação sobre o sistema de Volta às Aulas, pois os professores 
terão de atender a dois sistemas, o híbrido e o presencial. 
MDB CARLOS - Se colocou solidário a necessidade do Refugio para veículos no bairro Estância do Meio, 
na Estrada do Mar. Disse que já conversou com o prefeito sobre a necessidade de quebras mola na Avenida Assis 
Brasil, quando aproveitou e citou outras necessidades na cidade. Comunicou a disponibilização de segundas do-
ses da vacina no dia seguinte, mesmo sendo somente 70 unidades, além da vacinação continuada para as pessoas 
que têm comorbidades.  Lamentou a situação da Índia pela nova onda do Coronavírus.  Quando a praças,  sugeriu 
que a comunidade adotasse as mesmas para que a municipalidade tivesse mais recursos. Sobre obras mal feitas, 
lembrou obras de outras administrações, que até hoje apresentam problemas.  E disse que a prefeitura atual atua 

na cobrança dos erros.
MDB MANECA – Afirmou ter preocupação na questão da coleta de lixo. Mas comemorou que conseguiu 
com a prefeitura que seja feita uma espécie de projeto experimental em um bairro, onde algumas novidades serão 
testadas para que, se melhorar, possam ser utilizadas em toda a cidade. Sugeriu que com o tempo a cidade deverá 
ter coleta seletiva para materiais secos e outros especificos. Sobre infraestrutura concorda que se trata de priori-
dade. Citou o aumento da  construção civil,   que mesmo em tempo de crise continua sendo constatado.  E que a  
cidade deve planejar seu crescimento dentro deste contexto.
REP REJANE - Parabenizou a prestação de contas de um servidor da prefeitura sobre questionamento de 
suas diárias retiradas na municipalidade. Sugeriu que volte o espaço de Lideranças na Câmara fazendo coro ao seu 
colega de partido Mateus. Criticou Secretário de Saúde por conta de uma perseguição e que ele sequer conversou 
com ela sobre o assunto, restringindo-se somente a dizer de de forma curta e grossa que irá resolver o problema. 
Disse que a questão é séria e que  dispensar uma profissional de 15 anos de contrato deve ser muito bem pensada, 
pois se trata de gente de carreira na cidade.  E anunciou que  se manteria atenda aos desdobramentos deste acon-
tecimento.
PROG MAZINHO - Também comemorou a obra da Praça do Quatro Lagos, parabenizando o vereador Diego 
pelo protagonismo da iniciativa. Disse que quebra molas são importantes, principalmente em locais onde real-
mente há perigo de acidente. Prestou conta de sua ida à Brasília afirmando que o prazo da colocação das emendas 
no orçamento estava se encerrando e por isso foi importante o encaminhamento das providências dos recursos 
demandados na capital federal para Arroio do Sal.  Criticou a postura da vereadora Rejane em pedir prestação de 
contas de diária, lembrando a sua colega que presidente que ela votou no passado teria gastado mais diárias que o 
necessário.
 
ORDEM DO DIA
Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 038/2021, do Poder Legislativo que Dispõe sobre a proibição de fo-
lhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagem publicitária em praças, logradouros 
e demais locais públicos do Município, nas condições que especifica, e dá outras providências. PEDIDO DE 
VISTAS – SEGUE TRAMITANDO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 045/2021, do Poder Executivo que Abre crédito adicional Especial na vigente 
lei orçamentária. - SEGUE TRAMITANDO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 047/2021, do Poder Legislativo que Autoriza o Executivo Municipal a conceder 
o uso e os serviços de operação, administração, conservação, manutenção, implantração, reforma, ampliação ou 
melhoramento de praças, e parques urbanos do município. SEGUE TRAMITANDO.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 048/2021, do Poder Executivo que Altera e acresce dispositivos da Lei nº 2.855, 
de 27 de abril de 2021, que autoriza permuta de imóvel de propriedade do Município de Arroio do Sal por imóvel 
particular de propriedade atual de Jonir José Bolzan e outros para viabilizar ampliação da Central de Triagem de 
Resíduos Sólidos do Município de Arroio do Sal. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 049/2021, do Poder Legislativo que Proibe o Executivo e o Legislativo Municí-
pais de contratar e empossar, para ocupar cargo em comissão ou efetivo, bem como função de confiaça ou emprego 
público, pessoa condenada com sentença transitada em julgado, por crimes previstos na Lei Federal nº 11.340, de 
07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. SEGUE TRAMITANDO.
Em discussão e votação o Indicação nº 002/2021, dos vereadores Edemilso Schmidt, Mateus Coelho Ribeiro e 
Vera Rejane Braga dos Santos. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em discussão e votação o Indicação nº 002/2021, do vereador Manoel Pedro Faustino. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE.

Homem com mais 50 passagens policiais 
preso por estelionato em Torres

Na tarde de sexta-feira (07/05), 
no bairro Centro em Torres, a Briga-
da Militar (BM) prendeu um homem 
pelo crime de estelionato.

Após o recebimento de informa-
ções de que um homem suspeito es-
taria se passando por outra pessoa 
para obter empréstimos e limites de 
cartão de crédito, uma guarnição da 
BM fez contato com o funcionário de 

uma agência bancária, que relatou 
aos PMs a desconfiança nos docu-
mentos apresentados pelo suspeito. 
Durante averiguações, foi avistado 
pelos policiais um homem, com as 
características do suspeito. 

"O indivíduo se encontrava nos 
terminais eletrônicos de outra agên-
cia bancária, sendo abordado e 
identificado um homem de 41 anos 

-  com 43 passagens pelo crime de 
estelionato, cinco passagens por ex-
torsão, entre outros crimes. Durante 
revista ao homem foram encontra-
dos diversos documentos falsos, 
dois celulares, R$ 715, entre outros 
materiais sem procedência", ressalta 
a comunicação da BM. 

O homem foi preso e encaminha-
do à Delegacia de Polícia.

BM prende pai e filho por tráfico de 
drogas em Torres

Na noite de quinta-feira (06/05), no 
bairro Dunas em Torres, a Brigada Mili-
tar (BM) prendeu dois homens por trá-
fico e associação ao tráfico de drogas.

"Após informações sobre a venda 
de drogas, uma equipe da Força Táti-
ca 2° BPAT realizou monitoramento no 
local, sendo possível avistar uma mo-
vimentação suspeita. Os PMs aborda-
ram e identificaram dois homens, de 
60 e 36, pai e filho, ambos com ante-
cedentes criminais. Foram localizadas 

com a dupla 17 porções 
de maconha, um tijolo da 
mesma droga, pesando 
aproximadamente 400 
gramas, uma munição de 
calibre .22, uma faca, três 
telefones celulares e R$ 
461", informa a comunica-
ção da BM.

Pai e filho foram presos 
e encaminhados à Delega-
cia de Polícia.

PRF prende motorista de aplicativo 
transportando 66 quilos de maconha em Torres

Um motorista de 
aplicativo que estava 
carregando 66 quilos de 
maconha no carro foi 
preso pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
na tarde desta quarta-
-feira, 5, na BR 101 em 
Torres.

O homem estava 
num veículo locado e 
foi abordado durante 
operação de combate 
ao crime. Policiais rodo-

viários federais estavam 
realizando abordagens 
na divisa dos estados do 
Rio Grande do Sul com 
Santa Catarina quando 
abordaram um Onyx lo-
cado", ressalta a comu-
nicação da PRF. 

O motorista alegou 
aos policiais que era 
motorista de aplicativo 
e que estava indo fazer 
uma corrida em Porto 
Alegre. Aos vistoriarem 

o carro, os PRFs encon-
traram a maconha no 
porta-malas do veículo. 
Aos policiais, o crimino-
so afirmou que foi con-
tratado via aplicativo 
para fazer essa viagem.

O traficante, de 33 
anos e natural de Porto 
Alegre, foi preso e con-
duzido para a polícia 
judiciária local, com o 
veículo e a droga apre-
endidos.
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ÁRIES - A semana traz muita neces-
sidade de pensar no futuro, de poupar 
para o futuro e de se conectar com 
coisas grandes que poderá realizar 
se conseguir se organizar agora.A se-
mana continua boa para novas ideias, 

dialogar e sonhar junto, além de fazer planos  com a 
pessoa amada. você está bem ambicioso para fazer 
os seus sonhos acontecerem.

TOURO - Semana para focarem em si 
mesmos, em suas iniciativas, em seus pla-
nos e em seus projetos. É hora de mudar 
a direção e, se for preciso, refazer metas 
ou mudar atitudes.Projetos estão sendo 

iniciados e pedem foco e atenção. Coloque energia no que 
deseja e trabalhe com dedicação e disciplina. A pressa po-
derá colocar tudo a perder.

GÊMEOS - Geminiano, é uma semana 
de oportunidades e de uma pitada de 
caos. A Lua Nova vai fertilizar seu cam-
po de possibilidades, dando a você 
mais intuição e inspiração. Você estará 

mais expansivo e comunicativo com Mercúrio e Vênus 
posicionados no seu signo. Pode ser que você fique 
bem popular e magnético. 

CÂNCER - Semana para transformar ou iniciar. 
Ideias estão surgindo e você pode refazer os 
planos ou colocar suas ideias em gestação para, 
lá na frente, ter toda a certeza do mundo. Você 
está com coragem e força para fazer acontecer, 
então acredite em si mesmo. odas as relações 

que não somarem neste momento serão nocivas, porque você está 
precisando de força e apoio.

LEÃO - Nesta semana é importante saber 
ceder, ser flexível, abandonar qualquer 
necessidade de ter razão. Aprender a 
fluir e a dialogar sempre, porque isso 
vai ajudar em qualquer situação.Você 

pode não concordar com o ponto de vista dos outros, mas 
precisa se abrir a ouvir e estar disposto a colaborar. Boas 
ideias de trabalho surgindo.

VIRGEM - Semana de avanços! Se-
guros e lentos, mas você terá a nítida 
sensação de que os caminhos estão 
mais abertos! Você estará mais aberto 
e amoroso, portanto os virginianos sol-
teiros podem se arriscar mais. Para os 

comprometidos, é importante acolher as necessidades 
e os sonhos do ser amado. No trabalho,  importante 
manter a postura de leveza e acreditar no diálogo

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - Boa semana para investir no mergu-
lho para dentro da alma, percebendo a neces-
sidade de manter uma postura de desapego 
para não entrar em conflitos desnecessários. 
Não sofra por coisas que estão além do seu 
controle. Valorize-se e aposte numa atitude de 

autoconfiança para criar relacionamentos saudáveis. Nesta se-
mana, é preciso ter coragem para se mostrar e se destacar. 

CAPRICÓRNIO - Você está um 
tanto quanto passional, querendo 
viver coisas intensas, porém é pre-
ciso equilíbrio e evitar impulsivida-
des nesta semana. O apressado 

como cru, já dizia o ditado.Existe uma força criativa 
sendo emanada a você a partir da Lua Nova.Como 
existe paixão e calor na alma de vocês nesta sema-
na, o amor está absolutamente ativado.

AQUÁRIO - Nesta semana, você pode 
sentir uma imensa vontade de se cui-
dar mais e melhor. Inclua nisso melho-
res escolhas para nutrir o corpo ou a 
alma. A família será um grande apoio 
nesta semana. Haverá sorte nas finan-

ças, querido aquariano, se você souber se autovalorizar 
e manter a autoestima. Cuidado com os exageros e com 
a tendência a dar um passo maior que a perna.

PEIXES - Você está muito fa-
lador e conselheiro nesta se-
mana, dando dicas e pitacos. 
Também está popular e sen-
tindo que as pessoas o ouvem 
mais. Isso é ótimo, portanto te-

nha responsabilidade na fala. Comunique-se 
com amorosidade e verdade. Seriedade com 
leveza farão a semana passar sem tantos per-
calços e atrasos.

ESCORPIÃO -  Semana de possíveis parcerias 
e muita cumplicidade para os escorpianos que 
mantiverem uma postura de equilíbrio e compa-
nheirismo.Muito carinho, amor, cuidado e respei-
to devem estar nos pensamentos de qualquer 

escorpiano comprometido. Outra coisa é a criatividade, que está 
potencializada e ajuda você a investir em novas ideias

SAGITÁRIO - Semana para pegar leve, cui-
dar da saúde, observar as ideias que surgem 
e abandonar o excesso de trabalho das últimas 
semanas.Manter o equilíbrio emocional e acre-
ditar no dar e receber é essencial para fluir bem.
Tenha novas ideias, implemente aos poucos e 

acredite no trabalho em equipe. Manter o equilíbrio emocional e 
acreditar no dar e receber é essencial.

VARIEDADES

(semana entre (10 e 16 de maio)
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Por Miriam Sperb
_______________

Nessa semana, 1.680 quilos de 
alimentos agroecológicos produzi-
dos no litoral norte, serra e Região 
Metropolitana de Porto Alegre 
chegaram ao prato de 80 famílias 
urbanas em situação de vulnera-
bilidade social da região de Torres. 
Com recursos da campanha “Prote-
ja e Salve + Vidas”, conduzida pela 
Fundação Banco do Brasil, a ONG 
Centro Ecológico e a Cooperativa 
Econativa organizaram as compras. 
Já as cestas, com arroz, feijão, fa-
rinha de milho, cebola, aipim com 
casca, batata-doce, legumes, fru-
tas da época e sabão em barra, 
foram organizadas por voluntárias 

do Centro Espírita Caminho da Luz, 
onde foi também a entrega, na ma-
nhã de sábado, 8.

A operação contemplou agri-
cultoras e agricultores de Viamão, 
Caraá, Itati, Três Forquilhas, Três 
Cachoeiras e região serrana. As 
famílias beneficiárias urbanas são 
aquelas previamente cadastradas 
no Centro Espírita Caminho da Luz.

Indígenas

Por meio da mesma campanha, 
nove aldeias indígenas nos muni-
cípios de Caraá, Riozinho, Osório, 
Maquiné, Terra de Arreia, Torres e 
São Francisco de Paula receberam 
80 cestas da Ação Nascente Maqui-
né (Anama).

Campanha

Faz um ano que a campanha 
“Proteja e Salve + Vidas” viabiliza a 
distribuição de alimentos em todas 
as regiões do Brasil, ao mesmo tem-
po em que apoia a agricultura fami-
liar.  No Rio Grande do Sul a iniciativa 
é em parceria com o Centro de Tec-
nologias Alternativas Populares (Ce-
tap), de Passo Fundo. Desde o final 
de abril, o Cetap coordenou a mobi-
lização de 300 agricultores para que 
no início de maio se concretizasse a 
distribuição de cestas para 2.130 fa-
mílias. A ação integrou outras orga-
nizações locais, cooperativas, ONGs 
e movimentos populares locais.

Além da FBB e outros parceiro, 
a campanha tem apoio financeiro 

do Banco BV e BB DTVM. O repas-
se dos recursos é feito a institui-
ções sem fins lucrativos que atuam 
na assistência social e saúde das 

comunidades. Os resultados e o 
destino das doações podem ser 
acompanhados pelo website coro-
navirus.fbb.org.br.

Famílias em situação de vulnerabilidade social ganham 
alimentos agroecológicos na região de Torres

Assistência Social homenageia as 
mães atendidas pelo CRAS em Torres

Em referência ao Dia das Mães, ocor-
rido no último domingo, dia 9 de maio, 
a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, através do 
Centro de Referência de Assistência 
Social-CRAS, distribuiu mudas de araçá 
para serem plantadas. Foi uma singela 
homenagem dedicada ao seu dia.

A homenagem foi prestada pelo se-
cretário Fábio da Rosa e servidores da 
Pasta durante toda a semana em que 
estas mães acessaram os Serviços ofer-
tados pelo CRAS do município. A Assis-
tência Social contou com a parceria da 
Secretaria de Meio Ambiente e Urba-
nismo que doaram as mudas.

O secretário Fábio da Rosa entende 
que através de pequenos gestos com 
atendimento humanizado e acolhedor, 
as famílias que buscam os serviços da 
Política Social do Município sentem-se 
mais dignas. “É a melhor forma de for-
talecer vínculos sociais e familiares en-
tre o Poder Público e os cidadãos”.

A nossa relação com os filhos é caracterizada por 
todo o mapa astral, mas principalmente pelo nosso 
signo solar e pela casa 5. Como nosso Sol é a nossa 
essência, os nossos valores serão passados de exem-
plo ao filho. Por exemplo,   um Libriano vai pregar 
muito a diplomacia e a cordialidade  ao seu filho, en-
quanto que um aquariano mostrará sempre o valor da 
fraternidade e da amizade. 

Quando fazemos nosso mapa astral, encontramos 
doze áreas de nossa vida, as quais chamamos de ca-
sas astrológicas. A casa que trata dos filhos é a casa 
5, análogada ao signo de Leão.  A casa 5 não se tra-
ta apenas dos filhos, mas também do divertimento, 

dos romances,   da nossa forma de se expressar ao 
mundo e da criatividade, e, obviamente, os filhos são 
nossas maiores criações. . 

Os signos e os planetas presentes na casa 5 mos-
tram como nos relacionamos com os filhos e como a 
experiência de criar um filho impactará na nossa vida. 
As pessoas que tem o Sol na casa 5 se sentem mais 
vivas com o nascimento de um filho e os flhos trazem 
muito divertimento. Quem tem Mercúrio na casa 5 
tem uma relação de companheirismo com os filhos 
e incentiva que eles estudem e se desenvolvam inte-
lectualmente. Quem tem o planeta Saturno na  casa 
5 tem uma relação tensa ou dificil  com os filhos. O 

planeta Urano traz possibilidades de filhos inespera-
dos, sem o mínimo planejamento na vida da pessoa. 

 A casa 5 é uma casa muito interessante,  pois 
trata da alegria e do divertimento, e, com certeza, 
os filhos são uma fonte de muito amor e felicidade. 
Quando este setor de nossa vida apresenta dificul-
dades, devemos ter consciência e buscar amenizar 
tais situações, pois consequentemente, nossa  alegria 
pela vida ficará comprometida. 

Por Juliana Mesquita Inácio

Os filhos no mapa astral 
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Com Eduardo Borba
(Comunicação AESC) 
________________

Uma mudança de domicílio que 
abriu as portas para o crescimento 
profissional. Esse é um traço impor-
tante da trajetória que permitiu à 
enfermeira Caruline Bauer, 33 anos, 
chegar ao posto de responsável téc-
nica (RT) em Enfermagem do Hospi-
tal Nossa Senhora dos Navegantes 
(HNSN), mantido pela Associação 
Educadora São Carlos (AESC), em 
Torres. Dedicação, talento e muito, 
muito estudo andam juntos em seu 
percurso de vida e trabalho.

Caruline representa um entre 
muitos profissionais que nesta quar-

ta-feira (12) celebram o Dia Interna-
cional da Enfermagem e merecem 
todo o reconhecimento da socieda-
de. Sua carreira começou no Hospi-
tal Santa Luzia, em Capão da Canoa, 
também mantido pela AESC, onde 
trabalhou por três anos. Depois, 
se transferiu para o Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes, para ficar 
mais próxima da família que mora na 
cidade São João do Sul (SC), perto da 
divisa com o RS. Desde o início tra-
balhou na área assistencial, a maior 
parte do tempo na Emergência. “Es-
tar perto dos pacientes sempre foi 
muito importante para mim. Gosto 
muito do atendimento às Emergên-
cias”.

Caruline acredita que os aprendi-

zados e a experiência no atendimen-
to ao público, somados à vivência na 
linha de frente da pandemia do novo 
coronavírus, foram importantes para 

sua chegada ao cargo de RT no Hos-
pital, em janeiro de 2021, depois de 
passar por processo seletivo. “Foi 
uma mudança profissional e pessoal 

muito importante. Representa cres-
cimento, com uma oportunidade 
única. Estou feliz com a função e pela 
receptividade dos colegas”, celebra.

Estudar, aprender, aplicar

DIA DA ENFERMAGEM:“Estar perto dos pacientes 
sempre foi muito importante para mim”

Em lembrança ao Dia Internacional da Enfermagem (12 de maio), confira matéria com Caruline Bauer (foto), que é responsável 
Técnica em Enfermagem no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres

A qualificação está sempre no foco 
da profissional. Ela se graduou em En-
fermagem (2011) pela Universidade 
Luterana do Brasil (Ulbra) – Campus 
Torres, tem especializações em Urgên-
cia, Emergência e Trauma, pelo Centro 
Universitário Cenecista de Osório (an-

tiga Facos) – com estágio no Hospital 
Mãe de Deus, em Auditoria, e, atual-
mente, cursa pós-graduação em Ges-
tão Hospitalar e Gestão de Pessoas, 
pela Uniasselvi. 

Em 2019, recebeu convite traba-
lhar no bloco cirúrgico do Hospital Na-

vegantes, liderando a equipe e geren-
ciando o setor. “Quando fui para lá, 
comecei a estudar mais sobre gestão 
e saí um pouco do foco apenas na as-
sistência. Fiz cursos, gostei muito. Em, 
2020, me matriculei na Especialização 
em Gestão Hospitalar”, relata. Todo 

esse conhecimento, aliado à experi-
ência prática, contribuem para traba-
lhar com os mais de 170 profissionais 
estão sob sua responsabilidade.

Sobre seu percurso profissional, 
Caruline gosta de lembrar que a AESC 
faz parte sua história de vida. “A AESC 

foi meu primeiro emprego como en-
fermeira, com o Hospital Santa Luzia 
(em Capão da Canoa), e é meu lugar 
hoje, com o Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes. Aqui dei à luz meu 
filho Bento, que completa 3 anos em 
junho”, revela.

Esperança de reencontros após a vacina contra o Covid-19
No dia 20 de janeiro, Caruline 

foi uma das primeiras profissionais 
da saúde a ter acesso à imunização 
para a Covid-19, em Torres, por meio 
da Coronavac. Desde março de 2020 
ela esteve empenhada na atenção 
direta aos pacientes com a doença. 

“Como eu trabalhava na UTI, tive 
sempre que manter distanciamen-
to, pois meus pais têm mais idade. 
Ainda não podemos baixar a guarda. 
Tomando a vacina, a gente fica mais 
esperançoso de voltar a conviver e, 
em breve, abraçar todo mundo”, pla-

neja. 
O reconhecimento àqueles que 

trabalham no acolhimento e trata-
mento de pacientes para a conten-
ção da pandemia é algo importante 
para Caruline. “A equipe do Hospital 
Navegantes é maravilhosa. Traba-

lhamos duro. Vimos colegas adoe-
cerem, sofremos, torcemos, supera-
mos”. 

Entre seus planos, está o investi-
mento em treinamentos para ofere-
cer um atendimento de qualidade 
aos pacientes. “Para mim, o produto 

final de um hospital é a excelência 
no atendimento. Estamos lidando 
com vidas, e isso é muito sério. Pre-
cisamos sempre nos qualificarmos, 
aperfeiçoarmos nossos conhecimen-
tos para atender da melhor forma 
possível nossos pacientes”, finaliza

Torres tem destaque no docu-
mentário UM MAR DE DANÇAS 
– cartografias do Litoral  Norte, 
que tem lançamento dia 15 de 
maio, às 17h, no Youtube  e no 
Facebook do NIDI – Núcleo de 
Imagem e Dança de Imbé. O 
Centro Cultural Inge & Margot, 
Estúdio Paula Schreck Dança e 
Movimento, Estúdio de Dança 
Rafaela Ferreira, Espaço Mar-
rakech participam de "Um mar 
de danças" que é o primeiro do-
cumentário produzido sobre a 
dança na região e foi contempla-
do no Edital Sedac nº 09/2020 
Produções Culturais e Artísticas 
com recursos da Lei Aldir Blanc. 

Além de identificar a diversi-
dade e pluralidade cultural dos 
artistas e coletivos que promo-
vem a arte da dança na região, a 
iniciativa incrementou a cadeia 
produtiva da dança gerando 
oportunidade de trabalho para 

profissionais locais e ainda ar-
ticulando uma rede de agentes 
culturais. A idealização do proje-
to é do NIDI (Núcleo Imagem e 
Dança de Imbé) que é resultado 
da parceria do Estúdio de Dança 
Tati Missel e do coletivo Pomar 
Poético idealizado pelo artista 
Marcelo Cabrera ( Porto Alegre/ 
Imbé). O Projeto tem produção 
de Jane Carvalho/ RRPP Eventos, 
direção de vídeo de Fernando 
Muniz/ Moov.art e conta com os 
voluntários e colaboradores, os 
professores e pesquisadores Air-
ton Tomazzoni e Luciana Paludo, 
ambos doutores em Educação 
pela UFRGS.

A primeira fase do projeto fez 
um levantamento de grupos, 
escolas e projetos de dança na 
região e o impacto da pande-
mia nas atividades. “A proposta 
inicial era de mapear 20 grupos, 
mas o projeto conseguiu identi-

ficar mais de 70 coletivos em ati-
vidade e nessa primeira fase do 
projeto 35 deles estão presentes 
no documentário”, destacam os 
coordenadores Marcelo Cabrera 
e Tati Missel. O documentário 
apresenta escolas de balé, in-
vernadas artísticas, grupos de 

kpop, dança aérea, de dança 
de salão, manifestações tradi-
cionais como maçambique e o 
boizinho da praia, de jazz, de 
danças urbanas/hip hop e de 
danças ciganas, danças árabes, 
entre outras.

 As gravações com depoimen-

tos, cenas de ensaios e coreo-
grafias foram realizadas no mês 
de fevereiro respeitando todos 
os protocolos da pandemia. As 
locações aconteceram em Ci-
dreira, Tramandaí, Imbé, Osório, 
Santo Antônio da Patrulha, Ca-
pão da Canoa e Torres. 

Artistas da dança do Litoral 
gaúcho são destaques em documentário
Torres tem destaque no documentário UM MAR DE DANÇAS – cartografias do Litoral  Norte, que tem lançamento dia 15 de 

maio, às 17h, no Youtube  e no Facebook do NIDI – Núcleo de Imagem e Dança de Imbé
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O Município de Arroio do Sal re-
conhece desde 2014 a data de 18 
de maio como o Dia Municipal da 
Lavadeira - uma data não só come-
morativa, mas de reconhecimento, 
homenagem e resgate das origens 
do Município, reafirmando sua im-
portância histórica e cultural.

Nesse ano, respeitando as orien-
tações e medidas para conter a 
pandemia do novo coronavírus, a 
Prefeitura de Arroio do Sal, por meio 
da Secretaria de Turismo, Esporte, 
Juventude e da Cultura, promove a 
Semana das Lavadeiras de 17 a 21 de 
maio, com uma programação online 
especial. 

Na programação da Semana das 
Lavadeiras, será possível acompa-

nhar nas redes sociais da Prefeitura 
de Arroio do Sal(Facebook, Instagram 
e Site), depoimentos com a profes-
sora que assina o roteiro e a direção 
do Curta-metragem “As Lavadeiras: o 
Viver das Águas”, Ana Beatriz Barbo-
sa Ferreira, também da secretária de 
Turismo, Esporte, Juventude e da Cul-
tura, Aline Valim, falando da impor-
tância da data para o resgate cultural 
do Município e o curta-metragem 
será exibido em três episódios.

Lavadeiras de Arroio do Sal

A Semana das Lavadeiras, segun-
do a secretária municipal do Turis-
mo, Esporte, Juventude e da Cultura, 
Aline Valim, é uma história que orgu-

lha os cidadãos de Arroio do Sal. “Eu 
tenho recordações da minha infância 
do Arroio repleto de lavadeiras, isto 
é uma coisa tão nossa, tão caracterís-
tica de Arroio do Sal, que esta parti-
cularidade deve seguir presente nas 
nossas memórias. Fica aqui o nosso 
reconhecimento e carinho a essas 
mulheres que fizeram história”, con-
ta a secretária Aline.

O trabalho dessas mulheres já 
virou curta-metragem, “As Lavadei-
ras: o Viver das Águas”, com roteiro 
e direção da professora Ana Beatriz 
Barbosa Ferreira, vinculado ao proje-
to Revelando os Brasis. No curta-me-
tragem é possível confirmar a impor-
tância da água para a vida de Arroio 
do Sal. As lavadeiras na lavagem das 

roupas dos moradores e veranistas 
tornaram-se referência na memória 
coletiva e afetiva da comunidade ar-

roiosalense, transformando-se em 
um patrimônio imaterial do Municí-
pio.

Dia Municipal da Lavadeira é homenageado e 
reconhecido com programação especial em Arroio do Sal

A primeira etapa do Campeona-
to Gaúcho de Balonismo em Torres 
ocorrerá de 17 a 21 de maio. Confor-
me destacou o Blog do Balonismo, 
o evento deverá ter um recorde de 
pilotos participantes: Vinte pilotos 
se inscreveram e deverão disputar 
o título da competição estadual. Co-
nheça eles:

Alisson Monteiro - Eduardo Val-
duga - Lais Pinho - Fernando Oliveira 
- Fernando Silva - Flavia Souza - Gio-
vani Pompermaier - Giulia da Luz - 
Jaime Magnus - Jairo Pereira - João 
Vitor Justo - João Paulo Rocho - Mar-
cel Gonçalves - Marcelo Rosa - Murilo 
Gonçalves - Murilo Hoffmann - Paulo 
Cesar Farias - Reni Pinho - Ricardo 

Lima -  Rogério Daitx.
A cobertura da 1ª Etapa do Cam-

peonato Gaúcho de Balonismo em 
Torres tem o apoio: Pinho Construto-
ra; Infinity Imobiliaria Digital; Descu-
bra Torres; Casa Valduga e Trip Balo-
nismo

FONTE:@BlogDoBalonismo

20 balões deverão participar do 
Campeonato Gaúcho de Balonismo em Torres

Imagens coletadas do Teatro das Lavadeiras em Arroio do Sal em 2018

A Pandemia do Covid-19 em 
toda região sul de Santa Catarina 
ainda se encontra com muitos 
ativa, sendo um risco  principal-
mente aos pacientes internados 
em UTIs - sendo que o Hospital 
Regional de Araranguá (que é 
referência para a região do Ex-
tremo-sul Catarinense) com sua 
capacidade em 100% há sema-
nas.  Este quadro levou a inicia-
tiva emergencial de adicionarem 
mais 10 leitos para atendimento 
de pacientes que já estavam es-
perando na fila. Os quinze mu-
nicípios da AMESC (Associação 
dos Municípios do Extremo Sul 

Catarinense)  se reuniram para 
doarem, em forma de comodato, 
Monitores Respiradores Pulmo-
nar. 

"Passo de Torres participou 
desta iniciativa com valor de R$ 
80 Mil referente a dois Respira-
dores, um adulto e outro infan-
til, que ficarão em comodato ao 
Hospital Regional de Araranguá. 
Na entrega destes equipamen-
tos estavam presentes o Prefeito 
Valmir Rodrigues, o Secretário de 
Saúde de Passo de Torres Adilson 
Martins, o Diretor Geral do HRA 
Rafael Bonfada, o Diretor Geral 
do IMAS Douglas Cláudio, a Ge-

rente de Projetos do IMAS Pa-
trícia Paladini e a Coordenadora 
Contábil do HRA Zoraia Seixas. 

"O momento é de continuar 
com os protocolos de segurança, 
mesmo que Passo de Torres se 
encontre com índices baixos de 
infecção e hospitalização deve-
mos ver a região como um todo, 
e a situação ainda é crítica. Cui-
de-se, use máscara, lave frequen-
temente suas mãos ou use álcool 
gel, mantenha o distanciamento 
e principalmente não promova 
ou participe de aglomerações", 
concluí a municipalidade do Pas-
so de Torres.

Passo de Torres entrega em comodato respiradores ao 
Hospital Regional de Araranguá

TRÊS CACHOEIRAS - O pre-
feito de Três Cachoeiras, Flávio 
Lipert, recebeu nesta semana a 
comissão de execução do Distrito 
Industrial de Três Cachoeiras. Em-
presários envolvidos na execução 
levaram ao executivo novas de-

mandas para a finalização do em-
preendimento. 

Flávio Lipert fez um relato aos 
empresários dos incentivos que 
o Município já concedeu (para a 
incorporação do Distrito Indus-
trial). Por fim, o Prefeito disse 

que concederá mais alguns be-
nefícios, pois, entende que, com 
a conclusão do Distrito Industrial, 
"novas empresas se instalarão 
(em Três Cachoeiras) e com isso 
gerarão mais empregos e renda 
para nossa gente".

Prefeito Flávio Lipert 
recebe comissão do Distrito Industrial
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O prefeito de Três Cacho-
eiras, Flávio Lipert, recebeu 
nesta semana a visita da futu-
ra presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Três 
Cachoeiras, Janaina Aguiar, para 
realizar oficialmente o convite 
para a posse da nova Diretoria 
da entidade. 

Na ocasião o prefeito rea-
firmou o interesse de manter a 
parceria e ainda de aumentar as 
ações em conjunto com a enti-
dade para melhorar os serviços 
e atendimento ao produtor ru-
ral. Estiveram presentes o vice-
-prefeito Vilson e Secretária do 
Sindicato Gisele Benetti.

REGIÃO

A comitiva do Serviço de Sinalização 
Náutica do Sul (SSN-5), sob a coordena-
ção do Suboficial Edgar Cardozo e do 
Primeiro Sargento Flávio Roberto Go-
mes Sousa, foi recebida pelo prefeito 
de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst 
(Bolão), na manhã de sexta-feira, 07 
de maio, no gabinete do prefeito, para 
tratar da manutenção do farol do Mu-
nicípio.

A manutenção corretiva e preven-
tiva nas instalações do Farol de Arroio 
do Sal ocorrerá entre os dias 04 e 17 
de maio. Na ocasião, serão realizados 
trabalhos de restauração da pintura 
interna e externa, reparos estruturais 
em alvenarias, reparos elétricos e ma-
nutenção da jardinagem, com o apoio 
da Prefeitura Municipal por meio da 

Secretaria de Obras e Transportes do 
Município.

De acordo com assessor do Depar-
tamento de Segurança Pública, Rodrigo 
dos Santos Silva, que mediou a vinda 
da comitiva do SSN-5 ao Município, 
existe um planejamento para a manu-
tenção dos faróis, visando a garantia da 
segurança na navegação ao norte do 
Estado.

O prefeito Affonso Flávio  e o Pri-
meiro Sargento Flávio Roberto troca-
ram presentes entre si, reafirmando 
a parceria e reconhecendo o trabalho 
do Serviço de Sinalização Náutica do 
Sul como de extrema importância para 
a segurança da navegação e para a sa-
tisfação da comunidade local e dos tu-
ristas.

Sobre o Farol de Arroio do Sal

Cartão-Postal Inaugurado em 1994, 
junto à Praça do Farol, este monumento 
tem suma importância para a navegação 
marítima. O Farol possui 40 metros de al-
tura, uma posição geográfica de latitude 
29º33’40”S e longitude de 048º53’37”O, 
com alcance luminoso, no período do pôr 
ao nascer do sol, de 24 milhas e geográfico, 
do nascer ao pôr do sol, de 16 milhas, tor-
nando-se um atrativo turístico não só para 
o Município, como também para a região. 

Por ser um farol automatizado não 
existe visitação pública, porém a popula-
ção e os turistas aproveitam para admirar 
de forma externa o monumento histórico 
e conhecer a importância do farol para o 
Litoral Norte gaúcho.

Marinha do Brasil engajada com manutenção 
nas instalações do Farol de Arroio do Sal

O Prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), acom-
panhado do presidente do parti-
do PSL de Arroio do Sal, Evandro 
José Tambara, esteve na capital 
gaúcha na última sexta-feira (7 
de maio), visitando o deputado 
federal Nereu Crispim (PSL), para 
a entrega em mãos de uma solici-
tação de emendas parlamentares 

ao Município.
De acordo com o prefeito Bo-

lão, os recursos solicitados serão, 
prioritariamente, investidos para 
a aquisição de uma escavadeira 
hidráulica e de uma carreta pran-
cha reboque para o transporte 
deste equipamento, visto a ne-
cessidade para atender as de-
mandas do Município.

"O Município espera alcançar 
êxito na solicitação para que pos-
sa investir ainda mais na infraes-
trutura do Município, e melhor 
atender a população.Conforme 
dados do IBGE, Arroio do Sal li-
dera (proporcionalmente) no au-
mento da população no Estado", 
concluí a Prefeitura de Arroio do 
Sal.

Prefeito de Arroio do Sal busca investimentos 
para melhorar a infraestrutura do Município

No dia 6 de maio, o Prefei-
to de Passo de Torres, Valmir 
Rodrigues, recebeu a visita do 
Deputado Estadual João Amin 
- filho do Senador Esperidião 
Amin e da Deputada Federal 
Ângela Amin. Também partici-
param da reunião os vereado-
res Fabiano Lopes, Jaci Anacleto 
Ezequiel e Lucio Hespanhol de 
Souza, além do Diretor de Turis-
mo, Airton de Freitas, e o Presi-
dente da Colônia de Pescadores 
Z-18 Adriano Delfino Joaquim. 

Em um bate papo informal 
o assunto que predominou foi 
o setor pesqueiro. O Prefeito 
Valmir falou da luta dos pes-
cadores para desenvolver sua 
atividade e dos perigos enfren-
tados toda vez que uma em-
barcação sai e principalmente 
quando tenta entrar na Barra 
do Rio Mampituba. Comentou 
sobre a verba de R$ 100 mil 
em emenda parlamentar do 
próprio Dep. João Amim que 
será destinada a construção da 
sede da Secretaria de Pesca e 
Base Metel Pesca - próximo aos 
molhes da Barra. Foram comen-
tados vários acidentes com em-
barcações que causaram além 
de danos materiais a morte de 
pescadores.

Presidente da Colônia dos 
Pescadores Z-18, Adriano Joa-
quim, comentou sobre a inten-
ção do município na aquisição 
de uma draga, sendo no mo-
mento uma solução paliativa 
até a obra de prolongamento 
dos Molhes no Passo de Torres. 
Esta draga é uma luta de vários 
vereadores, inclusive com re-
cursos já garantidos através de 
emendas de outros deputados.  
Já o vereador Fabiano cobrou a 
respeito de emenda parlamen-
tar para aquisição de uma Retro 

Escavadeira ao Passo, sendo 
que o Dep. João Amim indicou 
que ainda não foi liberado, por 
alguns problemas burocráticos, 
mas está sendo resolvido.

"Finalizando o Dep. João 
Amin sinalizou positivamente 
em contribuir no que for possí-
vel para ajudar o município, em 
especial o setor pesqueiro, dei-
xando as portas abertas do seu 
gabinete, o da sua mãe a Dep. 
Ângela Amin e do seu Pai, Sena-
dor Esperidião Amin", conclui a 
Prefeitura do Passo. 

Prefeito do Passo de Torres recebe a 
visita do Deputado Estadual João Amin

Prefeitura de Arroio do Sal recebeu o Serviço de Sinalização Náutica do Sul da Marinha do Brasil para manutenção nas instalações do Farol do município

Auxiliar no combate à crimina-
lidade é um dos compromissos do 
mandato do deputado federal Al-
ceu Moreira (MDB). Na última se-
mana, o parlamentar emedebista 
garantiu a entrega de uma viatura 
para Polícia Militar de Arroio do 
Sal. O veículo foi destinado pelo 
seu gabinete. 

“Renovar a frota das polícias, 
além da destinação de equipa-

mentos como coletes e armamen-
tos e munição, tem sido uma ba-
talha constante”, justificou Alceu 
Moreira, que completou: “a inse-
gurança, infelizmente, faz parte da 
nossa realidade nos dias de hoje e 
cabe a todos ajudar a aparelhar os 
heróis da área da segurança”.

A parceria do deputado com 
Arroio do Sal vem de longe. Al-
ceu Moreira é o representante 

do Litoral gaúcho na Câmara fe-
deral e lembra que sempre foi 
recebido de braços abertos pelos 
companheiros do município - pelo 
prefeito Bolão (que é do mesmo 
MDB do deputado) e por sua 
equipe, tanto que anteriormente 
destinou mais de R$ 5,5 milhões 
em recursos para áreas como 
saúde, turismo, educação e infra-
estrutura.

Arroio do Sal recebe viatura destinada 
por deputado Alceu Moreira

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021 

Com cota reservada às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 
 
O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 08/2021, tendo como critério de julgamento o menor preço por 
item. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços no sistema de iluminação pública do 
Município, incluindo instalação de novos braços, manutenção em pontos existentes, troca de lâmpadas, 
reatores, bases fotocélulas, suportes e conectores.  Data da abertura: 27/05/2021. Horário e local: às 10h 
no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no 
setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 8h às 11h30minh e das 13h30min às 17h, ou 
pelo telefone (51) 3667 1155 e pelo site www.trescahoeiras.rs.gov.br. 

 
Flávio Raupp Lipert 
Prefeito Municipal 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

 

Convite 

 

A Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras através da Secretaria da Fazenda 

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

25 de maio de 2021, no auditório da Prefeitura em atendimento ao Artigo 9° da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, referente ao 1° quadrimestre do exercício de 2021. 

 

 

STR Três Cachoeiras faz convite para 
posse da nova diretoria
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Município apresentou diminuição no registro de casos ativos do coronavírus nesta semana, e também nos novos casos. Três Cachoeiras não 
teve óbito relacionado à Covid-19 nos últimos 7 dias

SAÚDE

Sobre a situação do Covid-19 
em Torres, na semana entre 07/05 
e 13/05 um óbito foi registrado 
pela doença. Uma diminuição em 
relação a semana anterior (entre 
30/04 e 06/05), quando três óbitos 
pela doença havia sido computa-
dos no município. 

O único óbito desta semana foi 
registrado na quarta-feira (12): 
uma senhora, de 65 anos, com co-
morbidades, que estava internada 
há 60 dias no Hospital Nossa Se-
nhora dos Navegantes.

Além disso, Torres teve dimi-
nuição no número de casos ativos 
de Covid-19. O número de casos 
ativos para a doença na cidade era 
de 34 nesta quinta (13) - enquanto 
que no dia 06/05 eram 50. A re-
dução 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. 

Redução dos novos 
casos em Torres

Nesta quinta-feira, 13 de abril, o 
Boletim epidemiológico de Torres 
estão registrava, contando desde 
o início da pandemia, 5.509 casos 
confirmados, com 5.378 recupera-
dos, 26 pacientes em isolamento 
domiciliar e 97 óbitos. "Estavam 
hospitalizados três pacientes de 
Torres na UTI do Hospital Nossa 
Senhora do Navegantes e dois pa-
cientes em leito comum. Estamos 
com três pacientes de Torres inter-
nados fora do município. De outros 
municípios, temos cinco pacientes 
hospitalizados, três na UTI e dois 
em leito comum. nesta quinta (13), 
nenhum paciente em Torres es-
pera por leito hospitalar", indica a 
Prefeitura de Torres, ressaltando 
ainda que havia 29 casos suspei-
tos, aguardando resultados de exa-
mes (Todos pacientes que encon-
tram-se em isolamento domiciliar).

Desta forma, além dos últimos 

7 dias terem o registro de um novo 
óbito, temos o registro de um to-
tal de 30 novos casos por Covid-19 
na semana entre 07  e 13 de maio 
em Torres  -o que representa uma 
redução em comparação com a se-
mana anterior (de 30 de abril a 06 
de maio), quando 53 casos novos 
do coronavírus foram computa-
dos. 

Três Cachoeiras sem 
registro de óbitos na semana

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quinta-feira (13) o município 
estava com 1296 casos confir-
mados para Covid-19 (com um 
paciente internado), sendo 1264 
recuperados e 19 suspeitos (aguar-
dando 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).

Torres registrou um óbito por 
Covid-19 durante o período de uma semana

Na manhã desta quinta-feira 
(13 de maio) saiu mais um boletim 
informativo sobre a situação epi-
demiológica relacionada ao novo 
coronavírus nos 15 municípios que 
compõem a Associação dos Muni-
cípios do Extremo Sul Catarinense 
(AMESC). O número de casos da 
região passou para 25567 com um 
total de 501 mortes pela Covid-19 
desde o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com o 
dia 06 de maio) foram registrados 
526 novos casos de Covid-19 no 
extremo-sul catarinense (núme-
ro pouco menor do que os 549 
registrados na semana anterior, 
expressivamente menor  que 
os  1470 novos casos registrados 
entre 19/03 e 25/03, por exem-
plo). Em 7 dias foram registrados 

21 novos óbitos na região (triste 
número que é menor do que na 
semana anterior, quando foram 
computados 23 óbitos pelo co-
ronavírus na AMESC). Além disso 
até esta quinta (13/05), a região 
estava com 527 casos ativos regis-
trados - enquanto que no boletim 
da quarta-feira passada (06 de 
maio) havia 512 casos ativos de 
Covid-19.

Passo de Torres registrou 
novo óbito nesta semana

Conforme dados da AMESC conso-
lidados na manhã desta quinta-feira 
(13/05), Araranguá é disparado o mu-
nicípio da região com maior número 
de casos - com 8963 confirmados e 194 
mortes relacionadas ao novo Coronaví-
rus na cidade (sendo que nos últimos 
7 dias foram registrados 231 novos 

casos e 9 óbitos pela doença na cida-
de).  Em seguida vêm Sombrio, com 
3025 registros de Covid-19 no total e 
64 óbitos no total (81 novos casos e 1 
novo óbito nos últimos 7 dias). Passo 
de Torres, até quarta-feira (12/06) to-
talizava 1114 casos positivos do novo 
Coronavírus , com 20 óbitos desde o 
princípio da pandemia (20 novos casos 
de Covid-19 e um óbito registrado no 
Passo nos últimos 7 dias).

Extremo-sul catarinense ultrapassa as 500 mortes 
por Covid-19 desde o princípio da pandemia

No próximo sábado, 15 de maio, 
tem vacinação da segunda dose da 
Coronavac para as pessoas que se 
imunizaram com a primeira dose no 
dia 30 de março. A imunização ocorre-
rá no sistema de drive thru, no Parque 
do Balonismo (em que a pessoa é va-

cinada dentro do carro),das 8h às 12h. 
Para receber a D2 (segunda dose), a 
pessoa deverá levar a carteira de vaci-
nação com o registro da primeira dose 
e CPF. A Prefeitura lembra ainda para 
levarem um quilo de alimento não pe-
recível para a Campanha da Vacinação 

Solidária. A doação não é obrigatória.
"Quem tiver recebido a primeira 

dose no dia 30 de março e não for no 
drive thru de sábado, poderá agendar 
no dia 14/05 para receber sua imuni-
zação a partir de segunda-feira (dia 
17). O agendamento se dá por meio 

do fone da Prefeitura (51) 3626 9150 
com o ramal da Unidade de Saúde. O 
horário de agendamento é o mesmo 
de atendimento dos postos, das 8h às 
12h e das 13h30min às 17h30min.

São estas as Unidades de Saúde 

que estão disponíveis para a vacina-
ção:

São Brás- ramal 452
São Francisco – ramal 450
São Jorge – ramal 430
Vila São João – Padre Luiz Benini 

455 e Alberto João Miguel 445

Vacinação contra a Covid-19 segue em Torres com 
segunda dose para vacinados no dia 30 de março

A última sessão da Câmara Mu-
nicipal de Torres, presidida pelo 
vereador  Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal, o Gimi (PP)  e realizada na 
segunda-feira (10 de maio), iniciou 
com espaço aberto ao Presidente 

do Rotary Club de Torres, Holger 
Knaack, Na ocasião o líder do Clube 
de Serviços torrense convocou  a 
população a participar do “Dia do 
Desapego Solidário”, promovido 
pelo Rotary Clube e que  acontece 

no sábado,  dia 15 de maio.
Na sessão, durante os pronun-

ciamentos dos vereadores, o tema 
recorrente foi o baixo salário dos so-
corristas e técnicos de enfermagem 
municipais. E dentro deste assunto, 

foi comentado e comemorado por 
muitos vereadores a coincidência 
de estar tramitando no Congresso 
Nacional um  Projeto de Lei que re-
gulariza o piso salarial da categoria 
em níveis estadual, tornando-se lei 

os valores definidos em todo o terri-
tório, incluindo Torres. 

Na Ordem do Dia, foram apre-
ciados os Projetos de Lei 06/2021, 
07/2021 e 09/2021, todos aprova-
dos por unanimidade.

Baixo salario de socorristas e técnicos em enfermagem 
foi tema de pronunciamentos na Câmara



26 A FOLHAsexta-Feira, 14 de Maio de 2021 GERAL

Com Melissa Maciel 
(assessoria em comunicação)
_______________________

Cuidar é mais que um ato; é uma 
atitude. É mais que um momento de 
atenção e zelo. Cuidar representa pre-
ocupação, responsabilidade e envolvi-
mento afetivo com o outro (Leonardo 
Boff).

A ação “A gente não é só de casa, 
a gente é cuidado” promovida pela 
direção da Redemac Bomagg, na sex-
ta-feira, 7 de maio - numa homena-

gem ao Dia das Mães, homenageia as 
mães representada nas 12 mães cola-
boradoras da Redemac Bomagg nas 
unidades Torres e Itapeva, e as 164 
mães funcionárias do Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes (HNSN) em 
Torres.

A homenagem consistiu em presen-
tar a cada mãe com um “mimo”, gesto 
repleto de carinho e reconhecimento 
pelo amor de mãe que reflete também 
na atuação profissional, nos atendi-
mentos aos clientes e pelo cuidado da 
saúde de alguém em prol da vida.

O gerente executivo do Hospi-
tal Nossa Senhora dos Navegantes, 
Samuel Meoti, reconhece as ações 
como essa promovida pela Redemac 
Bomagg Torres às funcionárias mães 
do HNSN como essenciais. “Trazem 
amor, por promover a valorização das 
mães e por permitir que elas compar-
tilhem esse sentimento com as cole-
gas de trabalho. Além disso, vem ao 
encontro de um dos principais valores 
da Associação Educadora São Carlos 
- AESC: a acolhida”, lembra o gerente 
executivo. 

Mães colaboradoras do Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes foram homenageadas em Torres
As 164 mães que atuam em diferentes áreas do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (HNSN) e as 12 colaboradoras 

das unidades Torres e Itapeva da Redemac Bomagg foram reconhecidas e homenageadas pelo Dia das Mães.

Uma homenagem cheia de cuidado
A Redemac Bomagg tem no 

modelo de gestão do seu negó-
cio a característica de ser uma 
empresa familiar, feita pelas 
mães, pais e filhos, criando uma 
proximidade com os colabora-
dores e com os clientes. “O bom 
relacionamento e a proximidade 
entre a equipe são muito impor-
tantes para nós”, afirma Mariza 
Matos Maggi, 63 anos, mãe e 

empresária, responsável pelo 
setor de recursos humanos da 
empresa, atividade que exerce 
desde 2005, quando sentiu que 
era hora de voltar ao mundo 
profissional, após dedicação aos 
cuidados dos filhos. Mariza ex-
plica que a ação de homenagear 
não somente as mães colabora-
doras da Redemac Bomagg,  mas 
incluir as mães trabalhadoras no 

hospital da cidade é o reconheci-
mento de que todas as mães são 
fundamentais e têm um papel 
muito importante para a vida. 

“Neste momento delicado 
em que estamos passando com 
a pandemia, entendemos que 
as mães trabalhadoras do hos-
pital Nossa Senhora dos Na-
vegantes estão sendo mais do 
que mães. Elas estão ajudando 

para que vários filhos, maridos 
e até outras mães, passem por 
este momento e consigam se-
guir suas vidas com suas famílias 
ressignificando a palavra amor”, 
afirma Mariza, que reforça que 
a homenagem significa uma de-
monstração de afeto, carinho, e 
não deixa de ser um reconheci-

mento, especialmente, a todas 
as mães que muitas vezes não 
tem a possibilidade que ela teve 
de se dedicar por um período da 
sua vida, exclusivamente, à ma-
ternidade, mas que saem todos 
os dias para se dedicarem em 
suas funções, sem deixar de se-
rem mães.

Cuidado e zelo de mães 
No Hospital Nossa Senhora dos 

Navegantes, em Torres, entre as 164 
colaboradoras mães, duas revelaram 
para a reportagem o amor de mãe 
no cotidiano do hospital, nas tarefas 
diárias, no olhar para o paciente, na 
palavra de conforto, no exercício pro-
fissional.

A colaboradora Suely Ary Padilha, 
61 anos, mãe de Edevaldo e Everaldo, 
completou 22 anos de atuação na hi-
gienização da entidade hospitalar no 
começo de maio. Pelos corredores e 
quartos do HNSN, muitas memórias 
de cuidados e do ciclo da vida se fe-
chando. É o cuidado com a saúde de 
alguém que na maioria das vezes não 
se conhece. É o tal amor incondicio-
nal, o amor de mãe.

Suely conta que no HNSN viu dois 
netos nascerem em condições frá-
geis e viu eles se recuperando indo 

para casa em plena saúde. Também 
se despediu de seus pais em tenra 
idade. Deu apoio à pacientes que não 
tinham acompanhantes durante as in-
ternações. Memórias revividas diaria-
mente pelos corredores da entidade e 
que é também a sua própria história. 
Ela reconhece que é exigente no seu 
trabalho, afinal, “a higienização é par-
te fundamental para a recuperação da 
saúde dos pacientes”, diz ela. 

“Quando eu realizo o meu traba-
lho, na limpeza de qualquer ambiente 
no Hospital, um quarto de paciente, 
por exemplo, eu tenho comigo que 
um familiar meu pode precisar ser 
internado ali. Eu dou o meu melhor. 
Isso porque também é da minha per-
sonalidade, mas o trabalho da equipe 
de higienização pode não ser visto 
pelas pessoas, mas estamos ali para 
que o paciente possa se recuperar 

mais rápido e voltar para casa”, con-
ta Suely emocionada ao lembrar de 
muitas memórias de vida e de morte 
que convive dia a dia.

Na pandemia do novo coronavírus 
obteve o afastamento remunerado 
do trabalho, cuidado da entidade 
hospitalar para com a colaboradora 
que por anos se dedica incansavel-
mente. Após ser imunizada com as 
duas doses contra a Covid-19, Suely 
pode retornar à sua importante mis-
são junto às demais 163 mães traba-
lhadoras do HNSN.

Já a técnica em enfermagem, 
Ketlen Evilen dos Santos Rodrigues, 
31 anos, foi integrada à equipe de en-
fermagem do hospital em março de 
2021, e se considera feliz em ser útil, 
especialmente por atuar durante a 
pandemia. “Significa muito para mim 
poder dar alento e um pouco de amor 

nessa situação tão difícil que estamos 
passando, e mostrar que os doentes e 
familiares não estão sozinhos. Vamos 
lutar contra o “invisível”, incansavel-
mente, para dar um pouco de confor-
to e paz para os que precisam nesse 
momento de tanta dor. 

Ketlen tinha o sonho de ser médi-
ca, porém, segundo ela, por questões 
financeiras não conseguiu. Mas com 
a formação de Técnico em Enferma-
gem sente-se realizada, pois igual, 
está cuidando das pessoas. Mãe do 
Noah Christopher, 5 anos e 7 meses, 
conta que se tornar mãe foi muito 
especial, assim como seu filho - que 
nasceu com Hidrocefalia e Mielome-
ningocele - tendo que passar por três 
cirurgias.Ketlen se desdobra entre os 
cuidados especiais com o filho e a tra-
jetória profissional. “Eu tenho muita 
fé. Acredito muito que Deus tem pro-

pósitos para nós. Eu penso: se Deus 
me deu um filho especial é porque 
eu sou uma mãe especial”, conta or-
gulhosa. 

Mesmo há pouco tempo na equi-
pe do HNSN afirma que foi muito 
bem recebida por todos, se sentiu 
acolhida com muito carinho. Sente 
que a entidade é uma grande família. 
“Amo trabalhar no hospital, eu sou 
muito feliz com o que eu faço, afinal, 
amo minha profissão, amo cuidar do 
outro.”.

Não são apenas histórias de profis-
sionais atuando em um espaço com-
plexo como um hospital, são histórias 
que representam inúmeras mães, as 
experientes com uma bagagem enor-
me, algumas jovens em início de jor-
nada, dando o seu melhor, dedicando 
sua atenção, seu olhar, seu zelo, seu 
amor de mãe.
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REMEMBRANÇAS DE TORRES 

Há vários anos esperava encontrar uma 
fotografia de um antigo casarão que mo-
rei quando criança. Procurei durante mui-
to tempo e nunca encontrei. Por acaso, 
olhando alguns arquivos de antigas foto-
grafias que recebi de várias pessoas, me 
deparei com esta reproduzida acima. Co-
mecei a observar as casas e o lugar e 
identifiquei que era próximo do local em 
que estaria o casarão e olhando para o 
canto inferior esquerdo desta imagem en-
contrei o meu famoso casarão. 
Minha família veio para Torres em 1969 e 
alugou este imóvel para ser uma distribui-
dora de bebidas: a primeira da cidade. O 
casarão foi dividido em duas partes: co-
mercial e residencial. A parte comercial - 
o depósito de bebidas - estava localizada 
de frente para a Avenida Silva Jardim e a 
parte residencial, da metade para trás, 
ficava de frente para a rua Borges de Me-
deiros. 
Eu deveria ter entre 5 e 6 anos e lembro 
vagamente deste casarão que para mim 
parecia estar sozinho em uma grande 
quadra no centro da cidade, o que não 
era realmente uma imaginação de crian-
ça – comprovado por informações dos 

meus pais, que afirmaram não existir a 
pequena casa nem a cerca ao lado quan-
do lá moramos. 
Esta imagem de Torres dos anos 60 (ou 
final dos anos 50) me despertou a curiosi-
dade sobre os elementos que aparecem 
e os que estão escondidos dentro de ca-
da prédio inerte da fotografia. Os aspec-
tos aparentes descrevo através de minha 
memória... 
Olhando para ela vejo um ônibus da épo-
ca estacionado na esquina desta pacata 
cidade. Ele poderia ser da antiga empre-
sa torrense de transportes de passagei-
ros Mampituba ou da ainda em operação, 
Unesul (me ajudem os mais antigos), re-
velando a localização da antiga Estação 
Rodoviária de Torres, que hoje dá lugar a 
um prédio. 
Uma coisa me chama a atenção: não há 
nenhuma pessoa em nenhuma das ruas 
que aparecem na imagem. Onde estari-
am os moradores? A fotografia teria sido 
feita em algum feriado? Mas existia sim, 
bastante gente! 
Voltando a foto...  
Acima do casarão, a esquerda, aparece 

um pedaço do antigo complexo da Cor-
san reinando absoluta naquela quadra. 
Hoje ainda permanece no mesmo local, 
porém envolta por prédios. 
No meio da imagem está o antigo Grupo 
Escolar Governador Jorge Lacerda, esco-
linha da infância de muita gente e que 
também continua no mesmo lugar, porém 
acrescida de um prédio com muito mais 
capacidade para receber uma boa parte 
dos alunos torrenses. 
A Igreja Santa Luzia, aparece um pouco 
mais acima na imagem. Ela tinha um de-
senho do estilo românico de rara beleza, 
hoje desfigurada por uma arquitetura sem 
estilo. A igreja ao longo dos anos foi am-
pliada e atualmente ganhou a companhia 
do novo salão paroquial e da rádio Maris-
tela que não aparecem na fotografia, nem 
sei se eles existiam nesta época, hoje 
não mais existem e estão dando lugar a 
um conjunto de prédios comerciais. Tam-
bém não aparece na fotografia o super-
mercado Real que ficava em frente a ro-
doviária e que hoje em seu lugar está o 
banco Banrisul. 
Do lado esquerdo da igreja está o Hospi-
tal Nossa Senhora dos Navegantes, com 
um porte médio servindo a já próspera 
cidade. Também conservado no mesmo 
lugar, hoje o hospital oferece serviços 
bem mais complexos e completos a soci-
edade torrense. 
Vejo ainda o Edifício Copacabana 
(recentemente destruído) e o antigo pré-
dio construído pela SAPT para abrigar 
seus funcionários, na fotografia aparecem 
logo atrás da igreja, o primeiro acima a 
direita e o outro a esquerda. 
Bem, não sou historiador e nem quero 
aqui me aprofundar em outros aspectos 
além das lembranças. Apenas me apro-
veitei de uma antiga foto para dar um pe-
queno passeio ao passado ainda presen-
te em minha memória.  
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