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ensível que ainda se man-
tenha no cargo. Mas dificil-
mente escapará das malhas 
de Justiça.

Aqui na região ainda há 
muito por fazer em termos 
de consciência ambiental, 
começando pelo reconhe-
cimento da importância do 
Rio Mampituba, em cujo 
vale, desde suas cabeceiras, 
em São Francisco de Paula,  
abrigam-se 18 municípios, 
que se articulam, de um 
lado com serra gaúcha, de 
outro, na foz, com nossa mais bela praia 
do Rio Grande.

Outra questão importante é a identifica-
ção e defesa dos vários ecossistemas que 
do conjunto do Vale do Mampituba e, par-
ticularmente, aqui em Torres. Temos uma 
variedade enorme pouco conhecida e ain-
da pouco preservada. Nossa cidade, lem-
brava-me Edgar Klever, ambientalista, que 
trabalhara na SEMA, em Brasília e aqui fa-
leceu há seis anos, bem poderia ser a Péro-
la da Sustentabilidade, mas nunca atentou 
para tal possibilidade que lhe traria imen-
sos dividendos.

Finalmente, até hoje não temos um bom 
mapeamento econômico-ecológico do 
Município, sobreposto ao Plano Diretor, 
com clara evidência das unidades de con-
servação, capaz de orientar residentes e 
turistas. Isso para não falar da necessidade 
de Planos de Gerenciamento específicos 
para cada uma delas. Enfim, lacunas.

Mas, felizmente, há esforços trilhando as 
dificuldades. A criação da “ONDA VERDE - 
Preservando o Meio Ambiente”, que atua 
há 22 anos em Torres e região na  preser-

vação e educação ambiental foi uma feliz 
iniciativa que merece aplausos. Esta ONG  
nasceu da preocupação de revitalizar a La-
goa do Violão por um grupo de ambienta-
listas, técnicos e professores Hoje mesmo 
– 05 jun/2021-, alguns de seus membros, 
juntamente com a SMAURB e o Viveiro 
Maia, lembrarão o Dia do Meio Ambiente 
e plantarão árvores em memória de alguns 
nobres nomes da cidade que muito fizeram 
pelo seu patrimônio ambiental e cultural: 
Nabor Guazzelli, falecido em 01 de maio, 
e Carlos Cechin, cuja partida foi em 15 de 
dezembro de 2020, ambos fundadores da 
Onda Verde , e  também o amigo da cidade, 
que imortalizou em dois livros sobre seus 
personagens e “causos”, Bento Barcelos da 
Silva, quem nos deixou recentemente. Os 
Manacás-da-serra, Ipês Rosa e  Corticeiras 
do Banhado, todas belas árvores, lembra-
rão seus nomes em suas  lindas florações 
a cada ano.  . O plantio ocorre na Praça da 
Lagoa às 15 h do dia 05 de junho seguido 
da distribuição de mudas. 

Verde, verde, que te quero verde. Verde, 
verde, verde-verde. Quero ver-te como 
eterno signo da esperança.

O verso que dá nome a este texto é de 
um poema famoso de Federico  Garcia 
Lorca, poeta e mártir na Guerra Civil Espa-
nhola  (1936-1939):

“Verde que te quiero verde - Verde que 
te quiero verde./Verde viento. Verdes ra-
mas./El barco sobre la mar/y el caballo 
en la montaña./Con la sombra en la cin-
tura,/ella sueña en su baranda,/verde 
carne, pelo verde,/con los ojos de fría 
plata”.  (...)

Mas não vamos falar nem de Poesia, 
nem de Política. Vamos falar mesmo do 
verde vento, da verde rama, de verdes vi-
das. Estamos em plena Semana do Meio 
Ambiente e há poucos dias celebramos o 
Dia Mundial da Biodiversidade e  o Dia da 
Mata Atlântica, este vasto e rico bioma ao 
longo de Serra do Mar, adentrando pelo 
Planalto Central, do qual só nos resta 13%.  
Dela tiramos o Pau Brasil que nos deu o 
nome pátrio. Mas a Mata Atlântica  resiste 
e até vai se recuperando, segundo relató-
rio da SOS MATA ATLANTICA.

Lamentavelmente, não temos muito o 
que celebrar neste 05 de junho. Depois 
de termos sediado a Rio 92, quando lí-
deres do mundo inteiro consagraram o 
epílogo do produtivismo a qualquer pre-

ço, levando ao esgotamento dos recursos 
naturais do planeta, capitulamos. Éramos 
uma referência internacional na proteção 
ambiental,  iniciada desde os pioneiros 
conservacionistas que criaram os Parques 
Nacionais e Jardins Botânicos nos séculos 
XIX E XX, passando pela criação da Secre-
taria do Meio Ambiente – SEMA -, ainda 
no regime militar, e criamos sólidos cor-
pos legislativos e institucionais. A Consti-
tuição de 1988 cristalizou  toda esta tra-
dição adaptando-a precocemente aos três 
princípios do desenvolvimento sustentá-
vel: eficiência, justiça social e valorização 
dos recursos naturais. Lamentavelmente, 
no  Governo Bolsonaro isso veio abaixo, 
através do Ministro Ricardo Sales. Ele cui-
dou de  desmontar toda essa estrutura. A 
imprensa tem registrado com indignação 
o fato, assinalando que  Salles assinou 721 
medidas que impactam o meio ambiente 
(https://www.cartacapital.com.br/carta-
-capital/ricardo-salles-assinou-721-me-
didas-contra-o-meio-ambiente-em-ape-
nas-um/). Não por acaso, este Ministro 
derrubou o Delegado Federal no Amazo-
nas, mas não escapou de processo, agora 
solicitado pela própria Procuradoria Geral 
da República e autorização do Supremo, 
por conluio com corte e exportação de 
madeira ilegal. Simplesmente incompre-

OPINIÃO 

Verde, verde, que te quero verde

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

Paulo Timm
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O prefeito de Torres em exercí-
cio, Fábio Amoretti, recebeu na sex-
ta-feira (28 de maio) a informação 
de que a Prefeitura foi beneficiada 
com duas emendas parlamentares 
do deputado federal Paulo Pimen-
ta (PT). A boa notícia foi anunciada 
pelo vereador Moisés Trisch (PT) 
em visita ao gabinete de Amoretti, 
acompanhado de correligionários 
e dos contemplados com as emen-
das.

A primeira emenda anunciada 
foi de R$120mil destinada à equi-
pagem do Conselho Tutelar, como 
carro, computadores, entre outros. 
Foi obtida no Ministério da Mulher, 
da Família e dos Dreitos Humanos, 
atendendo indicação o vereador 
Moisés e da conselheira tutelar 

de Torres, Melissa Fraga. A outra 
emenda, de R$ 150mil destina-se ao 
calçamento da Rua Itália. no bairro 
Stan, e foi obtida junto ao Ministé-
rio da Economia. Esta emenda aten-
de ao pedido do mesmo vereador e 
de Adriano Vargas, morador da rua 
e também funcionário da Corsan.

O prefeito em exercício agrade-
ceu, destacando a parceria com os 
vereadores e deputados, comentan-
do que desta maneira o Conselho 
Tutelar fica mais qualificado para 
atender a população, assim como a 
outra emenda trará melhorias para 
o bairro Stan. “Estes recursos são 
oriundos da boa relação com de-
putados e vereadores, sendo muito 
importante para o desenvolvimento 
de Torres”, disse.

TORRES - Na manhã de quarta-
-feira (2 de junho), a Prefeitura de 
Torres recebeu a visita de represen-
tantes da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Osório para 
conhecer os serviços realizados da 
Sala do Empreendedor. Na Secreta-
ria Municipal do Trabalho, Indústria 
e Comércio (SMTIC)informaram-se 
sobre o processo de implantação 
até a certificação junto ao Sebrae 
e Fundação Nacional de Qualidade. 

Recentemente, a Sala do Empreen-
dedor foi agraciada com o Troféu 
Ouro do Sebrae/RS em parceria 
com a FNQ.

O encontro contou com a parti-
cipação da Coordenadora do Sine 
de Torres, Dione Andréia dos San-
tos, que abordou o Programa RS 
Ter , também de interesse da admi-
nistração de Osório.

De acordo com o secretário da 
SMTIC Torres, Alexandre Porcatt, 

na reunião foram tratados assuntos 
como o Comitê da Redesimples, 
liberdade econômica, desenvolvi-
mento econômico regional e atua-
ção integrada. Na oportunidade, o 
secretário agradeceu a visita, des-
tacando que a atuação de forma 
conjunta dos secretários do Litoral 
Norte repercutirá no desenvolvi-
mento regional, sendo muito po-
sitivo para o empresariado, popu-
lação e administrações municipais.

TORRES

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Osório visitam Prefeitura

Na quinta-feira passada (27 de 
maio), foi realizada mais uma en-
trega do Programa de Aquisição de 
Alimentos – PAA na Modalidade Do-
ação Simultânea. A entrega ocorreu 
nas dependências do Centro de Re-
ferência e Assistência Social (CRAS) 
e beneficiou 115 famílias assistidas 
pela unidade em Torres. A distribui-
ção de alimentos está seguindo os 
protocolos de segurança sanitária 
recomendados pelos órgãos de saú-
de, evitando qualquer tipo de aglo-
meração no local.

"A proposta inicial do Governo 

para esse Programa tinha o valor 
total de R$ 50 mil destinado ao mu-
nicípio, porém, ao ser utilizado a to-
talidade deste recurso, solicitou-se 
junto a Secretaria Estadual da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural – SEAPDR, a prorrogação 
do Programa e também aumento 
de recursos para melhor atender os 
agricultores e famílias vulneráveis", 
ressalta a comunicação da Prefeitu-
ra de Torres. 

Com a prorrogação do Progra-
ma até novembro deste ano e com 
novo recurso de R$ 70.000,00, será 

possível acrescentar novos itens às 
cestas, adquiridos de novos agri-
cultores inclusos na proposta. A 
“cesta verde” entregue neste dia 
27 de maio era composta por al-
face, aipim, banana, batata doce, 
couve-folha, cuca, bolacha colonial, 
pão caseiro, repolho, pimentão, 
tempero verde, mel, ovos caipiras, 
maracujá e tomate. "Nesta entre-
ga, foram adquiridos 2.951,35 kg 
de alimentos, gerando uma renda 
de R$ 14.657,52 aos agricultores 
familiares do município", destaca a 
municipalidade.

O recurso é repassado através 
do Ministério da Cidadania para a 
Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
– SEAPDR. Este Programa possui 
duas finalidades básicas: promover 
o acesso à alimentação e incentivar 
a agricultura familiar. A Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Ru-
ral e Pesca entra em contato com os 
agricultores familiares e informa so-
bre a chamada pública de acesso ao 
Programa. O Centro de Referência 
da Assistência Social é quem sele-
ciona as famílias carentes.

Torres realiza nova entrega do 'Programa de 
Aquisição de Alimentos' para famílias em vulnerabilidade

O prefeito em exercício, Fábio Amo-
retti assinou nessa última segunda-fei-
ra, 31 de maio, o decreto de 118, de 31 
de maio de 2021. que prorroga prazo 
das medidas determinadas no decreto 
no 106, de 20 de maio, no âmbito do 
Município de Torres. Com o decreto, fi-
cam prorrogadas até o dia 7 de junho, 
todas as medidas determinadas, no âm-

bito do Município, previstas no decreto 
no 106, de 20 de maio de 2021.

Pelo Decreto Municipal ficam ins-
tituídos os protocolos que definem as 
medidas técnicas e sanitárias para os 
estabelecimentos públicos ou privados, 
das atividades sociais e econômicas, 
nos termos do Decreto Estadual. Abai-
xo, alguns dos regramentos até o dia 07 

de junho:
Nos restaurantes, bares, lanchone-

tes, sorveterias e similares é permitido 
funcionamento até 23h, com encer-
ramento das atividades às 24h, com 
teto de ocupação de setenta por cento 
(70%) da capacidade de acordo com o 
PPCI do estabelecimento, respeitando 
distanciamento obrigatório entre as 

mesas. Permitida música ao vivo, com 
no máximo dois músicos atuando no 
local;

Quanto às atividades esportiva de 
Futebol Amador foi autorizado o funcio-
namento em ambientes abertos ou fe-
chados de natureza privada até o dia 07 
de junho. Vedado público expectador e 
aglomerações de qualquer natureza. Os 

estabelecimentos públicos seguem fe-
chados. Competições esportivas como 
torneios, campeonatos, amistosos e si-
milares também seguem proibidos;

Sobre missas e serviços religiosos 
ficou estabelecido rígido controle da 
ocupação máxima de 25% das cadeiras, 
assentos ou similares até o dia 7 de ju-
nho de 2021.

Prefeitura de Torres decreta prorrogação das 
medidas publicadas com o modelo do Sistema 3As

Torres recebe emenda para equipar Conselho Tutelar 
e outra para calçamento em rua no Stan
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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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A Câmara dos Vereadores 
de Torres realizou, no mês 
de maio passado a Audiência 
Pública obrigatória para que 
fosse apresentado o relatório 
das Metas Fiscais do 3ª Quadri-
mestre de 2020.  Na verdade 
os resultados representam o 
ano inteiro de 2020, um exercí-
cio contábil, portanto, pois três 
quadrimestres representam 
um ano (12 meses). 

A Audiência foi conduzida 
pelo presidente da Comissão 
de Orçamento, Finanças e Con-

trole, Vereador Moises Trisch 
(PT).  E o evento foi realizado 
com atraso, pois o prazo má-
ximo da apresentação é de 30 
dias após o termino do quadri-
mestre. O atraso ocorreu por 
conta das medidas de conten-
ção para evitar a proliferação 
do Coronavírus, acontecidos 
durante todo o exercício de 
2020 e em continuidade até os 
dias de hoje, o que não permi-
tiu que a prefeitura de torres 
pudesse consolidar os dados 
no prazo normal.  

Pandemia fez com que investimentos da 
prefeitura de Torres diminuíssem em 2020

Metas fiscais foram apresentadas com atraso - também por conta das medidas restritivas relacionadas ao combate do Coronavírus 

Arrecadação de R$ 204,5 milhões

 
 Resultado Orçamentário (Todas as fontes de recursos) 

Receita Realizada Programada no Exercício Realizada no Período 
(1) Receita Total 218.199.972,16 204.586.072,17 

 
Despesa Empenhada Programada no Exercício Realizada no Período 

Despesas Correntes 150.732.937,16 165.565.693,47 
  Pessoal e Encargos Sociais 110.569.136,28 116.534.859,08 
  Juros e Encargos da Dívida 890.000,00 892.690,12 
  Outras Despesas Correntes 39.273.800,88 48.138.144,27 
Despesas de Capital 52.939.477,17 17.909.059,08 
  Investimentos 42.557.985,80 13.193.753,19 
  Inversões Financeiras 1.855.012,09 0,00 
  Amortização da Dívida 8.526.479,28 4.715.305,89 
(2) Despesa Total 203.672.414,33 183.474.752,55 
Resultado Orçamentário (1-2) 14.527.557,83 21.111.319,62 

 
  

A Receita Orçamentária Conso-
lidada total do ano corresponde ao 

somatório das receitas correntes e 
de capital excluída as deduções para 

o Fundo Nacional para o Desenvolvi-
mento da Educação - FUNDEB. Esta 

receita consolidada somou no ano de 
2020 de R$ 204.586.072,17 (R$ 204,5 

milhões, representando 93,76% da 
meta fiscal anual em Torres. 

Produção local (e Repasses sobre produção local)
A Receita de Impostos, 

Taxas e Contribuição de 
Melhorias são as oriundas 
de esforços produtivos mu-
nicipais, sem participação 
de repasses estaduais ou 
federais. E este item obteve 
R$ 67.388.807,73, que re-
presenta uma realização de 
106,54% da projeção esti-

mada para o ano em Torres. 
Esta receita local represen-
tou em torno de 33% das 
receitas correntes, e assim 
podemos afirmar que um 
terço da arrecadação da pre-
feitura de Torres no ano de 
2020 foi oriundo de produ-
ção local: IPTU, ITBI, ISSQN, 
e taxas. O IPTU arrecadou 

R$ 31.107.946,89, o ITBI R$ 
12.006.356,20 e o ISSQN R$ 
7.441.016,80. De taxas a ar-
recadação anual foi de R$ 
9.461.154,46.

Já os repasses estaduais 
e federais que estão direta-
mente ligados à produção 
municipal são híbridos. Eles 
são repasses, mas depen-

dem da atividade econômica 
e social municipal.  O Impos-
to Estadual sobre Circulação 
de Mercadoria (ICM) reali-
zou R$ 12.284.895,30 cor-
respondentes a 96,36% da 
meta em Torres. A cota–par-
te do Imposto Estadual sobre 
Veículos Automotores (IPVA)  
emplacados em Torres, rea-

lizou R$ 4.530.718,58, cor-
respondentes a 108,37% da 
projeção.   Já a cota–parte 
do Imposto sobre Produção 
Industrial (IPI) dos produtos 
fabricado por indústrias re-
gistradas na cidade de Torres 
foi de R$ 177.789,50,  corres-
pondentes a 93,59% da pro-
jeção anual.

Transferências centralizadas
O Município de Torres arre-

cadou com transferências COR-
RENTES da União e do Estado 
do RS em 2020 (também con-

siderando as deduções para o 
FUNDEB e outras deduções) o 
valor de R$ 79.403.508,94 - va-
lor este 106,93% da meta pre-

vista, pois a mesma foi no valor 
de R$ 74.254.826,47. 

Estes recursos são oriundos 
da centralização tributária, que 

repassa para as unidades muni-
cipais  do Brasil valores arreca-
dados  também de forma CEN-
TRALIZADA através de impostos, 

taxas e outras contribuições  re-
tiradas das  empresas e dos ga-
nhos salariais dos brasileiros de 
forma compulsória. 

Despesas dentro da lei e investimentos diminuídos pela pandemia
Considerando todas as fon-

tes de recursos, a Despesa 
total empenhada no perío-
do de janeiro a dezembro de 
2020 em Torres apresentou 

uma execução no valor de R$ 
183.474.752,55, sendo assim 
inferior à Receita Total realiza-
da em cerca de R$20 milhões.

Em relação às despesas com 

investimentos, a projeção foi de 
R$ 42.557.985,80, apresentan-
do uma execução de despesas 
no valor de R$ 13.193.753,19. 
Essa situação se dá em razão 

das obras estarem vinculadas 
às transferências voluntárias e 
operações de crédito, ou seja, 
recursos oriundos de convê-
nios e outros acordos, bem 

como os recursos próprios do 
Município, que retiveram in-
terrupção no ano por conta da 
pandemia e seus impactos pa-
ralelos.

Despesa com pessoal e limites 
A Despesa de Pessoal total 

calculada inclui os poderes 
executivo (Prefeitura) e legis-
lativo (Câmara de Vereadores) 
e se trata geralmente do item 
mais significativo no conjunto 

das despesas fiscais em rela-
ção à Receita Corrente Líquida. 
E conforme estabelece Lei de 
Responsabilidade Fiscal, este 
índice se manteve abaixo do 
limite legal que é de no máxi-

mo 57%. No ano de 2020, esta  
despesa representou  no or-
çamento de Torres 47,18% da 
receita orçamentária do Execu-
tivo e de 1,98% do Legislativo, 
quase metade da receita.

Educação e Saúde 
As despesas líquidas com 

Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino (Incluindo o 
FUNDEB) acumuladas no pe-
ríodo de 2020 em Tores, to-
talizaram R$ 26.590.786,05, 
o que corresponde a 25,51% 
da Receita de Impostos e 
Transferências. Observa-se, 

nesse caso, que o Municí-
pio, no exercício corrente, 
atendeu o limite mínimo de 
25% (em investimento em 
educação) estabelecido pela 
Constituição Federal.

Já os gastos líquidos com 
saúde atingiram o montan-
te de R$ 23.677.868,64, o 

que corresponde a 22,72% 
sobre a Receita Líquida de 
Impostos e Transferências. 
Observa-se, portanto, que o 
município, no exercício cor-
rente, atendeu o limite míni-
mo de 15% estabelecido na 
Emenda Constitucional nº.  
29/2000.

 Dívida consolidada cresceu 12%
A Dívida Consolidada ao 

final do quadrimestre tota-
lizou R$ 80.731.322,68, de-
monstrando um acréscimo 

de 12,93% em relação ao 
saldo anterior. 
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 O vereador Silvano Borja (PDT), 
também em espaço de tribuna na Câ-
mara, pediu que houvesse a isenção 
da cobrança da taxa da coleta de lixo 
de Box de estacionamento dentro de 
edifícios. Disse que a retirada desta 
cobrança não é privilegiar ninguém, 
e sim uma questão de justiça, porque 
Box não gera lixo, o que gera lixo é 

apartamento.  Parabéns ao vereador. 
Este tema já entrou em pauta 

quando da proposta de nova Planta 
de Valores dentro do município. Al-
gumas pessoas disserem que dentro 
das mudanças estava justamente 
a retirada de áreas de Box (ou par-
te delas) da cobrança de IPTU, ou a 
diminuição da taxa em casos de es-

tacionamento em garagem. E em 
minha opinião, retirar a cobrança da 
taxa de lixo de boxes nem deveria 
ter sido criada. Parece-me mais um 
jeitinho brasileiro de prefeitos au-
mentarem receita. E sobre o valor de 
IPTU de garagens, parece que deve 
ser muito menor do que o de aparta-
mentos, também. 

 Taxa de lixo de garagem? Muda pra ontem 

OPINIÃO

Fausto Araújo Santos Jr.
OPINIÃO

Copa América é menos arriscada que outras que já estão ocorrendo
O fechamento das fronteiras 

nacionais para minimizar a en-
trada de novas cepas do vírus 
da pandemia e para evitar que 
pessoas infectadas circulem 
em ambientes de aglomeração 
como aviões, aeroportos, den-
tre outras, parece inteligente. 
Mas proibir que a Copa América 
se realize no Brasil não se trata 

de medida inteligente, muito 
menos coerente. 

Ora: a Conmebol promete 
que todos os estrangeiros que 
irão participar da copa serão va-
cinados; nos jogos, os estádios 
ainda serão vazios, como estão 
em outras várias competições; e 
o número de pessoas envolvidas 
é muito pequeno para o risco 

que parece ter surgido no hori-
zonte. 

E o dado mais importante 
para ser colocado em pauta para 
analistas do risco da realização 
da Copa América no Brasil nes-
te mês é o de, atualmente, no 
Brasil, já estar ocorrendo duas 
“copas Américas” onde o Bra-
sil participa: a Libertadores da 

América e a Copa Sul americana, 
ambas realizadas entre clubes, 
com número de participantes 
enormemente maior do que o 
número de gente das somente 
dez delegações que deverão vir 
ao Brasil disputar a Copa Améri-
ca. Este fato por si só já derruba 
argumentos para a proibição da 
Copa América no Brasil. Mas o 

fato de os atores estarem vaci-
nados é mais importante. 

Além disto, o evento movi-
menta hotelaria, restaurantes, 
profissionais ligados a eventos 
esportivos e etc., o que ajuda a 
mitigar os reflexos econômicos 
causados por um ano de restri-
ções de atividades econômicas 
no Brasil. Vamos à Copa. 

Na Câmara de Torres, o vereador Clau-
dio Freitas (PSD) propôs formalmente, 
por Pedido de Providências, que a prefei-
tura faça estudo para a criação do IPTU 
Verde. Conforme informou o vereador 
na tribuna, sua ideia propõe que o con-

tribuinte receba subsídios em impostos 
caso aplique práticas sustentáveis em seu 
imóvel, tanto em questões de energia al-
ternativa quanto com práticas afirmativas 
e que colaborem para o melhor recolhi-
mento de lixo, consumo de água, escoa-

mento de esgoto, etc. 
Parabéns ao vereador. A melhor forma 

de a sociedade conseguir colaboração 
de seus pares no processo de desenvol-
vimento do ambiente coletivo é através 
de premiações por colaboração individu-

al. Além de sustentabilidade ambiental 
ser um tema que ataca um dos maiores 
problemas da humanidade para o futuro: 
o equilíbrio entre o uso de recursos natu-
rais e a cidadania. Propiciar descontos por 
premiação é inúmeras vezes melhor do 

que impor leis e propor punição pelo não 
cumprimento das mesmas. Esta diferença 
está provada na escolha das pessoas em 
preferirem ser livres e terem que traba-
lhar para sobreviver do que ter de obede-
cer a ordens em troca de favores. 

IPTU Verde

Depois do conselheiro do Parque 
Itapeva responder às críticas de vere-
adores e do Conselho do Plano Dire-
tor de Torres, o Presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Gimi (PP), em 
seu espaço de tribuna fez uma espé-
cie de tréplica ao Conselho do Peva.  
Mostrou dados que contrapunham 
afirmações do conselheiro, como re-

gulação da ANAC sobre balões que o 
palestrante disse não existir, proibi-
ção de Pets soltos em áreas próximas 
ao parque, dentre outras. 

Mas Gimi também trabalhou po-
sitivamente para que haja alguns 
debates ao vivo, em rádio, de temas 
referentes ao Parque Itapeva em um 
programa (comprado pela Câmara 

numa rádio local), onde os conselhei-
ros iriam ser convidados a participar.  

Acho que o debate sobre o as-
sunto é saudável. Ninguém está 
totalmente certo, nunca. E quando 
se trata de decidir sobre questões 
coletivas, é menos saudável ainda 
que estas sejam tomadas em quatro 
paredes, de forma sorrateira... Mais 

cedo ou mais tarde as diferenças 
aparecem. 

Penso que o mais importante em 
um debate, principalmente quando 
é sobre temas e patrimônio Públi-
co, é o cuidado dos debatedores, de 
ambos os lados, de não utilizarem a 
técnica de ofender ou culpar o opo-
nente de forma pessoal, para que 

suas ideias sejam enfraquecidas pe-
rante as pessoas que assistem a tro-
ca de ideias de lados opostos. Prin-
cipalmente quando esta crítica vem 
de pessoas que receberem dinheiro 
público para trabalhar para a socie-
dade, mesmo que tenham sido con-
tratados por qualquer governo. Olho 
no lance!

Debate é o âmago do crescimento social

 Outro caso que aconteceu re-
centemente foi o da publicação 
em redes sociais e em matéria 
jornalística de uma foto onde 
aparece o presidente do Brasil 
Jair Bolsonaro e dois vereadores 
de Torres. Eles foram ao gabine-

te do presidente convidá-lo para 
visitar Torres e dar um passeio 
de balão. E um dos vereadores 
que estavam na foto reclamou 
na Câmara sobre atitudes de 
pessoas em comentários nas 
redes sociais. Ele afirmou e acu-

sou que teve gente que, além 
de criticar PESSOALMENTE os 
vereadores que estavam na foto 
com Bolsonaro, com palavras 
ofensivas, em alguns casos teria 
havido até ameaça ao vereador, 
conforme disse em seu pronun-
ciamento na sessão da Câma-
ra de segunda-feira, dia 31 de 
maio.  Penso que oq vereador 
Rafael tem razão em dizer que:

 1 – o fato de fazer uma foto 
como vereador de um município 

com o presidente da nação é um 
feito importante para a cidade, 
mas não afirma se o vereador é 
favorável ou não ao presidente; 

2 – Torres é um lugar turís-
tico e qualquer presidente da 
República, de qualquer partido, 
de qualquer ideário, que visite 
nossa cidade acaba promoven-
do o nome Torres no cenário 
nacional, principalmente se for 
fotografado andando de Balão, 
pois nos consideramos capital 

nacional do Balonismo, ou não? 
E o vereador também tem 

razão em reclamar de ataques 
pessoais feitos a um político que 
está trabalhando. Concordo que 
pessoas podem (e até devem) 
dizer que este ou aquele verea-
dor é ruim, que defende causas 
que não são de sua ideologia, 
que não trabalham da forma 
que se ache certa e etc. Mas 
ofender o caráter e ameaçar é 
covardia. 

Que venha a Torres andar de balão qualquer presidente. 
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FONTE: Rádio Maristela
__________________

A instituição de ensino supe-
rior ULBRA Torres, através do 
curso de fisioterapia, realizará 
atendimentos fisioterápicos 
em pacientes que que tiveram 
Covid-19, e que tenham fica-
do com sequelas respiratórias 
e motoras. Os pacientes serão 
atendidos por estudantes da 
universidade, em fase de con-
clusão de curso, orientados pe-
los professores e preceptores, 
que possuem ampla experiên-
cia principalmente na área da 
fisioterapia respiratória.

A iniciativa partiu do vere-
ador Silvano Borja, que for-
malmente solicitou o apoio da 
universidade: “Fui conversar 
com o diretor da universidade, 
Douglas Mesquita Carneiro, 
para que a comunidade tivesse 
um atendimento de qualidade, 
e sem um custo alto”, aponta o 
vereador.

As principais sequelas pós 
Covid-19 observadas até o 
momento são fraqueza mus-
cular, perda de massa muscu-
lar, diminuição da capacidade 
pulmonar, fadiga extrema, di-
ficuldade em andar e perda de 
olfato e paladar, além de alte-

rações psiquiátricas. Boa parte 
desses sintomas pode ser tra-
tados com auxilio de fisiotera-
pia.

Em entrevista ao programa 
Revista Maristela, o coordena-
dor do curso de fisioterapia da 
Ulbra Torres, Vicente de Almei-
da Brito pontuou que o proje-
to beneficia ambos os lados: 
“Nós temos essa preocupa-
ção, em auxiliar a comunidade 
nesse momento grave, e isso 
também auxilia no processo 
de formação do nosso acadê-
mico, já que por meio dessa 
condição, nós estamos geran-
do aprendizado aos nossos alu-

nos, fundamentais no processo 
de formação desses futuros 

profissionais, que estarão mais 
preparados para o futuro”.

Universidade de Torres passa a tratar 
pacientes com sequelas pós Covid-19

Coordenador do curso de fisioterapia, Vicente de Almeida Brito, 
vereador do Silvano Borja e diretor geral da ULBRA Torres, Douglas 

Mesquita Carneiro

TORRES - A Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Humanos 
recebeu nesta quarta feira, 2 de 
junho, através da Secretaria de 
Saúde, mais 323 kg de alimentos 
e seis cestas básicas de doações 
referente a “Campanha da Vaci-
nação Solidária” em Torres. Esta 
foi a nona edição de recolhimento 
de itens da Campanha na cidade, 

que visa arrecadar alimentos não 
perecíveis nas ações de vacinação 
contra a Covid-19, com o propó-
sito de ajudar famílias torrenses 
neste momento difícil em conse-
quência da pandemia. A doação é 
voluntária.

" Estes alimentos estão sendo 
distribuídos às famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social aten-

didos pelo Centro de Referência 
de Assistência Social-CRAS. As fa-
mílias e indivíduos que procuram 
a Secretaria estão sendo atendidas 
de forma ágil", ressalta o secretá-
rio da Pasta, Fábio da Rosa, que 
agradece a colaboração de toda a 
comunidade que está contribuin-
do com a Campanha - lançada pela 
Prefeitura de Torres. 

Campanha da Vacinação Solidária 
continua a arrecadar alimentos
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Após requerimento feito pelo 
vereador Moisés Trisch (PT) e 
aprovado no plenário da Câ-
mara de Vereadores de Torres, 
participou da Tribuna Popular 
da sessão da Casa Legislativa 
realizada na segunda-feira, dia 
31 de maio, um dos membros 
do Conselho Consultivo do Par-
que Estadual Itapeva (PEVA), 
Rafael Frizzo. Ele é Agricultor 
Ecologista e feirante da Feira 
do setor (que acontece aos sá-
bados, na Lagoa do Violão, em 
Torres), além de conselheiro do 
PEVA. E foi à tribuna responder, 
em nome do conselho do PEVA, 
algumas criticas recebidas so-
bre o Plano de Manejo e sobre 

o Plano de Uso Público do Par-
que, o qual foi entregue para 
a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente do RS. Este Plano de 
Uso acabou tornando-se tema 
de reclames de vereadores e 
algumas entidades torrenses, 
alegadamente pelo documento 
ter sido elaborado sem consulta 
de certos setores civis da cida-
de de Torres, situação que teria 
gerado vários outros posiciona-
mentos oficiais na Câmara. Os 
principais reclames vieram de 
falas em tribuna do vereador 
Rafael Silveira e o pronuncia-
mento (com a emissão de Carta 
Aberta) do Conselho do Plano 
Diretor de Torres. 

Rafael Frizzo (foto) pensa que há má compreensão dos críticos, mas não conseguiu responder algumas perguntas 
dos vereadores durante pronunciamento

MEIO AMBIENTE

Conselheiro do Parque Itapeva vai a Câmara defender 
Conselho após questionamentos recentes

Avaliação errônea dos críticos, indica conselheiro 

Rafael Frizzo iniciou sua fala 
na tribuna da Câmara de Tor-
res sobre o novo Plano de Uso 
do Parque Itapeva afirmando 
que o debate acerca do PEVA 
(uma unidade de conservação 
integral) seria um dos maiores 
conflitos socioambientais que 
acontecem na cidade.  A se-
guir o conselheiro contestou 
o documento emitido e enca-
minhado para o governo pelo 
Conselho do Plano Diretor de 

Torres (com cópias para MP 
estadual e MP federal), docu-
mento este que fez questio-
namento quanto ao Plano de 
Manejo do Parque Itapeva. 
Para ele o posicionamento foi 
feito baseado em uma avalia-
ção errônea sobre o trabalho 
que constituiu o Plano. Ele 
também disse ter achado uma 
acusação séria ao Conselho, a 
afirmação de que a revisão do 
Plano de Manejo foi feita sem 

debate. 
O representante do Conse-

lho Consultivo do PEVA tam-
bém se referiu a questões con-
flitantes as quais, conforme 
ele, parte da comunidade es-
taria apontando injustamente 
para a uniade de conservação. 
Se referiu, por exemplo, ao 
embate sobre o uso da praia 
junto a borda do PEVA - que 
acabou proibindo a circulação 
de automóveis no local (o que 

para o conselheiro foi fruto de 
uma ação da Fepam e do Mi-
nistério Público Federal contra 
o município de Torres).

Rafael Frizzo questionou o 
trabalho do Plano Diretor de 
Torres, que não edita a revisão 
de seu documento na cidade 
(lembrando do longo atraso da 
aprovação de um novo Plano 
Diretor de Torres, mecanismo 
que desde 1995 não recebe 
atualização) ao afirmar que 

em sua opinião este fato seria 
mais problemático do que os 
reclames dos conselheiros do 
Plano Diretor acerca do Plano 
de Manejo do PEVA. E deixou 
aos vereadores um documen-
to com várias laudas, onde 
contaria em detalhamento 
sobre a realidade do Plano de 
Uso do Parque Itapeva, antes 
de se colocar à disposição para 
responder as perguntas de ve-
readores da Câmara torrense.

Proibição de animais domésticos e ingerências
O vereador Moisés Trisch (PT) 

perguntou ao conselheiro Frizzo 
sobre a questão de possível proi-
bição de animais domésticos (Pets) 
em casas com certa proximidade 
do limite do parque, como recla-
maram vereadores e entidades li-
gadas ao meio urbano da cidade. A 
resposta foi que não há a proibição 
de ter os animais nas casas, e que 

haveria somente a necessidade dos 
animais ficarem restritos ao cer-
camento das residências, além da 
responsabilização dos donos caso 
estes estejam fora quando houver 
ataques de animais domésticos a 
animais ou houver conflitos com 
fiscais ambientais. O mesmo ve-
reador perguntou sobre o poder 
do PEVA nas questões urbanas da 

cidade ( licenciamentos de em-
preendimentos). O conselheiro 
respondeu que não há nenhuma 
ingerência dos gestores do PEVA 
nos licenciamentos. Que o Parque 
só possui em seu Plano de Manejo 
propostas de regramentos gerais. 
Frizzo também diz achar que estas 
informações desencontradas são 
frutos de animosidades de ambas 

as partes, a principal causa dos em-
bates. 

O vereador Moisés também 
indagou sobre o porquê de a Câ-
mara não estar sendo convidada 
para participar das reuniões que 
envolvem decisões do Parque. So-
bre isto, Frizzo disse que a Câma-
ra faz parte da lista de convites do 
Conselho do Peva para as reuniões 

ordinárias há anos. Mas que, a 
partir da pandemia de Covid 19, 
desde março de 2020, estes reque-
rimentos foram retirados dos ritos 
de chamamento dos conselheiros, 
por conta de haverem somente 
encontros de forma remota.  E que 
por isso esta nominata de vereado-
res ainda não havia recebido convi-
tes para as reuniões do Parque. 

Plano de Amortecimento abrange 90% do município

A seguir, ainda durante partici-
pação de tribuna do conselheiro 
do Parque Itapeva, o vereador 
Carlos Jacques (PP) perguntou 
qual o intuito dos gestores do 
Parque Itapeva ao colocar 90% de 
toda a área do município de Tor-
res como parte da chamada Zona 

de Amortecimento da reserva 
ambiental, (consequentemente 
tendo certa gerencia na área, jus-
tamente porque é zona de abran-
gência indireta do parque). Rafael 
Frizzo respondeu afirmando que 
sim, se trata de uma verdade este 
percentual de abrangência. Mas 

disse que isto acontece porque o 
município é pequeno e que a ideia 
dos gestores do parque não é de 
interferir, somente de poder exis-
tir a necessidade de negociação 
entre o PEVA e as atividades cole-
tivas torrenses. 

O vereador Jacó Miguel (PSD) 

afirmou achar que este percen-
tual iria engessar os poderes do 
município e que isto faria com que 
o Parque tivesse ingerência sobre 
o setor urbano local, perguntando 
se isto não seria um exagero. Fri-
zzo respondeu passando para o 
Plano Diretor a pendência de defi-

nição das regras torrenses - e que 
as regras se tratariam de divisão 
de responsabilização. Reclamou 
que o Plano Diretor de Torres está 
pendente da necessária revisão 
desde o ano de 1995 e que é o Pla-
no Diretor que deve reger o tema 
urbano de Torres. 

Visitação e áreas regularizadas
O vereador Cláudio Freitas (PSB) 

na sua vez de indagar perguntou 
como as pessoas que quisessem 
ir ao parque deveriam proceder. 
Rafael Frizzo respondeu que isto 
é gratuito e que basta que haja 

a marcação de dia e hora junto á 
administração do Peva (o jornal A 
FOLHA informa que o agendamen-
to pode ser feito pelo email agen-
damentotrilhapeva@sema.rs.gov.
br ou peitapeva@sema.rs.gov.br 

e  pelo telefone: (51) 3626-3561 - 
também WhatsApp). E aproveitou 
para lembrar que a entrada é gra-
tuita enquanto houver a adminis-
tração com as bandeiras do poder 
público do RS, diferente de locais 

privatizados, que geralmente co-
bram ingresso. 

Silvano Borja (PDT) quis saber o 
percentual das áreas regularizadas 
que foram pagas dentro do Peva? 
E a reposta é que quase todas já 

o foram. Que só restam questões 
de casos onde os proprietários 
querem receber mais por sua área 
por não precisarem do dinheiro da 
venda. Mas que o índice está pró-
ximo de 90%.



A FOLHA 11Sexta-Feira, 4 de Junho de 2021MEIO AMBIENTE

Por Centro Ecológico
________________
 
Sem hashtag ou evento em 

rede social, jovens agricultores da 
região de Torres se reúnem numa 
estratégia de preservação da ju-
çara. A palmeira desempenha um 
papel fundamental no equilíbrio 
da Mata Atlântica e é uma das 
1989 espécies em risco no Brasil, 
segundo a Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Flora Brasileira Amea-
çadas de Extinção. Mas a colhei-
ta do açaí da juçara, que na safra 
deste ano deve repetir a marca 
de mais de 20 mil quilos alcança-
da em 2019, contribui para que 
mais famílias agricultoras invistam 
no cultivo em bananais e quintais 
agroflorestais.

“Na verdade, o que nasce é es-
pontâneo e a gente só vai fazendo 
o manejo. Onde tem muito a gen-

te tira as mudas e onde não tem 
a gente deixa crescer”, explica Na-
tan Fernandes, do núcleo Raposa 
da Associação dos Colonos Ecolo-
gistas da Região de Torres (Acert). 
Na metade de maio, o agricultor 
calculava em quase 500 quilos o 
resultado de duas colheitas na 
propriedade da família em Três 
Cachoeiras.  “Uma de 200 quilos, 
outra de 250. A previsão é de uma 
tonelada”.

Iniciada um mês antes do Dia da Mata Atlântica e da Semana do Meio Ambiente, atividade celebra recuperação da palmeira ainda em risco de extinção

Com colheita, jovens agricultores da região de Torres 
atuam na preservação de palmeira e floresta

Perguntas sem respostas
O vereador Rogerinho (PP) citou 

artigo do Código Ambiental sobre 
Unidades de Preservação (situação 
ao qual o PEVA integra-se).  E suge-
riu que, por esta legislação, as ati-
vidades urbanas necessitarão, sim, 
de aprovação dos gestores do Par-
que. E perguntou para o conselhei-
ro se este teria noção do número 
de atividades envolvidas nas obri-
gações. O conselheiro disse que a 
resposta para esta pergunta mais 
detalhada deveria vir da área mais 
técnica do Parque Itapeva. Mas que 
acha que os licenciamentos podem 
ser feitos diretamente pelos em-
presários na maioria, sem anuência 
do PEVA. 

 A vereadora Carla Daitx (PP) 
por sua vez perguntou mais um 
tema técnico. Foi quando o conse-
lheiro sugeriu que a Câmara faça 
um documento constando todas 
as perguntas técnicas específicas 
que, então, os técnicos do parque 
responderiam. A mesma respos-
ta foi dada para o vereador Dilson 
Boaventura (MDB) -  quando este 
perguntou ao conselheiro sobre 
uma suposta norma, onde um 
percentual específico dos recursos 
dos impostos dos licenciamentos 
de novos empreendimentos de 
Torres deveria ir para o PEVA, para 
que este fizesse a manutenção e 
operação.  Mas Frizzo concordou 

que existe, sim, uma verba munici-
pal que deve ir para o parque para 
ajudar na conservação, mas que os 
técnicos sabem melhor os índices. 

 O vereador Rafael Silveira 
(PSDB) a seguir disse lamentar que 
o responsável pelo Parque não ti-
vesse sido o titular desta tribuna 
da Casa Legislativa, uma vez que 
o conselheiro (usuário da tribuna) 
não estaria tendo informações ne-
cessárias para dar as respostas aos 
vereadores. E perguntou o quanto 
a zona de amortecimento teria au-
mentado nas modificações feitas 
na proposta de mudança no Plano 
do parque. O conselheiro mais uma 
vez pediu desculpa por a Câmara 

ter sido retirada da lista de convo-
cação das reuniões do PEVA e que 
o gestor da unidade, Paulo Grübler, 
já teria indo à Câmara várias vezes. 
Mas sobre o aumento da área de 
amortecimento, o conselheiro Ra-
fael Frizzo disse que houve, sim, 
um aumento da área do amorteci-
mento. E indicou mais uma vez dis-
se que a intenção não é de proibir, 
mas sim de ter espaço para nego-
ciar com a comunidade. 

O mesmo vereador Rafael, a 
seguir, perguntou qual teria sido 
o critério para a escolha da ONG 
Instituto Curicaca para fazer o Pla-
no de Uso. Frizzo respondeu que 
os recursos foram oriundos de um 

Termo de Ajustamento de Condu-
ta aplicado pela justiça a um con-
domínio na Praia Itapeva. Depois 
o mesmo vereador perguntou por 
que foi feito pelo Curicaca um Plano 
de Uso Público dentro de um Plano 
de Manejo, sugerindo que isto po-
deria ser uma sobreposição.  A res-
posta foi a de que isto é o certo em 
todas as Unidades de Conservação 
e que todos os locais do Brasil de-
veriam ter as duas, sugerindo que 
nós, torrenses e gaúchos, devería-
mos estar comemorando - de certa 
forma orgulhosos - por termos um 
parque com as duas regulamen-
tações em dia: Plano de Manejo e 
Plano de Uso Público. 

Presidente da Câmara defende legislativo torrense
Finalmente o presidente da Câma-

ra, vereador Gimi (PP) utilizou seu es-
paço para defender o legislativo tor-
rense. E lamentou que o Rafael Frizzo 
tivesse dito em seu pronunciamento 
que “os vereadores deveriam ler mais 
sobre o parque antes de perguntar”, 
quando o que aconteceu teria sido 

o contrário, ou seja: o conselheiro 
que não tinha conseguido responder 
algumas perguntas emitidas pelos 
vereadores. Para Gimi, esta questão 
estampou para o público que a Casa 
Legislativa estaria bem atenta da real 
situação do PEVA e bem preparada 
para indagar qualquer coisa.  

A seguir o presidente da Câmara 
afirmou que, em sua avaliação e ba-
seado nas respostas do pronuncia-
mento do conselheiro Frizzo, o Plano 
de Manejo (da forma que está apre-
sentado) primeiramente proíbe para 
depois o município ter de buscar 
uma negociação. Disse que parece 

que a cidade deverá ficar dependen-
te da boa vontade dos gestores do 
Parque Itapeva para ter a aprovação 
de projetos urbanos. Gimi citou a 
proibição dos voos comerciais de ba-
lão por cima do parque, que consta-
ria no documento de regramento da 
Unidade de Conservação, como um 

exemplo claro deste engessamento. 
Sobre isto o palestrante disse que 
os debates são necessários. E que a 
forma um pouco mais firme nas re-
gras para a preservação ambiental 
é necessária porque se trata da pre-
servação de espécies que podem ser 
extintas. 

Agroflorestas regularizadas
A agrofloresta dos Fernandes 

tem mais de 25 anos e, assim como 
outras localizadas em Morrinhos 
do Sul, Mampituba, Torres e Três 
Forquilhas foi regularizada, num 
esforço coordenado pelo Centro 
Ecológico. Essa condição é um pon-
to destacado pelo agricultor Leonel 
Gauer, do grupo Ecotorres do José.

“A gente está indo em proprie-
dades que têm certificação agroflo-

restal, propriedades com certificado 
da Rede Ecovida, onde o pessoal 
têm palmeira juçara em consórcio 
com as bananas e sistema agroflo-
restal, e também certificados pela 
Sema (Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e Infraestrutura), que 
daí libera a colheita da fruta”. Para 
os próximos anos, Leonel pretende 
formar uma equipe especializada 
neste trabalho que requer preparo 

físico e experiência na seleção dos 
frutos.

Depois de selecionados, os frutos 
vão para Agroindústria Morro Azul, 
em Três Cachoeiras. Atualmente, 
segundo Rosimere Becker, uma das 
responsáveis pelo empreendimen-
to, são 15 famílias fornecedoras dos 
frutos que, transformados em pol-
pa, serão comercializados pela Co-
operativa de Produtores Econativa.

Uso sustentável fortalece espécies e floresta
O educador Benedito Salvador 

Ataguile vê no uso racional do 
açaí da juçara o fortalecimento 
da palmeira e de muitas outras 
vidas das quais a floresta depen-
de. Segundo a pesquisa “Contas 
do Ecossistema: Espécies Amea-
çadas de Extinção, divulgada em 

novembro de 2020 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
ticas (IBGE), a Mata Atlântica é o 
bioma mais ameaçado do Brasil.

“No quesito dispersores eu 
acho isso incrível. Ela (a palmei-
ra) interage com várias outras 
espécies, desde o processo de 

polinização”. O mestre em Zo-
ologia lembra de uma experi-
ência inusitada com um tucano 
resgatado. “Dentre os alimentos 
(orgânicos) eu fornecia muita ju-
çara in natura e no decorrer de 
três meses juntei algo em torno 
de uns 10 litros de sementes”. 

O professor conta que cerca de 
100% das sementes regurgitadas 
pela ave germinaram, enquanto 
que a mesma quantidade de se-

mentes que não tinham passado 
pelo trato digestório do animal 
tiveram uma germinação muito 
baixa.

Novo conceito em paisagismo melhora o ambiente
Para conservar e recuperar os 

fragmentos da Mata Atlântica, o 
professor defende a educação para 
a coleta de sementes e a adoção de 

árvores nativas nos projetos de pai-
sagismo das novas construções. “A 
gente vê nessas construções lindas 
palmeiras de outro país, que não 

têm polinizadores, não tem disper-
sor”. O professor garante que, com 
palmeiras nativas como a juçara, o 
butiá, o jerivá e outras espécies na-

tivas, as aves teriam melhores con-
dições de vida dentro da cidade. 
“Nós teríamos uma representação 
muito maior da floresta da Mata 

Atlântica aqui dentro de Torres, 
então essa é a cultura que a gente 
tem que tem que desenvolver. É 
imprescindível que isso seja feito”.
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SAPT disponibiliza espaços para 
marcas de parceiros

As dependências da Sapt 
(Sociedade Amigos da Praia de 
Torres) estão quase sempre em 
transformação. Nas últimas se-
manas, os frequentadores passa-
ram a ter mais uma modalidade 
esportiva para praticar: novas 
quadras, mais iluminação e início 
do planejamento para reforma 
da piscina térmica. Para se ade-
quar à realidade financeira, a 
busca por parceiros permanece. 
O clube prepara planos para le-
var a empresas que queiram ex-
por suas marcas na sede social.

O primeiro local que estará à 
disposição para novos patrocí-
nios é o recém-inaugurado es-
paço de futevôlei. Denominado 
de Arena Mampituba, o setor 
que fica ao lado do rio e da área 
das piscinas tem duas quadras. 
Interessados de quaisquer seg-
mentos da economia poderão 
aderir a planos a partir de R$ 600 

por ano. Informações podem ser 
obtidas junto à gerência da Sapt, 
mandando mensagem ou ligan-
do para (51) 3664-1221. Outros 
locais, como a nova arena de fu-
tevôlei, as piscinas e o campo de 
futebol também terão em breve 
possibilidades para patrocínios.

“A pandemia fez com que as 
pessoas procurassem mais ati-
vidades em um clube como a 
Sapt. Por isso, aumentou o nos-
so dever de proporcionar todos 
os tipos de experiências. Com os 
patrocínios, poderemos entre-
gar mais serviços para Torres e 
região. As empresas vão nos aju-
dar a viabilizar novidades para 
sócios e convidados. Nossa ideia 
é aumentar a conexão com a co-
munidade através dessas parce-
rias”, reforça o presidente Márcio 
Amaro.

Os atuais associados também 
têm papel fundamental neste 

planejamento. Em crescimento 
mesmo em época de COVID-19, 
o quadro social deve ser manti-
do, com as mensalidades sempre 
em dia. Além disso, o sócio que 
indicar um amigo ganha isenção 
na taxa por um mês quando a 
nova associação for efetivada. 
“Estamos deixando as depen-
dências mais atrativas para to-
dos virem até a Sapt”, destaca 
Amaro.

A reforma na piscina térmica é 
a próxima etapa de transforma-
ções. Por isso, os frequentadores 
já perceberam movimentos na 
área. No início desta semana, o 
local ficou fechado por alguns 
dias para avaliações e verifica-
ções. Os testes vão permitir uma 
maior assertividade na obra, que 
ainda não tem data prevista para 
iniciar. Serão feitos orçamentos 
para conserto e modernização 
do ambiente.

Quem quiser saber mais de-
talhes sobre agendamentos de 
atividades esportivas e como se 
associar pode entrar em contato 
com a secretaria pelo telefone 
ou pelo e-mail sapt@sapt.com.
br. Nas redes sociais, o clube tem 

atualizações constantes para 
quem seguir os perfis no Insta-
gram e no Facebook. O funciona-
mento ocorre de acordo com os 
protocolos de prevenção ao co-
ronavírus, de segunda a sábado, 
das 7h30 às 22h.

Clube busca patrocínios para fazer novos investimentos na sede social

Educação no Trânsito: Realizada ação do 
“Maio Amarelo” na Prainha

Em alusão ao movimento 
internacional “Maio Amarelo”, 
foi realizada na tarde deste sá-
bado, 29 de maio, na Prainha, 
ação educativa sobre o trânsi-
to. A iniciativa foi promovida 
pela Prefeitura, através da Di-
retoria de Gestão Integrada de 
Segurança Pública e Coordena-
doria de Trânsito, com apoio 
da Polícia Rodoviária Federal, 
Brigada Militar, Guarda Muni-

cipal e CFC-Torres. O objetivo 
foi de conscientizar os condu-
tores sobre a importância de 
respeitar as normas de trânsi-
to.

O movimento Maio Amarelo 
é um movimento mundial de 
conscientização para redução 
de acidentes de trânsito. O 
objetivo é uma ação coorde-
nada entre o poder público e a 
sociedade civil com a intenção 

de colocar em pauta o tema 
segurança viária e de mobilizar 
em torno dessa luta toda a so-
ciedade.

"É um importante momento 
para se discutir o tema, enga-
jar-se em ações e propagar 
o conhecimento, abordando 
toda a amplitude que a ques-
tão do trânsito exige, nas mais 
diferentes esferas", concluí a 
Prefeitura de Torres.

Na  terça-feira (1º de ju-
nho), a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos 
realizou importante obra de 

drenagem na Rua Joaquim 
Porto com a beira-mar de 
Torres. Há anos este local 
causa transtornos para os 

moradores devido à grande 
inundação em dias de chu-
va. 

"Com a iniciativa, o Setor 
de Obras que trata da exe-
cução da drenagem, espe-
ra eliminar o problema que 
angustiava a população que 
transita pela área. A tubu-
lação da rua estava muito 
precária, com entupimentos 
e infiltrações", explica a Pre-
feitura de Torres.

A obra de canalização 
tem uma extensão de cerca 

de 300 metros, utilizando, 
agora, canos com diâmetros 
superiores. O serviço foi re-

alizado na travessia da bei-
ra-mar, local que já possuía 
bocas de lobo.

Obra de drenagem acaba com alagamento da Joaquim 
Porto com a Beira-Mar
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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

BEM-ESTAR SOCIAL 

Governantes tem que investir em políticas que tenham a sociedade como foco, 
o bem-estar social, é o modelo viável para reverter o fracasso do atual sistema 
econômico.  saídas pela expansão do gasto público social, priorização da tribu-
tação progressiva e desconcentração do capital.  O bem-estar social não é apenas 
uma forma de Estado que lida com a questão distributiva, que protege trazendo 
equilíbrio. Mas também é preciso perceber o quanto ele é importante na questão 
de alocação de recursos, de riqueza. 

Serviços sociais públicos - A política de bem-estar social pode ser utilizada na 
Educação, colocando mais recursos para serviços sociais públicos, com atenção 
especial para a educação em turnos inversos e continuada, que dura toda a vida 
da pessoa. Claro que isso não é suficiente para uma garantia de renda e a gente 
precisa ter uma renda mínima garantida, e olhar para a garantia de renda do as-
salariado. 

Em Torres, não há um parque industrial e do ponto de vista da esfera do tra-
balho, temos a questão dos serviços sociais públicos – saúde, educação, cultura, 
cuidado, etc., cuja expansão é absolutamente multifuncional. Ela não só satisfaz 
essas necessidades sociais promovendo bem-estar diretamente, mas também gera 
bons empregos e sustentáveis.

Arrecadação - Já na área tributária em Torres, porque não pensar num finan-
ciamento progressivo?. Precisamos de uma estrutura tributária forte baseada em 
impostos progressivos: sobre renda, riqueza, herança e tal. A chamada tributação 
progressiva, a grosso modo, arrecada mais de quem tem mais, pois ela progride 
de acordo com a renda. O inverso é a tributação regressiva, onde arrecada propor-
cionalmente mais de quem ganha menos.

 
 E Torres - O espaço para o aumento dos serviços sociais públicos em Torres, 

onde apenas 10% de todos os trabalhadores estão neste setor. Temos a maior parte 

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

A VÓZ DOS BAIRROS dos empregos em Torres gerados no setor de serviços, mas estão concentrados nos 
subsetores menos interessantes, no comércio e setor pessoal, onde estão bares, 
restaurantes, hoteis e também o emprego doméstico. Esses subsetores, conjunta-
mente, respondem por 60% dos empregos de serviços. Ou seja, a maior parte que 
o setor de serviços gera são empregos de baixa qualidade.

 
Sobre o estado de bem-estar social - Estamos falando sobre uma forma de Esta-

do, com todas as implicações que isso tem, sobretudo as de natureza política. An-
tes, devemos pensar o que queremos. Pois, além da proteção, ele tem obrigação 
de promover um equilíbrio social e pensar na questão da desigualdade. Já vimos 
que para alguns gestores torrense, a desigualdade não é tão importante quanto é 
para outros. 

 ENGENHO VELHO - A população do bairro Engenho Velho pede providen-
cias em relação a Estrada Geral (Salinas), que aos poucos vem sendo asfaltada, 
e já começa a trazer transtorno aos moradores. O que seria solução gera mais 
problemas, pois a via vem sendo pavimentada sem acostamento e veículos tem 
de ficar estacionados na pista. Moradores pedem que sejam tomadas as devidas 
providencias fiscalizando até se achar uma solução definitiva. Sugerem que pre-
feitura desaproprie faixa continua paralela a pista para implementação de ciclovia 
ou calçada, pedem ainda a limpeza e retirada de lixos das margens da mesma.

CAMPO BONITO - Comunidade do Campo Bonito está solicitando provi-
dências quanto à instalação de redutores de velocidade na Rua Tiradentes; que-
rem limpeza geral do cemitério e construção de capelas para pessoas de baixa 
renda; pavimentação, patrolamento e ensaibaramento nas Ruas Bento Serafim 
Machado, Rua Antônio da Silva Mota, Rua Enedir Selau e ruas paralelas ainda 
de chão batido. 

ITAPEVA - Moradores de Itapeva pedem a verificação da fiação e manutenção 
dos refletores; manutenção com roçada nas laterais e limpeza da estrada Parque, 
e com a colocação de base para pavimentação do leito da mesma; colocação de 
saibro na Rua Edmundo Ferreira Porto; providencias na identificação dos lotea-
dores, fazendo com que os mesmos providenciem a ampliação de rede elétrica em 
seus loteamentos; capinas e limpeza das vias e córregos do bairro.

Sugestões e reivindicações podem ser enviadas para daspe@terra.com.br     
ou Rua Coronel Pacheco, 985.
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Câmara Municipal de Torres
BOLETIM INFORMATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES                                                                                                                                           
                                                                           

Sob a presidência do Vereador Gibraltar Pedro Cipriano 
Vidal (PP), vice-presidência do Vereador Rafael da Silvei-
ra Elias (PSDB), e secretaria do Vereador João Alexandre 
Negrini de Oliveira (Republicanos), a Câmara Municipal de 
Vereadores realizou sua 18a Sessão Plenária Ordinária, 
do 1o Período Legislativo, da 18ª Legislatura, às 16h, no 
dia 31 de maio de 2021. Presentes ainda, Vera. Carla Rodri-
gues Daitx (PP), Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques (PP), 
Ver. Cláudio da Silva de Freitas (PSB), Ver. Dilson Mau-
ro Jardim Boaventura (MDB), Ver. Igor dos Santos Beretta 
(MDB), Ver. Jacó Miguel (PSD), Ver. Moisés Trisch (PT), 
Ver. Rogério Evaldt Jacob (PP), Ver. Silvano Gesiel Carva-
lho Borja (PDT) e Ver. Vilmar dos Santos Rocha (PSL).

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Ofício nº 145, de 24 de maio de 2021, do Poder Executi-
vo, encaminhando Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei 
Complementar nº 05/2021 que altera dispositivos da Lei 
Municipal nº 3.724, de 31 de dezembro de 2002 – Código 
Tributário Municipal e dá outras providências.
Convite do Conselho Tutelar de Torres juntamente com as 
Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação 
de Torres/RS, para palestra com o Dr. Júlio Almeida com o 
tema "Faça Bonito" Dia Nacional de Combate ao Abuso e a 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Portaria nº 30/2021, do Poder Legislativo de Torres, que dis-
põe sobre a realização de Audiências Públicas na Câmara 
Municipal de Torres.

PROPOSIÇÕES NORMATIVAS
PROJETOS - Em 1ª Sessão
Projeto de Lei nº 24/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, 
que institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica no 
âmbito do município de Torres, e dá outras providências.
PROJETOS - Em 2ª Sessão
Projeto de Lei nº 22/2021, do Poder Executivo, que autoriza 
contratações para atuarem na Secretaria de Educação.
Projeto de Lei nº 23/2021, do Poder Executivo, que autoriza 
contratação para atuar na Secretaria de Educação.      

PROPOSIÇÕES NÃO NORMATIVAS
REQUERIMENTOS
Nº 83/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que re-
quer a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 03/2021, 
que altera os artigos 191 e 192 da Lei nº 3724, de 31 de de-
zembro de 2002, que institui o Código Tributário Municipal 
e dá outras providências.
Nº 84/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que requer 
o encaminhamento de Moção de Congratulações aos atletas 
da Ascort que representaram nosso Munícipio no Campeo-
nato Brasileiro Sub 20, em Bragança Paulista.
Nº 85/2021, do Ver. Moisés Trisch, que requer o encaminha-
mento da certidão de denominação de Rua Caxias do Sul, 
Bairro São Brás, neste Município.
Nº 86/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
requer o encaminhamento de Moção de Congratulações a 
família Clezar, pelo feito de seu filho ter assinado seu pri-
meiro contrato profissional com o Clube de Regatas Fla-
mengo do Rio de Janeiro.
Nº 87/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que requer espaço na tribuna desta Casa Legislativa para o 
COMDIPI, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Ido-
sa, a fim de apresentar as ações realizadas pelo conselho e 
conscientizar a população do Junho Violeta.
Nº 88/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que requer 
espaço na tribuna desta Casa Legislativa para senhor Brunil-
do Paulus, Presidente da Praia Recreio, e a senhora Simone 

Rodrigues Nunes, Presidente da Praia Tupinambá, com a fi-
nalidade de falar sobre as demandas das praias localizadas 
ao sul deste Município.
Nº 89/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer a 
substituição do Vereador Igor dos Santos Beretta - MDB 
pelo Vereador Dilson Jardim Mauro Boaventura - MDB, na 
Comissão de Educação, Esporte e Cultura.
Nº 90/2021, dos vereadores Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, 
Rafael da Silveira Elias, João Alexandre Negrini de Olivei-
ra, Rogério Evaldt Jacob, Carla Rodrigues Daitx, Carlos Al-
berto da Silva Jacques, Cláudio da Silva de Freitas, Dilson 
Mauro Jardim Boaventura, Igor dos Santos Beretta, Jacó 
Miguel Zeferino, Moisés Trisch, Silvano Gesiel Carvalho 
Borja e Vilmar dos Santos Rocha, que requerem o envio ao 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul uma Moção 
de Apoio para a Regulamentação da Polícia Penal com a 
inclusão de todos os Servidores Penitenciários.
Nº 91/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que requer o 
encaminhamento de Moção de Congratulações aos Técni-
cos e Auxiliares de Enfermagem, pela passagem do dia do 
referido profissional.
Nº 92/2021, do Ver. Rafael da Silveira Elias, que requer 
Regime de Urgência no trâmite dos seguintes projetos de 
leis: Projeto de Lei nº 22/2021, que autoriza contratações 
para atuarem na Secretaria de Educação, e Projeto de Lei nº 
23/2021, que autoriza contratações para atuarem na Secre-
taria de Educação.

INDICAÇÕES
Nº 125/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao Poder Executivo à colocação de gradil nas esqui-
nas da Av. Barão do Rio Branco, para que evite das pessoas 
atravessarem fora da faixa de segurança.
Nº 126/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que in-
dica ao Poder Executivo à construção e instalação em Praça 
do Município de um monumento alusivo à Bíblia.
Nº 127/2021, do Ver. Igor dos Santos Beretta, que indica 
ao Poder Executivo a disponibilidade de transporte escolar 
aos alunos da rede pública municipal, moradores do Bairro 
Guarita, neste Município.
Nº 128/2021, do Ver.  Cláudio da Silva de Freitas, que indi-
ca ao Poder Executivo estudo técnico para execução de um 
projeto de Sistema de Drenagem e da colocação de mais pó 
de brita na Pista de Atletismo no campo do Grêmio Esporti-
vo Torrense, nesta Cidade.
Nº 129/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica 
ao Poder Executivo estudo de viabilidade, para colocação 
de contenção na rotatória já existente na Av. José Bonifácio 
com o entroncamento da Av. Independência, nesta Cidade.
Nº 130/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
indica ao Poder Executivo minuta de Projeto de Lei Com-
plementar alterando o artigo 148 e a tabela III do Código 
Tributário Municipal, propondo a exclusão da taxa de re-
colhimento de lixo de vagas de garagens e box de garagem.
Nº 131/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que indica 
ao Poder Executivo estudo de viabilidade de elaboração do 
Projeto de Lei “IPTU Verde” que visa a conceder descontos 
para imóveis que atendam determinadas regras de sustenta-
bilidade.
Nº 132/2021, do Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura, que 
indica ao Poder Executivo a viabilidade de implantar uma 
praça para exercícios físicos no Barro Cortado, neste Mu-
nicípio.
Nº 133/2021, do Ver. Moisés Trisch, que indica ao Poder 
Executivo estudo sobre a viabilidade técnica e consequente 
criação de "Rua Torta" em nosso município, assim como a 
existente em Gramado - RS e Lombard Street, em São Fran-
cisco - USA.  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 105/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo informações quanto à relação de trabalhadores, 
informando nomes de servidores efetivos e/ou comissiona-
dos que desempenham suas funções no Departamento de 
Trânsito.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS

Nº 381/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza dos 
bueiros da Av. José Bonifácio com a Av. Independência, nes-
ta Cidade.  
Nº 382/2021, do Ver. Vilmar dos Santos Rocha, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto ao alagamento de 
algumas ruas deste Município.
Nº 383/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza 
de bueiros na Rua Araribóia e Rua do Parque, Bairro São 
Francisco, neste Município.
Nº 384/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à coloca-
ção de uma placa identificando local de parada de ônibus 
do transporte coletivo na Rua do Parque nº 745, Bairro São 
Francisco, nesta Cidade. 
Nº 385/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências quanto à colo-
cação de bancos no calçadão da Prainha, nesta Cidade.
Nº 386/2021, do Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja, que 
solicita ao Poder Executivo providências quanto à sinaliza-
ção e restauração da ciclovia da Av. Castelo Branco, nesta 
Cidade.
Nº 387/2021, do Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira, 
que solicita ao Poder Executivo providências para que as 
luminárias da lateral da Av. Castelo Branco, Bairro Centená-
rio, na subida da lomba, sejam instaladas no canteiro central.
Nº 388/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto às deformidades no calça-
mento do entroncamento da Av. Independência com a Rua 
Amazonas, Bairro Stan, bem como instalação de tampa de 
bueiro.
Nº 389/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solici-
ta ao Poder Executivo providências quanto à relocação dos 
postes de iluminação pública na Rua do Loteamento Tam-
buriqui, nesta Cidade.
Nº 390/2021, da Vera. Carla Rodrigues Daitx, que solicita 
ao Poder Executivo providências quanto à manutenção e pa-
vimentação da travessa II, próximo ao Ginásio da ULBRA, 
nesta Cidade.
Nº 391/2021, do Ver. Cláudio da Silva de Freitas, que soli-
cita ao Poder Executivo providências quanto à poda de uma 
árvore localizada na Rua Tancredo Neves nº 290, Bairro 
Centenário, nessa Cidade.
Nº 392/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto aos alagamentos ocorridos 
na Rua Travessa II, Ginásio da Ulbra 55, nesta Cidade.
Nº 393/2021, do Ver. Moisés Trisch, que solicita ao Poder 
Executivo providências quanto ao conserto da iluminação 
pública no final da Rua Amoritas, Bairro Guarita, nesta Ci-
dade.

COMUNICAÇÃO DE LÍDER
Ver. Moisés Trisch: Informou que o Deputado Federal Pau-
lo Pimenta encaminhou um valor de R$ 250.000,00 para 
manutenção e pavimentação de estradas e material de traba-
lho para o Conselho Tutelar do município. Disse que visitou 
o Conselho Tutelar da cidade e, logo em seguida, visitou o 
Gabinete do Prefeito em Exercício, Fábio Amoretti. Pediu 
ao Prefeito a melhorara dos salários dos conselheiros. Na 
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mesma tarde, esteve na Secretaria da Saúde para entregar 
material para exames e vacinação. 

Ver. Rafael da Silveira Elias: Agradeceu ao Secretário 
de Turismo e Prefeito pela abertura de processo seletivo 
para turismólogos, em virtude do Plano Municipal de Tu-
rismo. Falou sobre a agenda de vacinação que contempla 
profissionais do transporte coletivo e pessoas de 55 anos 
ou mais. Falou sobre sua ida a Brasília em busca de de-
mandas para o município, que alcançou um montante de 
R$ 1.800.000,00. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Disse que o Deputa-
do Pompeo de Mattos destinou ao município o valor de R$ 
120.000,00 para a Secretaria de Agricultura. O valor está 
ordenado à Patrulha Agrícola desta Secretaria para aquisi-
ção de trator e implementos.

EXPEDIENTE DOS VEREADORES

Ver. Igor dos Santos Beretta: Disse que o Deputado Alceu 
Moreira destinou ao município o valor de R$ 300.000,00 
para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Fez a leitu-
ra de uma série de valores destinados ao município que, em 
cinco meses, chegou a R$ 1.044.000,00. Falou que, para as 
vagas do SAMU abertas pelo município, se apresentaram 
aproximadamente 150 candidatos. Relatou que o Secretário 
de Esportes se disponibilizou a cortar a grama do campo 
São Jorge. Reclamou da falta de apoio que a área recebe, 
e pede maior apoio ao esporte. Relatou que o Presidente 
da liga de futebol tem procurado o Secretário de Esportes, 
mas sem sucesso. Disse que o Secretário de Obras visitará 
o Bairro São Jorge para realizar serviço de patrolamento. 
Reclamou da falta de marcação nas faixas de segurança na 
Vila São João. Reiterou sua reclamação pelo não atendi-
mento no número divulgado pelo Canil Municipal. 

Vera. Carla Rodrigues Daitx: Comentou sobre sua en-
trevista na Rádio Maristela para tratar de Projeto de Lei de 
sua autoria no combate à exploração sexual contra crian-
ças e adolescentes. Mostrou-se feliz, pois a CCJ aprovou a 
Lei Rhuan Maycon que aumenta a pena para estes crimes. 
Agradeceu às conselheiras que estão na luta nesta campa-
nha. Parabenizou às Damas Rotárias pela Campanha do 
Dia do Desapego, que angariou três toneladas de roupas 
para os necessitados. Prestou solidariedade aos agentes pe-
nitenciários. Pediu que o Executivo repare danos na rede 
elétrica do Bairro Águas Claras, e reiterou seu pedido à 
Secretaria pela solução do problema. Pediu que o Execu-
tivo acompanhe o desassoreamento dos Molhes, relatando 
sobre o encalhamento de uma embarcação com sete tripu-
lantes há poucos dias.   

Ver. Carlos Alberto da Silva Jacques: Parabenizou ao 
Presidente da Casa pela abertura do programa “A Voz da 
Câmara”, na Rádio Atlântico Sul, com o objetivo de apro-
ximar o Legislativo da comunidade. Disse que o programa 
foi muito esclarecedor, pois abordou temas de interesse 
da comunidade. Citou o nome de parlamentares que têm 
direcionado emendas ao município, entre eles, Paulo Pi-
menta e Maria do Rosário. Falou sobre a vacinação para 
as pessoas de 55 anos ou mais. Ressaltou que os mesmos 
precisam ser residentes do município. Elogiou a Secretária 
Suzana Machado pela atuação intensa frente à Secretaria 
da Saúde. Falou sobre a Audiência Pública, ocorrida no 
início da tarde, e o aumento dos investimentos do Execu-
tivo na Saúde. Fez referência aos anos entre 2017 e 2020, 
com um total de R$ 9.800.000,00 em demandas ao mu-
nicípio e que, neste ano, pode-se quebrar o recorde dos 
anos anteriores. Atribuiu o aumento de verbas à unidade 
dos vereadores da Casa.

Ver. Cláudio da Silva de Freitas: Falou sobre sua indica-

ção sobre a viabilidade para a colocação de uma contensão 
na Rotatória, que tem sido quebrada seguidamente entre a 
Av. José Bonifácio e a Av. Independência. Relatou que fez 
outra indicação, agora para o  IPTU Verde, que concede 
desconto no imposto para imóveis que adotam práticas de 
sustentabilidade. Agradeceu ao Catarina pela colocação de 
luminárias no Bairro São Jorge, e ao Mauro, que fez repa-
ros na Rua Leonardo Truda. Pediu ao Executivo um estudo 
de viabilidade para drenagem no Campo Torrense. Soli-
citou que seja colocado pó de brita na pista de atletismo. 
Parabenizou o atleta Eduardo Bandeira, classificado em 
quarto lugar no Campeonato Brasileiro Sub 20. Elogiou a 
Secretária da Saúde que está providenciando a reforma do 
Posto do Bairro Curtume. 

Ver. Dilson Mauro Jardim Boaventura: Falou sobre sua 
Moção de Congratulações ao jovem Joaquim Clezar, con-
tratado pelo Clube Regatas do Rio de Janeiro. Falou sobre 
a RS453 que precisa ser pavimentada. Disse que está se 
empenhando para que a pavimentação do local seja viabi-
lizada. Enfatizou que a causa é também reconhecida pelos 
outros vereadores da Casa. Parabenizou aos Secretários 
Municipais que estão sempre dispostos a atender os pedi-
dos da população. Lamentou as perdas advindas da Covid, 
e espera que a vacinação logo alcance todo o município. 
Colocou-se à disposição da população. 

Ver. Gibraltar Pedro Cipriano Vidal: Em virtude de de-
bates no início da tarde, informou que a prática de sobre-
voo de balões é regulada pela Agência Nacional de Avia-
ção Civil (ANAC), o que não impossibilitaria o sobrevoo 
dos mesmos no Parque da Itapeva. Sugeriu que o tema po-
deria ser abordado durante o programa que a Câmara tem 
na Rádio Atlântico Sul. Entende que o Parque está sendo 
tratado como uma reserva, devido às inúmeras restrições, 
inclusive com agendamento para a visitação. Assegurou 
que a atual administração usa de muito radicalismo, e tem 
dificultado o acesso ao Parque. Afirmou que o atual Conse-
lho inicialmente veta o acesso, para depois buscar diálogo 
sobre as restrições. Citou as emendas conquistadas recen-
temente em Brasília, em torno de dois milhões de reais 
para o município. Falou sobre o processo 807/2019, que 
está em tramitação no Congresso, que acaba com as taxas 
de ocupação e de Marinha. Falou sobre a Ilha dos Lobos, 
com a maior onda surfada do País, e um de seus surfistas 
mais reconhecidos, o Zeca Schefer.

Ver. Jacó Miguel Zeferino: Relatou que desde pequeno 
visitou o Parque da Itapeva, e acredita que a atual ges-
tão inibe a visita ao local. Disse que “não adianta ter um 
Parque se não puder usufruir”. Mostrou-se solidário aos 
servidores da SUSEPE, e espera que os mesmos sejam 
classificados como Polícia Penal. Disse que na semana an-
terior, seu partido trouxe para o município uma emenda de 
R$ 100.000,00. Comentou que em 1996 a Cúria da Igreja 
Católica cedeu o hospital para o Complexo Mãe de Deus. 
Questionou a quem cabe a prestação de contas da entidade.   

Ver. João Alexandre Negrini de Oliveira: Disse que está 
entrando com Pedido de Providência para a colocação de 
uma cancela com o objetivo de buscar transparência ao 
dinheiro que a atual gestão recebe no Parque da Guarita. 
Agradeceu à Equipe de Elétrica pela iluminação no entor-
no da “Santinha”. Disse que o contribuinte que precisar 
trocar as lâmpadas incandescentes pelas de LED, solici-
tem diretamente ao Setor de Elétrica. Pediu ao Executivo 
a colocação de bancos na Prainha. Falou sobre a cancha de 
bocha, uma promessa antiga, afirmando que o projeto está 
pronto. Basta colocar em Execução. 

Ver. Moisés Trisch: Comentou sobre a tribuna do dia, que 
recebeu o senhor Rafael Frizzo, representante do Conselho 
do Parque Itapeva. Elogiou-o pelo domínio dos assuntos, 

e franqueza quando não conhecia algum tema abordado. 
Defendeu que animais não poderiam estar fora de cer-
cado, por se tratar de questão de saúde animal, portanto, 
nem às margens do Parque, no que é considerado área de 
amortização. Falou sobre os protestos do final de sema-
na, elogiando os participantes, e criticou as pessoas que 
se manifestaram com atitudes impróprias. Criticou a atual 
situação do País quanto à vacinação e ao reajuste do salário 
mínimo que, na sua opinião, é insuficiente. Parabenizou 
aos colegas que estiveram em Brasília e trouxeram deman-
das para o município. Disse que em breve terá demandas 
para anunciar.

Ver. Rafael da Silveira Elias: Disse não estar contra o 
Parque Itapeva, mas quer um regramento que proporcio-
ne mais acesso à população, e que é preciso juntar forças 
para o bom desenvolvimento do mesmo. Relatou sua ida a 
Brasília. Comentou que um número significativo de pes-
soas o criticou por ter tirado foto com o Presidente, que 
estava sem máscara. Falou que o extremismo não faz bem 
a ninguém, tanto para a Direita quanto para a Esquerda, e 
que é preciso respeitar as diferenças. Reiterou dizendo que 
“podemos divergir em ideias, mas jamais faltar com o res-
peito”. Reafirmou que está faltando respeito por parte das 
pessoas, e que se esconder atrás da tela de um computador 
não é legal. 

Ver. Silvano Gesiel Carvalho Borja: Falou sobre sua 
Indicação 130/2021 que pede a exclusão da cobrança de 
taxa de lixo dos boxes de garagem e de estacionamentos. 
Afirmou que é uma questão de justiça, já que os prédios 
mais antigos tinham os boxes em sua matrícula, mas sem 
a cobrança dos mesmos. Disse que de alguns anos para cá, 
paga-se taxa para o apartamento e para o box. Sugeriu que, 
devido ao superávit na cobrança de lixo do município, se 
poderia pensar no caso. E que, na impossibilidade de não 
cobrança do imposto, que se conceda cobrança proporcio-
nal à área. Sugeriu que a ULBRA coloque o curso de fisio-
terapia à disposição da população em virtude das sequelas 
causadas pelas pessoas acometidas de Covid.

Ver. Rogério Evaldt Jacob: Disse que não há no mundo 
uma cidade com tantos pontos turísticos como o município 
de Torres. Elencou uma série de atrações, inclusive o Par-
que Itapeva. Parabenizou o senhor Rafael Frizzo, represen-
tante do Conselho do Parque, que esteve em tribuna. Suge-
riu o cercamento do Parque para que a biodiversidade não 
deixe a área. Em referência a comentário anterior, entende 
que o Presidente da República erra a mão em declarações, 
mas salientou que os governantes que o antecederam, “dei-
xaram de criar hospitais para construir estádios de fute-
bol”. Assegurou que até o momento não houve denúncias 
de corrupção à sua pessoa.     
.
Com objetivo de cumprir a Lei da Transparência (LC 
131/2009) e de Acesso à Informação, o Presidente do 
Legislativo, convida a todos para acessarem o novo site 
da Câmara Municipal de Torres https://www.camara-
torres.rs.gov.br.

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

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



18 A FOLHAsexta-Feira, 4 de Junho de 2021 MEIO AMBIENTE

Semana do Meio Ambiente tem 
variada programação em Torres

Com o propósito de buscar o 
comprometimento de todos com 
o meio ambiente, a Prefeitura de 
Torres realiza a Semana do Meio 
Ambiente entre os dias 5 e 11 de 
junho. O evento começa no dia 
5, data em que se comemora o 
Dia Mundial do Meio Ambiente. 
O objetivo é debater a preser-
vação do patrimônio natural do 
município, promovendo ações de 
proteção e preservação do meio 
ambiente com apoio da comuni-
dade. O homenageado da Sema-
na é o conceituado ambientalista 
Nabor de Azevedo Guazzelli, re-

centemente falecido. Precursor 
de várias causas ambientalistas, 
o engenheiro agrônomo foi pre-
sidente do Comitê Mampituba, 
fundador da Sociedade Onda Ver-
de e incentivador da agricultura 
ecológica.

Conforme o secretário munici-
pal do Meio Ambiente e Urbanis-
mo, Júlio Agápio, Pasta que rea-
liza o evento, a Semana do Meio 
Ambiente de 2021 terá um for-
mato adaptado ao momento que 
o país atravessa. Serão atividades 
virtuais, com diversos temas liga-
dos a área ambiental. Simbolica-

mente, algumas atividades pre-
senciais ocorrerão, como plantios 
de árvores na Lagoa do Violão e 
recolhimento de lixo eletrônico. 
Destaca que serão realizadas di-
versas lives tratando de temas 
interessantes como Unidades de 
Conservação em geral, Parque 
da Guarita, Geoparque, Dunas 
Costeiras, Resíduos Sólidos, entre 
outras. A data é referência para 
reflexão das questões locais, que 
possam afetar de alguma forma 
os recursos naturais e suas inte-
rações com os elementos existen-
tes no meio.

Programação - Semana do Meio Ambiente de Torres
Dia 05/06
9h às 16h – Ação em parceria 

com o Lions Clube, coleta de lixo 
eletrônico, na sede do Lions na 
Av. do Riacho 678.

10h – Abertura do Evento 
(apresentação da SMAURB)

Participação de Júlio Agápio 
da Silva – Secretário Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanis-
mo, Daniella Kosinski Rodriguez 
– Advogada e Diretora de Licen-
ciamento Ambiental, Jean Mar-
tins Lima – Arquiteto e Diretor 
de Desenvolvimento Urbano e 
Maria Priscila da Rosa Antônio 
– Engenheira Ambiental e Dire-
tora de Desenvolvimento Sus-
tentável.

Dia 07/06
Live às 19h pelo YouTube da 

Prefeitura sobre Unidades de 
Conservação (UC’s) de Torres 
– Parque Estadual de Itapeva, 
Revis Ilhas dos Lobos e Apa da 
Lagoa de Itapeva.

Participação de Rivaldo Rai-
mundo da Silva – Biólogo da 
Secretaria Municipal de Turis-
mo de Torres e Larissa Zanette 
da Silva – Bióloga da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo de Torres.

Dia 08/06
Live às 19h pelo YouTube da 

Prefeitura sobre o Parque da 
Guarita e Geoparque

Participação de Rivaldo Rai-

mundo da Silva – Biólogo da 
Secretaria Municipal de Turismo 
de Torres.

Dia 09/06
Ação em parceira com a So-

ciedade Onda Verde – plantio 
de árvores em homenagem a 
Nabor Guazzelli, bem como Car-
los Cechin e Bento Barcellos da 
Silva, ambos falecidos e perso-
nalidades importantes no de-
senvolvimento socioambiental 
da cidade de Torres. O evento 
acontecerá na Lagoa do Violão 
às 15h.

Dia 10/06
Live às 19h pelo YouTube da 

Prefeitura sobre Aspectos Geo-

ambientais de Torres
Participação de Maria Elizabe-

th Rocha – Geóloga da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo e Larissa Zanette 
da Silva – Bióloga da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo.

Dia 11/06
Live às 19h pelo YouTube da 

Prefeitura sobre dunas costeiras 
(conservação e prevenção) e so-
bre Resíduos Sólidos.

Participação de Maiara Rech 
da Silveira – Geóloga da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, Maria Priscila da 
Rosa Antônio – Engenheira Am-
biental e Diretora de Desenvolvi-

mento Sustentável da Secretaria 
e Rodrigo De Rose da Silva – Bió-
logo da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo.

Ainda, dentro do mês do 
Meio Ambiente, no 29/06 acon-
tecerá uma live em conjunto 
com a Secretaria Municipal de 
Educação, onde serão aborda-
dos os temas relacionados aos 
aspectos geológicos do municí-
pio e recolhimento de resíduos 
sólidos. Neste evento, haverá 
também a participação do Par-
que Estadual de Itapeva e Revis 
Ilha dos Lobos. A live acontece-
rá ao vivo pelo canal da Secre-
taria Municipal de Educação, às 
19h.

Arroio do Sal promove Drive-thru Ambiental 
alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Como você imagina o nosso pla-
neta daqui 10 anos? O que a socie-
dade pode fazer hoje para que o 
meio ambiente não tenha danos 
irreversíveis futuramente?

Em decorrência do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, a Prefeitura de 
Arroio do Sal, por meio da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, 
Agropecuária e Pesca, promove a 
doação de mudas de árvores na-
tivas por meio de drive-thru nos 
dias 07 e 08 de junho, no horário 

das 10h às 12h e das 14h às 16h, 
na Avenida Arroio do Sal, 405, em 
frente à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. A doação de mu-
das será realizada enquanto durar 
o estoque, sendo uma muda por 
pessoa.

O prefeito de Arroio do Sal, Af-
fonso Flávio Angst (Bolão), tem 
incentivado iniciativas de cuidado 
do meio ambiente no Município. 
Segundo Bolão, tendo em vista a 
pandemia, a realização de um Dri-

ve-thru Ambiental é a melhor for-
ma de se realizar essa ação.

Já o secretário de Meio Ambien-
te, Agropecuária e Pesca, Luiz Car-
los Schmitt, reforça que a “Nossa 
flora é um bem natural que de-
vemos preservar para as futuras 
gerações, e a ação do Drive-thru 
Ambiental quer incentivar as pes-
soas a realizarem ações concretas, 
como participar plantar uma muda 
de árvore nativa em casa ou onde 
quiser”, incentiva o secretário.

Por que plantar uma árvore?
As árvores melhoram a quali-

dade do ar, nos trazem sensação 
de bem estar e atraem diversos 
animais. Plantar uma árvore é um 
gesto simples, mas que nos faz ter 

fé e esperança em dias melhores, 
mais verdes e com melhor qualida-
de de vida para todos.

Portanto, REPENSE o seu rela-
cionamento com o meio ambien-

te, realize ações concretas como 
plantar uma árvore e tenha claro 
que as soluções estão nas atitudes 
de cada indivíduo. Que iniciemos 
hoje a transformação do futuro!
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ÁRIES - Sua mente pode estar mais 
rápida do que nunca, mas isso pode 
trazer nervosismo, impaciência e an-
siedade num nível bem grande. Por 
isso é indicado cuidar da saúde mental 
e das emoções. Isso é sério e é algo 

que deveria ser visto sem preconceitos e medos. A 
pressão do dia a dia pode trazer uma sobrecarga. O 
ideal é manter uma rotina de atividade física

TOURO - Semana com menos movimen-
to para os taurinos e com mais necessi-
dade de planejamento, estudo e pesquisa. 
Não é uma semana boa para gastos nem 
para riscos desnecessários. Mantenha a 

guarda alta e as emoções sob controle. O final de semana 
pode vir com mais ânimo e vontade de espairecer a mente. 
Se for a dois, pode ser melhor ainda.

GÊMEOS - Suas ações precisam estar ali-
nhadas com o aquilo que você fala e sente. 
Pode ser chamada sua atenção por ser con-
traditório ou prolixo. Conforme você percebe 
essas incoerências, pode acabar se alar-

gando e mudando a própria visão de mundo, o que o levará a 
encontrar a sua própria verdade, e isso é a sua verdade, não 
necessariamente a verdade de todos. 

CÂNCER - Liberdade requer responsabilida-
de, cancerian@. Se está trabalhando em al-
guma ideia, projeto ou está com foco no seu 
trabalho, continue e persevere, ainda que 
seja desafiador. Tome cuidado com as dis-
trações e a falta de foco. Pode ser que você 

esteja suscetível a mudanças de humor. Cuidado para não tra-
tar as pessoas com agressividade. O trabalho exige paciência.

LEÃO - É uma semana importante para 
uma limpeza emocional, se libertar de 
ansiedades, angústias e irritação... Pode 
ser uma semana em que é importante se 
harmonizar, por isso um descontrole pode 

acontecer. Respire. Pode ser um bom momento para terapias, 
conversas com pessoas para desabafar e liberar as tensões. 
Você está perseverante, intuitivo e rápido.

VIRGEM - Podem surgir problemas com 
processos burocráticos ou atrasos de todos 
os tipos, que tirarão você do sério. Manter o 
equilíbrio emocional pode ser difícil, e isso 
tende a desgastar, portanto a dica é manter 

a calma e a consciência de que as coisas estão com atrasos 
devido à retrogradarão de Mercúrio no céu. É preciso relaxar 
um pouco e aproveitar para revisar e rever contratos

HORÓSCOPO SEMANAL

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

LIBRA - A semana tende a ser mais tran-
quila porque as suas escolhas e atitudes 
serão visando menos burburinho. É como 
se você realmente quisesse paz. O pro-
blema é que também não vai tolerar muito 
quem queira invadir e não respeitar o seu 

tempo ou o seu momento de descanso ou recolhimento. 
Você vai estar disponível apenas para alguns poucos.

CAPRICÓRNIO - É importante cui-
dar da ansiedade, falar menos e 
fazer mais. Pode acabar tendo que 
abusar do equilíbrio para não se 
perder nos afazeres desta semana. 

Existe uma força de novas ideias, de trabalho em 
equipe e de muito comprometimento. Seja divertido 
e leve no amor, e ao mesmo tempo leal e compro-
metido. Existe uma força de novas ideias, de com-
prometimento e trabalho em equipe 

AQUÁRIO - É uma ótima semana 
para avançar em seus compromissos 
e seguir com coragem rumo às suas 
tarefas diárias, mantendo-se flexível 
às mudanças que podem surgir de 
última hora.Vale a pena ter aquela 

conversa com a pessoa amada para se abrir ou tirar 
as dúvidas da cabeça.É possível fazer bons acordos e 
bons negócios se souber avançar com coragem.

PEIXES - Tome cuidado 
com ações impulsivas ou 
com a tomada de decisão 
pelas pessoas sem o con-
sentimento delas. Isso pode 
gerar desconforto. Pode ser 

preciso seu ponto de vista e seus desejos. 
Talvez seja preciso adiar algum plano por 
motivos de última hora. Aproveite para 
experimentar algo novo na sua rotina

ESCORPIÃO - É uma boa semana para colocar 
foco nas ações, diminuindo o ritmo de dispersão, 
diversão e procrastinação, caso exista. Marte em 
Câncer puxa toda a força desta Lua Minguante em 
Peixes para levar você para um caminho, um rumo 
certo, uma direção. Acredite no seu próprio faro. É 

importante conseguir chegar a bons acordos, fazer boas escolhas e 
manter o clima de diplomacia no trabalho.

SAGITÁRIO - Semana de alertas para auto-
enganos. Tome cuidado com as mentiras que 
a gente conta para si mesmo, porque isso 
acaba atraindo pessoas que nos enganam. 
Outra coisa que é importante nesta semana é 

manter uma postura de desapego.Fazer uma boa organiza-
ção e limpeza nas suas coisas de trabalho

VARIEDADES

(semana entre 31/05 e 06/06)
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Nos últimos tempos, fruto da atual situação de pandemia, muitos de nós 
tem passado mais tempo em casa. Apesar do passeio dos cães ser uma das 
exceções para sairmos de casa, nem sempre o fazemos com a frequência ou 
duração que eles e nós precisávamos…

O resultado é que a nossa falta de tempo ou até de vontade muitas vezes 
resulta em cães mais sedentários, com consequências muitas vezes nefas-
tas para a saúde dos nossos cães.

Na maior parte dos casos o sedentarismo em cães resulta da vida bastante 
ocupada dos tutores e do seu próprio sedentarismo que pode ser bastante 
prejudicial para os cães e a principal consequência é a obesidade. Por sua 
vez, o sedentarismo está na origem de uma série de problemas doenças 
cardíacas e de articulações, potência a incidência de tumores malignos 
e promove uma menor resistência a doenças infeciosas. O sedentarismo 
também é responsável pelo aumento dos níveis de stress em cães uma vez 
que não têm um gasto energético adequado à sua raça e à sua idade. Por úl-
timo, pode provocar agressividade, ansiedade e problemas de socialização 
com outros animais e com pessoas.

Hoje em dia assiste-se a uma humanização dos animais de companhia 
em que os tutores, muitas vezes devido à falta de tempo, compensam os 
seus cães com alimento em vez de passeios. É uma forma de conexão entre 
humanos e os seus cães, mas os mimos em forma de alimento não são sub-
stitutos para a relação que se cria quando os passeamos. Esta troca deixa 
muitos tutores de “consciência tranquila”, minimizando a importância dos 
passeios e caminhadas. Outro erro bastante comum é pensar que um cão 
que vive num jardim ou num terraço não precisa de ser passeado. Nada 
pode estar mais longe da verdade. Os cães são animais muito sociáveis que 
gostam da companhia do tutor para passear, além de que beneficiam im-
enso do estímulo que advém de explorar outros territórios e de conhecer 
outros animais e pessoas. Se o tutor não fizer passeios frequentes e estim-
ular a atividade física através de brincadeiras como o “busca”, o cão tem 
tendência a ficar mais tempo parado no seu espaço e assim tornar-se mais 
sedentário.

A melhor maneira de combater o sedentarismo é através da atividade físi-
ca! A prática de exercício físico é sempre benéfica para o cão e para o tutor. 
Para o cão o exercício físico beneficia o aparelho cardiorrespiratório, forta-
lece os músculos e ainda favorece o gasto de energia, prevenindo a obesi-
dade. Para o tutor, uma boa caminhada aumenta os níveis de endorfinas 
pelo que aumentará o seu bom humor e a sua autoestima.

O exercício físico promovido pelo passeio com o seu cão também diminui 
o risco de doenças cardiovasculares e diabetes, eleva os níveis do “bom 
colesterol”, melhora ou diminui a incidência de estados depressivos e di-
minui bastante o stress do dia-a-dia. O passeio com o cão também facilita a 
socialização e pode promover o contato ente outras pessoas com animais.

É muito mais fácil e muito mais simples ficar em casa, principalmente 

VAMOS PASSEAR???

Associação Torrense de 
Proteção aos Animais

nestes dias frios e chuvosos, mas podemos aproveitar os nossos cães e fazer deles 
o nosso personal trainer! Uma hora de caminhada/passeio por dia pode ser o su-
ficiente para nos mantermos em forma e melhorar a vida do nosso cão também!

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

donados, 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 (Associação Torrense de Proteção Ani-
mal) 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, calendári-
os ou camisetas, para isso é só combinarmos a entrega.

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

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

Adquira nosso calendário e ajude a ATPA a realizar esterilização a atendimen-
tos veterinários aos animais que se encontram em estado de abandono em nos-
sa 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.

Adquira nosso calendário. Com apenas R$ 5,00 você ajuda nossos animais.
Eles estão à venda na Casa do Agricultor, na Eco Torres e na Clínica do 
Dr. Alexandre.

COLUNISTAS

No dia 2 de junho de 2021, o planeta Vênus ingres-
sa no signo de Câncer e fica até o dia 27/06/2021. 
Neste periodo, Vênus fará aspectos positivos com Jú-
piter, Netuno e Urano e, no final, uma situação tensa 
com Plutão. Neste rápido trânsito de Vênus em Cân-
cer podemos ter afetos que nos façam muito bem 
como alegrias, novas esperanças, sonhos e situações 
benéficas inesperadas. 

Vênus está muito à vontade em Câncer, inclusive 
alguns astrólogos a consideram exaltada neste signo. 
O planeta do amor, do conforto  e da afetividade en-
contra-se em perfeita harmonia em Câncer, o signo 
do acolhimento e da intimidade. Vênus em Câncer é a 

mais romântica do zodíaco e vê o amor como um ato 
de cuidado, de formação de vínculos e de proteção. 
As pessoas com Vênus em câncer no mapa astral são 
muito afetuosas, protetoras e valorizam muito a ter-
nura e o carinho.

O amor para Vênus em câncer tem um tom de 
cuidado, de proteção e de familiaridade. Esta é uma 
Vênus muito sentimental e sensível, a qual e se fere 
facilmente a situações de hostilidade e indiferença. 
As pessoas que são mais racionais e objetivas veêm 
esta postura afetiva como carência e dependência 
emocional enquanto que aqueles que são mais amo-
rosos sabem muito bem desfrutar de toda esta afe-

tuosidade. 
O interessante deste trânsito de Vênus em Cân-

cer serão os aspectos fluentes que ocorrerão com 
os planetas Júpiter e Netuno. Vênus e Júpiter são 
os benéficos do zodíaco e farão um belo trígono o 
qual simboliza benesses e alegrias. Enquanto Vênus 
é amor, Netuno para os astrólogos clássicos é a oi-
tava de Vênus o que significa amor em exaltação e 
entrega. Essa conversa entre os astros pode conferir 
um pouco de afetividade em um momento em que 
este sentimento é tão oportuno. 

Por Juliana Mesquita Inácio

Vênus em Câncer
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Na tarde deste sábado (29) 
- seguindo movimento que 
ocorreu em diversas cidades do 
Brasil -  manifestantes foram as 
ruas para realizar um ato con-
tra o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) em Torres. Além 
de pedir o impeachment  do 
presidente,  outras reivindica-
ções dos participantes  foram a 
aceleração do ritmo da vacina-
ção, a defesa do auxílio emer-
gencial e a valorização da edu-
cação e da saúde no país.

A concentração do ato em 

Torres ocorreu  na Praça XV de 
Novembro (Centro de Torres), 
e por volta das 15h40 os mani-
festantes saíram em passeata 
pela Av Barão do Rio Branco, 
passando a seguir pela rua Joa-
quim Porto e Av.José Bonifácio, 
finalizando o trajeto na Prai-
nha.  No geral, foi  uma mani-
festação tranquila - e a maior 
parte do percurso teve escolta 
da Brigada Militar. Nas ruas, 
seguindo  recomendações dos 
organizadores em prevenção à 
pandemia, buscou-se manter 

certo distanciamento social, e 
os manifestantes integrados ao 
movimento utilizavam másca-
ras (conforme foi exigido pelos 
organizadores).

Os manifestantes levavam 
consigo cartazes  e faixas com 
dizeres como "Fora Bolsonaro/ 
Fora Bozo", "Vacina já", "Bolso-
naro está acabando com a nos-
sa Amazônia",  "Não à PEC 32 
(referente a Reforma Adminis-
trativa)",  "Fora Genocida". Ou-
tros faziam referência as placas 
de rua com o nome de Mariele 

Franco .  Além disso, um carro 
de som acompanhava a passe-
ata, e os manifestantes usavam 
o microfone aberto para decla-
rar sua opinião, questionando 
o ritmo da vacinação contra a 
Covid-19 no Brasil (e as mais de 
450 mil mortes decorrentes da 
pandemia), mostrando insatis-
fação com a alta de preços de 
bens de consumo básico, a falta 
de iniciativas em prol da educa-
ção entre outras demandas.

Nas janelas dos prédios por 
onde a manifestação passava, 

panelaços e dizeres declara-
vam seu apoio ao ato - apesar 
de também haverem posicio-
namentos e dizeres contrários 
a passeata. Algumas buzinas 
também ressoavam - 

O ato foi coordenado nas re-
des sociais e deliberado como 
apartidário (mas bandeiras de 
partidos não eram proibidas). 
Entre os organizadores pode-
-se destacar a participação de 
professores, representantes de 
partidos políticos e cidadão que 
se identificavam com a causa. 

Manifestantes fazem ato contra 
presidente Bolsonaro também em Torres

Além de pedir o impeachment  do presidente,  outras reivindicações dos participantes  foram a aceleração do ritmo da vacinação, 
a defesa do auxílio emergencial e a valorização da educação e da saúde no país.

Editado no dia 01 de ju-
nho de 2006, coincidente-
mente data em que é come-
morado o Dia da Imprensa, 
o jornal A FOLHA, a primeira 
edição do jornal A FOLHA 
circulou no dia 02 de junho 
há 15 anos atrás!

A partir do trabalho con-
junto de uma pequena equi-
pe - muito bem amparada 
por colunistas e colaborado-
res - trabalhamos para sem-
pre manter o profissionalis-
mo e objetividade na busca 
pela informação, e somos 
gratos pelo reconhecimento 
que vamos adquirindo jun-
to a comunidade, de forma 
crescente e sistêmica. Do 
impresso ao virtual, traba-
lhamos dia após dia para 
trazer um compêndio válido 
dos fatos que geram debate 
e viram notícia em Torres e 

região.
Em 2021, chegamos aos 

nosso 15 anos de atuação 
agradecendo a vocês – nos-
sos leitores, colaboradores 
e anunciantes – que duran-
te os últimos anos permiti-
ram que fizéssemos parte 
de suas vida. E continuamos 
nossa caminhada com a con-
fiança de que sempre have-
rá espaço para um meio de 
comunicação local, que pri-
me pela ética e que labute 
pela informação local, acre-
ditando na evolução de sua 
comunidade

"A cobertura semanal dos 
diferentes assuntos da cida-
de (e região), o trato respei-
toso com os anunciantes, 
o levantamento de pautas 
gerais que marcam o coti-
diano – e a esquematização 

disso tudo nas páginas do 
jornal e no meio online – e 
uma atividade exaustiva, 
mas também muito gratifi-
cante. A notícia é a constru-
ção social da realidade, e a 

atividade de informar en-
volve, principalmente, essa 
relação com as pessoas, de 
diferentes posições e clas-
ses sociais, os personagens 
da notícia, numa busca in-

cessante para estabelecer 
um retrato o mais fiel pos-
sível da realidade”.

GUILE ROCHA
Editor do jornal A FOLHA

Jornal A FOLHA TORRES completa 
15 anos de história!
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FONTE: Prefeitura de Torres
________________________

Na quarta-feira (2 de junho), a 
equipe do Centro de Referência da 
Mulher (CRM) Pricila Selau seguiu 
com o calendário de visitas às Pre-
feituras da Comarca de Torres com 
o propósito de fortalecer a rede de 
proteção às mulheres em situação de 
violência. O trabalho foi realizado na 
Prefeitura de Dom Pedro de Alcânta-
ra, com um encontro entre o CRM e 
participantes da rede de proteção do 
município, onde as técnicas detalha-
ram a atuação do Centro.

Na reunião, foi exposto o trabalho 
de acolhimento às mulheres em situ-

ação de violência, e todo o acompa-
nhamento em diversas áreas, como 
a psicológica, de assistência social, a 
jurídica, o encaminhamento ao Mi-
nistério Público e Forum. Prestaram 
esclarecimentos técnicos ao grupo, a 
assistente social Vera Regina de Souza 
, a psicóloga Vânia Gislaine Schmitz, e 
a diretora Zete Silveira. Além de Dom 
Pedro de Alcântara, também já foram 
visitados os municípios de Três Ca-
choeiras, Três Forquilhas, Mampituba 
e Morrinhos do Sul..

Foi bastante elogiada a possibili-
dade de compra de vagas em abrigos 
para mulheres vítimas de violência. 
Através do CRM, o convênio foi re-
centemente renovado entre as Pre-

feituras da Comarca. O CRM atende a 
demanda de seis municípios, além de 
Torres: Dom Pedro de Alcântara, Ar-
roio do Sal, Mampituba, Morrinhos do 
Sul, Três Cachoeiras e Três Forquilhas.

Conforme a diretora do CRM, Zete 
Silveira, o encontro com o município 
de Dom Pedro de Alcântara foi bas-
tante produtivo. A equipe foi rece-
bida pelo prefeito, Alexandre Model 
Evaldt; vice-prefeito, Rodrigo Daitx; 
secretário da Educação, Sandro We-
bber; secretária da Assistência social, 
Roberta Cardoso Webber; assistente 
social, Valéria da Rosa Cardoso; con-
selheira tutelar, Diuce Behendi dos 
Reis e a enfermeira Fernanda Sinho-
relli.

CRM visita Dom Pedro de Alcântara 
para fortalecer rede de proteção

GERAL

Na última semana de maio, o 
secretário de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Fábio da Rosa, 
recebeu a visita do Gerente Geral 
da Unidade Operacional do Hotel 
Sesc Torres, Rodrigo Danni. O obje-
tivo foi tratar parceria para atender 
a população de Torres com o apoio 
do Programa Mesa Brasil - um pro-
grama nacional criado pelo Sesc em 
2003 e que atua como uma rede de 
solidariedade que integra doadores, 
instituições sociais e voluntários - 
visando minimizar as carências ali-
mentares, combater o desperdício 
de alimentos e melhorar a qualidade 
nutricional da população atendida.

O Programa Mesa Brasil atua em 
todos os Estados do Brasil. No Rio 

Grande do Sul é desenvolvido em 
parceria com as prefeituras munici-
pais em sete Unidades do Sesc que 
atendem também os municípios de 
sua abrangência. O secretário Fábio 
ressaltou a importância de se bus-
car parcerias para atender o maior 
número de família em situação de 
vulnerabilidade social e de entida-
des sociais que auxiliam o município 
nos trabalhos voltados a Política de 
Assistência Social

O gerente do Sesc Torres disse 
que “a missão do Projeto Mesa Bra-
sil é contribuir para a Segurança Ali-
mentar e Nutricional dos indivíduos 
em situação de maior vulnerabilida-
de e atuar na redução do desperdí-
cio, mediante a distribuição de ali-

mentos doados por parceiros, bem 
como o desenvolvimento de ações 
educativas fortalecendo a rede de 
solidariedade social em todo o país.” 
E que a visão do projeto é “Nos tor-
narmos referência nacional como 
Rede de Solidariedade na área da 
Segurança Alimentar e Nutricional”.

A cidade de Torres já está cadas-
trada para doações de excedentes, 
atualmente três entidades estão 
credenciadas, estas vem receben-
do doações por parte do Hotel Sesc 
Torres num desdobramento do pro-
grama Mesa Brasil. Estas institui-
ções são o Lar Dos Idosos de Torres 
– ASLAVE, Comunidade Terapêutica 
Renovar e Casa de Acolhimento Es-
trela Guia.

Sesc Torres apresenta a Torres parceria através do 
Programa Mesa Brasil

A Associação Torrense de Hande-
bol (ATH) responsável pelo “Projeto 
Somos Todos Hand Torres” segue 
ativa na busca de iniciativas seguras 
diante da pandemia, porém produti-
vas para seus atletas e treinadores. 
Mesmo ainda em tempos incertos, 
como o que estamos vivendo nesse 
momento, três treinadores da ATH 
estão com a sua atenção voltada a 
melhoria do desempenho técnico de 
suas equipes e atentos às novidades 
dentro da modalidade do Handebol.

O professor Tiago Paranhos conta 
que no início do ano surgiu a possi-
bilidade da participação dos treina-
dores em um curso virtual que está 
sendo desenvolvido como modelo 

para os técnicos a nível nacional, 
sendo os treinadores do Rio Grande 
do Sul privilegiados a iniciar a for-
mação.De acordo com o Prof. Tiago, 
“o curso é oferecido pelo Centro de 
Formação do Handebol Brasileiro 
(CFHB) e tem como objetivo estru-
turar cada vez mais a modalidade 
esportiva no país, agregando quali-
dade aos treinadores”.

Os três treinadores de Torres são: 
Tiago Paranhos, Cristofer Pereira e 
Luan Cardoso, e já passaram pela 
primeira etapa de atividades remo-
tas nos dias 17 e 18 de abril e, neste 
final de semana, 22 e 23 de maio, 
realizarão a segunda etapa. “O cur-
so é dividido em módulos e esse é 

recém o primeiro. Os treinadores 
como sempre estão buscando man-
ter-se ao máximo atualizados, para 
que com qualidade possamos seguir 
fazendo o que sempre foi objetivo 
desse projeto, desenvolver o ser hu-
mano, mas também ser o mais com-
petitivo possível”, garante o Prof. 
Tiago.

>> Para mais informações de 
como fazer parte do “Somos Todos 
Hand Torres” e conhecer mais sobre 
Projeto, contate pelo Instagram: @
somostodoshandtorres2020

Fonte: ASCOM – Somos Todos 
Hand Torres / Jornalista Melissa 
Maciel

Treinadores do Projeto “Somos Todos Hand Torres” 
participam de curso virtual de desenvolvimento profissional

O curso é oferecido de forma remota para todo o Brasil pelo Centro de Formação do Handebol Brasileiro (CFHB)
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Sobre a situação do Covid-19 
em Torres, na semana entre 
28/05 e 03/06, uma informação 
alentadora: novamente, nenhum 
óbito foi registrado  neste perí-
odo. Na semana anterior (entre 
/05 e 27/05), também nenhum 
óbito pelo novo coronavírus havia 
sido computado no município. A 
última morte pela doença regis-
trada em Torres foi no dia 18 de 
maio - 16 dias em relação a esta 
quinta-feira (03 de junho) 

Entretanto, Torres teve aumen-
to no número de casos ativos de 
Covid-19. O número de casos 
ativos para a doença na cidade 
era de 44 nesta quinta (03) - en-
quanto que no dia 27/05 eram 37. 
Ainda assim, a média no número 
de casos ativos vem sendo relati-
vamente baixa nas últimas sema-
nas - levando em conta que eram 
424 casos ativos no dia 11/03, os 
quais já haviam diminuído para 
253 no dia 25/03. 

Aumento dos novos 
casos em Torres

Nesta quinta-feira, 03 de ju-

nho, o Boletim epidemiológico de 
Torres registrava, contando desde 
o início da pandemia, 5.612 casos 
confirmados, com 5.468 recu-
perados, 34 pacientes em isola-
mento domiciliar e 100 óbitos. 
"De Torres, temos (até 03/06) um 
paciente hospitalizados na UTI do 
Hospital Nossa Senhora do Nave-
gantes e cinco pacientes em leito 
comum. Estamos com quatro pa-
cientes de Torres internados fora 
do município. De outros municí-
pios, temos sete pacientes hos-
pitalizados, seis na UTI e um pa-
ciente em leito comum. No dia de 
hoje, nenhum paciente em Torres 
espera por leito hospitalar", indi-
ca a comunicação da Prefeitura 
de Torres, ressaltando ainda que 
- até 03 de junho - havia 72 casos 
suspeitos, aguardando resultados 
de exames (sendo que todos es-
tes pacientes encontravam-se em 
isolamento domiciliar).

Desta forma, além dos últimos 
7 dias não terem o registro de óbi-
tos, temos o registro de um total 
de 41 novos casos por Covid-19 
na semana entre 28 de maio 03 
de junho em Torres  - o que re-

presenta um pequeno aumento 
em comparação com a semana 
anterior (entre 21 a 27 de maio), 
quando 39 casos novos do coro-
navírus foram computados. 

Três Cachoeiras e Arroio do Sal

Em relação a situação do novo 
coronavírus em Três Cachoeiras, 
até quarta-feira (02°/06) o mu-
nicípio estava com 1326 casos 
confirmados para Covid-19 (com 
dois pacientes internados), sendo 
1302 recuperados e 15 suspeitos 
(aguardando resultados). Além, 
disso, Três Cachoeiras está com 
25 óbitos relacionados ao corona-
vírus desde o princípio da pande-
mia (nenhum novo óbito em rela-
ção a semana passada).

Já Arroio do Sal apresentava, 
até quarta-feira (02), 1058 casos 
confirmados de Covid-19, sendo 
993 recuperados e 7 casos sus-
peitos (aguardando resultados). 
Além disso, são 33 óbitos decor-
rentes do novo Coronavírus em 
Arroio do Sal desde o princípio da 
pandemia (nenhum óbito em re-
lação a semana passada).

Torres completa 16 dias sem 
registro de óbitos por Covid-19

CORONAVÍRUS

Na manhã desta quarta-feira 
(02 de junho) saiu mais um bo-
letim informativo sobre a situa-
ção epidemiológica relacionada 
ao novo coronavírus nos 15 mu-
nicípios que compõem a Asso-
ciação dos Municípios do Extre-
mo Sul Catarinense (AMESC). O 
número de casos da região pas-
sou para 26916 com um total de 
545 mortes pela Covid-19 desde 
o princípio da pandemia.

Dessa forma, no período de 
uma semana (comparativo com 

o dia 26 de maio) foram registra-
dos 390 novos casos de Covid-19 
no extremo-sul catarinense (nú-
mero menor do que os 486 re-
gistrados 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 
11 novos óbitos na região (tris-
te número que é menor do que 
na semana anterior, quando fo-
ram computados 18 óbitos pelo 
coronavírus na AMESC). Além 

disso até esta quarta (02/06), 
a região estava com 455 casos 
ativos registrados - número 
praticamente igual ao boletim 
da quinta-feira passada (27 de 
maio), quando havia 456 casos 
ativos de Covid-19.

Araranguá, Sombrio e 
Passo de Torres

Conforme dados da AMESC 
consolidados na manhã desta 
quarta-feira (02/06), Araran-

guá é disparado o município 
da região com maior número 
de casos - com 9347 confirma-
dos e 215 mortes relacionadas 
ao novo Coronavírus na cidade 
(sendo que nos últimos 7 dias 
foram registrados 148 novos 
casos e 13 óbitos pela doença 
na cidade).  Em seguida vêm 
Sombrio, com 3278 registros de 
Covid-19 no total e 68 óbitos no 
total (89 novos casos e nenhum 
óbito nos últimos 7 dias). Pas-
so de Torres, até quarta-feira 

(02/06) totalizava 1166 casos 
positivos do novo Coronavírus, 
com 20 óbitos desde o princípio 
da pandemia (18 novos casos 
de Covid-19 e nenhum óbito re-
gistrado no Passo nos últimos 7 
dias).

Extremo-sul catarinense registrou 11 óbitos por Covid-19 na última semana
Na manhã desta quinta-feira (20 de maio) saiu mais um boletim informativo sobre a situação epidemiológica relacionada ao novo coronavírus nos 15 

municípios que compõem a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). Araranguá registrou 13 dos 18 óbitos da região na semana

Entretanto, município apresentou aumento no registro de casos ativos do coronavírus nesta semana, e também nos novos casos. 
Três Cachoeiras e Arroio do Sal não tiveram óbito relacionado à Covid-19 nos últimos 7 dias

Na quarta-feira, 2 de junho, 
ocorreu em Torres a vacinação 
da segunda dose contra a Co-
vid-19 para idosos com 80 anos 
ou mais e também para os pro-
fissionais de saúde, ambos gru-
pos vacinados com a primeira 
dose da Oxford/AstraZeneca 
-pessoas que fizeram a primei-

ra aplicação entre os dias 4 de 
março e dia 12 de março. A va-
cinação ocorreu no sistema de 
drive thru, no Parque do Balo-
nismo (em que a pessoa é vaci-
nada dentro do carro).

Já na terça-feira, 1º de junho, 
foram imunizados em Torres, 
com a primeira dose da vacina 

contra a Covid-19, os trabalha-
dores de transporte coletivo ro-
doviário de passageiros (moto-
ristas e cobradores), residentes 
em Torres e também as pessoas 
com 55 anos ou mais, sem co-
morbidades. A ação ocorreu 
também no drive thru do Par-
que do Balonismo.

Arroio do Sal atualiza 
dados da vacinação

Já o Município de Arroio do Sal, 
por meio da Secretaria da Saúde, di-
vulgou na quarta-feira (02 de junho), 
a atualização dos dados de vacinação 
no município até a presente data. Ha-
viam sido recebidas do Governo do 

Estado o total de 5.908 doses contra 
a Covid-19 em Arroio do Sal, e o total 
de doses aplicadas no Município é de 
5.908 doses (juntando a a primeira e 
segunda aplicação). "O total de dose 
em andamento no Município para a 
aplicação da primeira dose é de 3.993 
e, para a segunda dose, 1.820", con-
cluí a prefeitura de Arroio do Sal.

Veja como foi a vacinação contra a Covid-19 em Torres nesta semana
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Entre 250 instituições edu-
cacionais no Brasil candidatas 
para participar do projeto piloto 
“Robótica Espacial”, Torres aca-
bou sendo contemplada com 
50 vagas. A Secretaria Munici-
pal de Educação fez adesão ao 
referido projeto. O mesmo será 
desenvolvido junto a EMF Alci-
no Pedro Rodrigues que conta 
com o suporte técnico para tirar 
dúvidas e auxílio aos alunos no 
ingresso do curso acompanhan-
do os mesmos até a etapa final 
. Atualmente é a escola com 
maior número de alunos da 
rede municipal de Torres.

Para o prefeito Carlos Souza 
(neste momento em férias), "a 

Secretaria Municipal de Educa-
ção e os estudantes estão de 
parabéns por participarem de 
um projeto criado para prepa-
rar e despertar os jovens ao uso 
de novas tecnologias no desen-
volvimento de suas aprendiza-
gens".  Este projeto tem tam-
bém como objetivo, reduzir 
as desigualdades por meio da 
Educação Digital. A iniciativa 
pedagógica partiu da Univer-
sidade de Brasília (UnB) e do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), 
com o apoio técnico da Agência 
Espacial Brasileira (AEB), e está 
sendo executada pela Be Byte, 
escola de programação e robó-

tica para crianças. As inscrições 
tiveram início em abril, e a sele-
ção ocorreu por meio da escola 
de programação.

Os estudantes torrenses 
participantes do projeto vão 
vivenciar, de forma realista, 
por meio de simuladores, a 
criação e montagem do robô 
“Rover Vehicle ” – inspirado no 
projeto Artemis, liderado pela 
Nasa, do qual o Brasil faz parte 
por meio da Agência Espacial 
Brasileira. De acordo com a Be 
Byte, o projeto tem a finalidade 
de preparar as crianças e os jo-
vens para as futuras mudanças 
tecnológicas. Cientistas e ana-
listas chamam esse processo 

de a ‘Quarta revolução indus-
trial’. As condições de trabalho, 
em todo o planeta, vão sofrer 
enormes mudanças. É preciso 

preparar as crianças e os jovens 
para este futuro, cada vez mais 
atual, diz a descrição do proje-
to.

Escola de Torres participará de projeto de 
"Robótica Espacial" com inspiração em trabalho da Nasa

- Lidiane Kuhn

É uma empresa que se 
preocupa com a comunidade, 
com os colaboradores.
É muito além de número.”

Promotora do Desenvolvimento
Empresarial na Sicredi Caminho das Águas

Junte-se à Lidiane e auxilie no nosso propósito:
Liberar o potencial de pessoas e negócios.

Inscreva-se pelo link bit.ly/anunciovagas
ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code.

“

Metodologia STEAM
O projeto é uma introdução 

de metodologia STEAM – Scien-
ce, Tecnology, Engineering, 
Arts e Mathematics. A Meto-
dologia STEAM busca integrar 
conhecimentos de Ciências, 
Tecnologia,Engenharia e Ma-
temática para preparar os alu-
nos ao enfrentamento de de-
safios futuros, como cidadão. 
As crianças e adolescentes são 

apresentados aos projetos em 
que fazem protótipos, constro-
em, solucionam problemas, 
interpretam suas criações e 
ocupam uma posição mais pro-
tagonista. Aprendendo sobre 
a importância de não desistir 
de suas atividades. O méto-
do incentiva através de cinco 
etapas: 1- Investigar, 2 – Des-
cobrir, 3 – Conectar, 4 -Criar e 

5 – Refletir. Tem como objetivo 
o desenvolvimento de habilida-
des. Vindo ao encontro das dez 
competências para a Educação 
Básica, que traz a Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC.

No curso, as aulas são desen-
volvidas em uma plataforma 
virtual: www.roboticaespacial.
com.br. A professora é uma 
robô, que através da 'gamifica-

ção' (metodologia usada para 
motivar e facilitar o aprendiza-
do, em situações reais, tornan-
do o conteúdo mais acessível). 
Por meio desta ferramenta pe-
dagógica, os alunos recebem 
conhecimento sobre robótica, 
desenvolvendo habilidades e 
competências da Educação Bá-
sica, ampliando seus conheci-
mentos para o uso de multíme-

tros, ferramentas mecânicas, 
motores, microcontroladores, 
protoboards, leds, sistemas 
elétricos e módulos Bluetooth. 

Ao final do programa, os alu-
nos deverão montar e apresen-
tar o robô para demonstrarem 
o conhecimento absorvido. Os 
participantes concluintes rece-
berão certificados pela Agência 
Espacial Brasileira
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 - Discussão e votação da ata da 18/21 de 24/05/21.
 - Leitura de correspondências.

ESPAÇO DE ORADORES

MDB – GIOVANI – O Presidente da Câmara de Arroio do Sal pediu para todos cuidarem mais para não 
contaminar nem ser contaminado pelo Covid 19, principalmente por estarmos entrando em período de 
mais ambientes fechados pelo inverno. Lembrou-se de quando foi vice-presidente da Câmara fez pedido 
ao presidente da Casa Legislativa Mazinho pelos recursos da Câmara que fez parceria com a prefeitura 
para obras. E que nesta semana foi feito o embelezamento da ciclovia com estes recursos e várias melho-
rias em equipamentos em praças para crianças estão sendo realizados.  Lembrou também que o município 
tem melhorado muito mesmo tendo ainda 33 anos de emancipação, o que o alegra e que deve alegrar todos 
os vereadores para que continuem colaborando com as necessidades locais, independente de bandeira 
partidária. 
PDT - EDEMILSO – Deixou sentimentos pelas famílias que estão enfrentando dificuldades por pessoas 
queridas estarem tendo de enfrentara Covid 19. Informou que houve reuniões nas escolas, que tudo está 
sendo feito para a prevenção de contágio, mas que sempre fica a preocupação. Está querendo ser otimista 
para com isto. Falou que não se arrepende de ter votado contra a compra de um imóvel. Acha que o secre-
tário da pasta enrolou e que professores de escolas ainda sequer têm sinal de internet nas escolas, o que 
acha prioritário. Solidariza-se, portanto com professores que estão na linha de frente ensinando os alunos 
da cidade mesmo com a restrição de equipamento atual. 
MDB – CARLOS – Abriu mão do espaço porque vai falar somente a seguir, no espaço de lideranças.
MDB – MANECA – Falou sobre problemas de retorno de veículos na avenida, quando motoristas não 
respeitam sinalização de proibição para fazer o retorno. Sugeriu que se coloquem faixas de pedestres, por-
tanto, em locais que listou também na Avenida principal, alegando que são poucas as alternativas atuais. 
Lembrou que a saída do canteiro e a entrada da faixa de ciclistas confundem mais ainda o transeunte e 
os pedestres. E providências de organização deveriam ser feitas. Ou começar a multar os transgressores. 
Reclamou da continuidade de alagamentos na avenida do centro entre o Banrisul e a beira da praia. Acha 
que, ou as bocas de lobo estão entupidas ou mais delas devem ser construídas na avenida principal, para 
ele cartão postal da cidade. 
REP – REJANE – O ônibus conseguido pelo ex-prefeito Luciano e ela ficou exposto defronte a pre-
feitura, mas já estava recolhido. Lamenta que eles não sejam chamados para a entrega do equipamento. 
Também se mostrou preocupada com a pandemia, principalmente pela falta de fiscalização da prefeitura 
em alguns eventos que têm dado aglomeração. Para ela estes eventos de festa, bebida e aglomeração são 
os mais perigosos. E acha que esta onde do vírus e mais perigosa, que está matando.
Pediu que secretário de Educação se informe sobre necessidades de recursos dos professores nas escolas. 
Principalmente porque os mesmos professores estão tendo de fazer eventos com os familiares para anga-
riar recursos. Referiu-se a dificuldade dos educadores em ter de cumprir tarefas presenciais e on line de 
forma quase seguida, o que dificulta mais ainda o trabalho.
PROG – MAZINHO – Disse que a arrecadação das escolas onde professores estão angariando recursos 
é para a contabilidade dos COM (Centro de Pais e Mestres) que a prefeitura não tem autorização legal de 
pagar. Acha que está aumentando muito os Pedidos de Providências dos vereadores para a Secretaria de 
Obras, o que para ele preocupa. Listou também reformas urbanas que não foram terminadas e publica-
mente pediu que estas fossem finalizadas. Pessoas estão tendo de entrar em casa com água nos pés pela 
falta de termino da intervenção em vias. Questionou o DAER de estar querendo multar o município por 
intervenções de recuos feitos na Estrada do Mar. Acha que, ao contrário, a autarquia deveria agradecer 
porque o mesmo Daer não faz as entradas que são necessárias. Citou o acesso na Estância do Meio, que 
estaria sendo feito e o governo estadual estaria intervendo. 
REP – MATEUS – Saúde. Secretaria está vacinando os professores municipais, mas questionou por que 
os professores estaduais não estariam no mesmo grupo. Fez pedido de recolocação de bancos na praça do 
Camboim, além de dar manutenção. Deputado Carlos Gomes está providenciando convênio para compra 
de equipamento para os bombeiros. O ex-prefeito Luciano é assessor do deputado. Reclamou que carro de 
conhecido teria caído em um buraco, e lembrou que a própria prefeitura que teria feito uma “gambiarra” 
ao lado do prédio do Correios. Disse que caminhão da ECT não consegue manobrar porque colocaram 
um poste na via. Reclamou mais uma vez da falta de acabamento na reforma da avenida principal de AS. 
Deu exemplo mais uma vez da falta de sinalização, lembrando que a lei não pode ser considerada descum-
prida se não houver sinalização. Sobre escolas também reclamou que elas não têm internet que funcione. 
Lembrou que está cobrando a formalização de Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) nas escolas.
MDB – RONALDO – Sobre a campanha na escola para angariar recursos, confirmou que se trata para 

No domingo (30/05), no cen-
tro de Arroio do Sal, a Brigada 
Militar (BM) prendeu um ho-
mem por tentativa homicídio 
e porte ilegal de arma de fogo. 
Diante de denúncias de que um 
homem estaria fazendo mano-
bras perigosas com seu veículo, 
após ter ameaçado duas pesso-
as com uma arma de fogo, uma 

guarnição da Brigada Militar 
realizou diligências, sendo pos-
sível localizar o autor dos fatos. 

"Os PMs abordaram e identi-
ficaram um homem de 25 anos, 
com antecedentes criminais 
por disparo de arma de fogo, 
direção perigosa, estelionato, 
entre outros crimes. Com ele 
foi localizado um revólver ca-

libre .32, com numeração ras-
pada. Os policiais fizeram con-
tato com a vítimas, que foram 
ameaçadas pelo suspeito após 
uma discussão, as quais infor-
maram aos PMs que o homem 
havia efetuado um disparo com 
a arma em direção as vítimas", 
conclui a comunicação de Ar-
roio do Sal.

Homem preso por tentativa de homicídio e 
porte ilegal de arma de fogo em Arroio do Sal

GERAL 
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pagamento de contabilidade e que isto não pode ser pago pela prefeitura. Sobre a volta ás aulas, lembrou 
que os professores estão felizmente sendo vacinados, o que ajuda na prevenção à pandemia.  Lamentou 
mais furtos de fios na cidade, e disse que a polícia já está fazendo um levantamento de inteligência para 
flagrar os ladrões da fiação. Agradeceu roçadores pelo trabalho feito na Praia Azul onde havia demandado 
serviço. Também na Praia Azul disse que entulhos de rescaldo de incêndio serão retirados de onde ficaram 
para não poluir mais as vias. Referiu-se a colocação de hidrante para abastecer o Corpo de Bombeiros, após 
parceria onde participou. E elogiou o Republicanos de estar trazendo para a cidade recursos para a compra 
de um caminhão para o atendimento dos bombeiros do município. 
MDB – DIEGO – Abriu mão do espaço.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão – Projeto de Lei 050/21, do Poder Executivo, que acresce inciso no artigo 2º na Lei 
Municipal 1021, de 17 de outubro de 2001, que cria o Conselho Municipal de Controle Ambiental (COM-
CA), e dá outras providências. APROVADO.
Em primeira discussão – Projeto de lei 051/21, do Poder Executivo que autoriza a prefeitura a fazer altera-
ção da finalidade do uso de área destinada para Praça no Loteamento do Balneário São Pedro e dá outras 
providências – CONTINUA TRAMITANDO.
Em apreciação – Projeto de Lei 053/21, do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura a receber patrocínio 
para a realização de eventos de interesse público, dentro do território do município e dá outras providên-
cias.  – CONTINUA TRAMITANDO.
Em apreciação – Projeto de Lei 054/21, do Poder Legislativo, que determina a fixação de placa ou material 
semelhante, de orientação ao Consumo Sustentável nos estabelecimentos de ensino público e privado. 
CONTINUA TRAMITANDO. 
Em discussão e votação – a Indicação 001/21, dos vereadores Edmilso Schmidt, Mateus Coelho Ribeiro, 
Vera Rejane Braga dos Santos - APROVADO. 
Em votação - Pedido de Informação 002/21, do vereado Ronaldo Magnus Pereira – APROVADO.
Em votação -  Pedido de Informação 006/21, do vereado Mateus Coelho Ribeiro – APROVADO.
Em votação -  Pedido de Informação 005/21, do vereado Edmilso Schmidt – APROVADO.

ESPAÇO DE LIRERANÇAS

PROG – MAZINHO – Abriu mão do espaço. 

MDB – CARLOS – Sobre praças comemorou que vereadores em geral estão conseguindo recursos para 
investimentos nesta área. A comemorou que está chegando na semana alguns equipamentos oriundos de 
parceria em que participou. Disse irá avaliar situação das escolas para avaliar se está valendo a pena a volta 
as aulas, já que está parecendo que pode estar iniciando uma 3ª onde de Covid 19. Pediu que as pessoas 
redobrassem os cuidados independentes das medidas restritivas.  Lamentou erros do governo federal que 
para ele se atrasou na compra das vacinas. E lembrou que a doença só será erradicada quando todos os 
países do mundo estiverem imunizados pela vacina.  Reclamou que motoristas não estariam respeitando 
pedestres. Sugeriu uma campanha para conscientização da população, incluindo mais sinalização urbana. 
Lamentou que a cidade tivesse perdido o banco 24 horas que estava no posto bolão. Sugeriu um movimento 
conjunto para tentar reverter à decisão do banco em retirar o equipamento, pois a cidade não pode ficar com 
poucas bandeiras de banco para a comunidade. 
PDT – EDMILSO – Fez pedido de providência para capeamento na Interpraias no balneário Alfa. Para 
ele o problema é causado pelo acúmulo de água. Referiu-se a outras partes da interpraias entre Figueirinha 
e Marambaia que também necessitam de reparos. Reuniu-se com secretário de Obras para pedir demandas 
da Figueirinha e outras comunidades. Agradeceu secretário Toninho por ter atendido pedido de recuou na 
estrada para a comunidade Estância do Meio. Acha que a comunidade é anterior à construção da Estrada 
do Mar e, portanto foi tirado um direito dos moradores que não foi devolvido. Reclamou da fiscalização do 
Daer questionando a obra.  Pediu parceria da Emater com produtores locais. 
REP – MATEUS – Disse ser mais importante a comunidade receber o ônibus originário em seu partido e 
que o que interessa são os benefícios que a população terá. Sobre a Avenida Assis Brasil, lembrou que esta 
já foi estrada de chão, que melhorou muito. Mas que concorda que não dá para parar no tempo e deixar 
coisas básicas faltando.  Referiu-se a necessidade de inteligência na avaliação pontual sobre a necessidade 
ou não de haver PCCI em escolas. Lembrou que se o município não faz PCCI a cada realização da Festa 
do Mar ela não recebe autorização para acontecer. E sinalizou que as escolas devem sim fazer os PCCIs. 
Para ele trata-se de adaptação natural a civilidade. E cobrar isto para ele é uma obrigação de um vereador.  
Que é inteligente fazer esta cobrança. 

Moradores das praias localizadas no 
Sul do município de Torres vinham soli-
citando o retorno das linhas e horários 
de transporte coletivo nos domingos 

e feriados. Segundo a direção da em-
presa, a Torrescar necessitou reduzir 
a oferta do transporte no Município, 
em virtude dos reflexos econômicos 

causados pela pandemia. Mas nesta 
semana foi confirmada a retomada de 
horários em domingos e feriados,

Nesses dias, ficará a disposição ôni-

bus com Saída de Torres às 7h20min | 
Chegada na Praia Paraíso às 7:50 ho-
ras, retornando para Torres e chegan-
do às 8h30min. Também  onibus  com  

Saída de Torres às 17h da tarde | Che-
gada na Praia Paraiso às 17h30min, 
retornando para Torres e chegando às 
18 horas.

Praias do Sul de Torres passam a contar com 
horários de ônibus nos domingos e feriados
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O município de Arroio do Sal oferece à 
população, desde dezembro de 2019, um 
novo serviço de saúde: o Ambulatório de 
Feridas junto ao ESF Centro (situado na 
Rua Joaquina Vargas, 198). Este é pioneiro 
pelo Sistema Único de Saúde com uso de 
laserterapia e coberturas especiais no tra-
tamento de feridas.

São feridas crônicas que demandam 
maior cuidado que as feridas comuns e, 
na maioria das vezes, demoram para curar. 
O Município de Arroio do Sal, por meio da 
Secretaria da Saúde, apostou na iniciati-
va com a atuação da enfermeira Alexa da 
Rocha, especialista em enfermagem der-
matológica, estomoterapeuta e podiatra, 
com o auxílio da técnica em enfermagem, 
Daniela Colares.

Segundo o prefeito Affonso Flávio An-
gst (Bolão), o Ambulatório é uma conquis-

ta para a população de Arroio do Sal, espe-
cialmente, às pessoas com mais idade que 
passavam anos convivendo com dores, 
dificuldades de locomoção, muitas vezes 
preconceito e isolamento social.  “Estamos 
oferecendo em Arroio do Sal um cuidado 
integral no Ambulatório de Feridas, admi-
tindo que, por trás de uma ferida, existe 
um ser humano necessitando de amparo 
e acompanhamento profissional”, garante 
Bolão.

Para o secretário da Saúde, Diego Feld-
mann Vargas, a secretaria da saúde de Ar-
roio do Sal observou a demanda de casos 
sendo encaminhados para tratamentos 
mais invasivos, até mesmo para amputa-
ções. Casos que poderiam ser tratados no 
Município com a laserterapia, recuperan-
do a saúde e o bem-estar dos munícipes. 
“Iniciamos o projeto fazendo testes em 

alguns pacientes estratégicos para estudo 
de resultados. Com 30 dias, já identifica-
mos extraordinária evolução dos casos. 
Almejamos crescer ainda mais nestes tra-
tamentos e aumentar nosso ambulatório 
para que possamos atender um número 
maior de pacientes”, comemora o secretá-
rio Diego. 

De acordo com a enfermeira Alexa, a 
aquisição do laser de baixa intensidade 
pelo município significa um avanço no tra-
tamento de feridas crônicas e pé diabético, 
esta tecnologia é capaz de agilizar o pro-
cesso de cura das lesões. E, ainda, elimina 
a necessidade das idas diárias dos pacien-
tes ao ambulatório. O serviço atende pes-
soas com feridas crônicas, decorrentes do 
diabetes, úlcera venosa, úlcera de pressão 
(escaras), entre outros, evitando possíveis 
complicações, como a amputação.

O Município de Arroio do Sal divulga 
durante o mês de junho, por meio de de-
poimentos de pacientes em tratamento 
no Ambulatório de Feridas e, também, 
pacientes recuperados e em alta, o aten-

dimento especializado disponível gratuita-
mente pelo SUS à população do Município. 
Acompanhe no site, no Instagram, Face-
book e Youtube da Prefeitura de Arroio do 
Sal.

Arroio do Sal conta com serviço especializado 
em tratamento de feridas vasculares

Como é feito o atendimento?
O Ambulatório é exclusivo para 

moradores de Arroio do Sal. Os en-
caminhamentos são realizados por 

meio de encaminhamentos realiza-
dos pelas agentes comunitárias de 
saúde, em atendimentos nas unida-

des de saúde (os ESFs) e por procu-
ras espontâneas. O atendimento no 
Ambulatório se dá de segunda a sex-

ta-feira, das 8h30min às 11h30min e 
das 13h30min às 16h30min. É possí-
vel agendar uma avaliação se dirigin-

do até o Ambulatório de Feridas no 
ESF Centro, Rua Joaquina Vargas 198, 
ou pelo telefone (51) 3687-3542. 

• Serviço pioneiro oferecido no SUS
• Laserterapia e coberturas especiais
• Indicado para lesões por pressão, queimaduras,
úlceras arteriais e venosas, pé diabético, entre outros
• Promovendo ações analgésicas, acelera o processo de
cicatrização, modula o processo inflamatório e aumenta
ccolágeno e oxigenação no local. 

Agende sua avaliação:
ESF Centro - Rua Joaquina Vargas, 198
(51) 3687-3542

Raul Matos, 76 anos, recebeu alta do Ambulatório
de Feridas após tratamento de

ferimento de pé diabético

O que é a laserterapia?
O laser de baixa intensidade é 

um dos recursos físicos utilizados 
no tratamento terapêutico para 
todos os tipos de feridas. Sua prin-
cipal ação é estimular o reparo 

tecidual e cicatrização, pois há o 
aumento do colágeno, microcircu-
lação e oxigenação do local. Além 
disso, possui efeito analgésico e 
anti-inflamatório. O tratamento 

é totalmente sem dor, tem rápido 
efeito clínico e não possui efeitos 
colaterais.

-Quais as indicações? Lesões 

por pressão (Escaras); Queimadu-
ras; Lesões traumáticas; Fissuras 
Mamárias; Úlceras arteriais e ve-
nosas; Feridas operatórias; Pé Dia-
bético.

-Quais os benefícios? Ações 
analgésicas; Acelera o processo de 
cicatrização; Modula o processo 
inflamatório; Aumenta colágeno e 
oxigenação no local.
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Na segunda-feira (31 de maio) 
prosseguiram os eventos da Se-
mana do meio Ambiente em Passo 
de Torres. No gabinete do prefeito 
Valmir Rodrigues ocorreu o lança-
mento do Projeto 'Passo de Torres 
Eu Cuido', elaborado e apresenta-
do pelo secretário de Meio Am-
biente, Roger Maciel. participaram 
o Vice Prefeito Altemir Catel, os 
secretários de Obras, Amélio Car-
doso, de Administração e Finanças 
Antônio Scheffer Silveira, as Secre-
tárias de educação e Cultura Karini 
Colares e de Desenvolvimento Hu-
mano e Social Ana Lucia Joaquim 

e o Diretor de Turismo Airton de 
Freitas. 

“Eu Cuido” é um projeto da Pre-
feitura Municipal de Passo de Tor-
res através da Secretaria de Meio 
Ambiente em parceria com as de-
mais secretarias do município, que 
visa informar e sensibilizar a popu-
lação para uma cidade mais limpa, 
organizada e agradável para todos. 

Painel Ambiental Digital

Além disso, na Câmara Munici-
pal de Vereadores teve o 1º Pai-
nel Ambiental Digital (com Trans-

missão ao vivo pala internet na 
Fanpage da SEMMA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, e no 
Perfil Oficial da Prefeitura do Passo 
de Torres). Com o Assunto "Desen-
volvimento Sustentável – A Passo 
de Torres de Amanhã", participa-
ram do evento Valmir Rodrigues, 
Prefeito Passo e Torres, Roger 
Santos Maciel, Secretário Munici-
pal de Meio Ambiente, Samanta 
Bonicenha de Souza, Arquiteta do 
município e a Mediadora, Bárbara 
Cravo de Quadros. Esta “live” con-
tinua disponível na página do Fa-
cebook da SEMMA.

Semana do Meio Ambiente tem lançamento 
do Projeto 'Passo de Torres Eu Cuido'

REGIÃO 

Em Arroio do Sal, clubes Sociais, 
sociedades recreativas, entidades 
culturais, educacionais e assisten-
ciais, além de agremiações des-
portivas e sociedades amigos de 

bairros podem solicitar a remissão 
de débitos e isenção do pagamen-
to de impostos municipais. "Esta 
boa notícia se deve graças a Lei 
Municipal Nº 2.684 de 22 de maio 

de 2019, que permite ao Poder 
Executivo conceder perdão à di-
vidas de impostos municipais às 
entidades decretadas como enti-
dades públicas, além de isentá-las 
do pagamento de tributos muni-
cipais, desde que comprovarem a 
propriedade de imóvel no Muni-
cípio. Não será concedida isenção 
de impostos para as entidades que 
locarem ou sublocarem imóveis 
para exercer suas atividades", res-
salta a Prefeitura de Arroio do Sal.

Recentemente, duas entida-
des de Arroio do Sal receberam o 
certificado de utilidade pública e 
alcançaram a remissão e a isenção 
permanente de impostos munici-
pais, o Clube de Mães do Jardim 

dos Hibiscos e a Sociedade Espor-
tiva e Recreativa Rondinha. Até 
sexta-feira passada (28 de maio), 
apenas seis entidades entraram 
com a solicitação para serem reco-
nhecidas como entidades de uti-
lidade pública e fazerem uso dos 
benefícios fiscais.

Segundo a tesoureira do Clube 
de Mães do Jardim dos Hibiscos, 
Marlene Milesi, residente em Ar-
roio do Sal há cinco anos, a Lei é 
uma excelente iniciativa, pois a 
maioria das entidades não pos-
suem receita e, com a pandemia, 
muitas outras dificuldades surgem 
e acabam dificultando o pagamen-
to de taxas em dia. Marlene afir-
ma que o incentivo é um alívio e 

motivação para as integrantes do 
Clube.

As entidades beneficiadas pre-
cisam a apresentar documentos 
pertinentes ao seu funcionamen-
to como, por exemplo: estatuto, 
matrícula do imóvel, Plano de Pre-
venção e Proteção Contra Incêndio 
(PPCI), licenciamento ambiental, 
quando for o caso, dentre outros 
previstos na Lei.

Para realizar a solicitação para 
uma entidade, deve ser protocola-
do o pedido no Setor de Arrecada-
ção na Prefeitura de Arroio do Sal, 
situada na Rua Alegrete, Nº 111, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 11h45min e das 13h30min às 
17h15min.

Entidades sociais podem ter remissão de débitos e 
isenção de impostos municipais em Arroio do Sal

Na manhã de sexta-feira dia (21 
de maio) ocorreu o encalhe da em-
barcação Rei Artur, um barco de 
pesca artesanal com sete tripulan-
tes e 13m de comprimento, na en-
trada da Barra do Rio Mampituba 
em Passo de Torres . O barco é pro-
veniente de Florianópolis e atuava 
na captura da Tainha em nossa cos-
ta. Na tentativa de entrar na Barra 
para descarregar, teve uma falha 

mecânica e acabou por encalhar. 
"No mesmo dia a pedido do 

Presidente da Colônia de Pesca-
dores Adriano Delfino Joaquim, a 
Administração Municipal do Pre-
feito Valmir Rodrigues acionou as 
Secretarias de Obras, Assistência 
Social e CASAN para montar uma 
força tarefa no intuito de retirar a 
embarcação para praia. No dia 22 
de maio foram deslocadas a Moto-

niveladora e Retroescavadeira da 
secretaria de obras para praia dos 
Molhes, e estes com auxílio de um 
guincho particular e moto-bomba 
da CASAN começaram os traba-
lhos. Foram três dias de trabalhos 
até a segunda-feira (24) quando a 
embarcação Rei Artur estava em 
segurança na praia", ressalta a co-
municação da Prefeitura do Passo 
de Torres. 

Entenda como ocorreu desencalhe 
de embarcação no Passo de Torres

Por volta das 11 horas de sexta-
-feira (28 de maio), um jovem de 
16 anos - identificado como Ruan 
da Silva Spido - morreu eletrocuta-
do no município de Mampituba. O 
jovem estava em uma motocicleta 
quando um cabo energizado, que 
estava caído na estrada por conta 
dos fortes ventos na região no úl-

timo final de semana, enganchou 
na roda da motocicleta. Ao tentar 
retirar o cabo com o uso das mãos, 
o choque ocorreu.

Segundo moradores da região, 
o local do acidente está sem luz 
desde sábado, 22 de maio. A famí-
lia do jovem e moradores acusam 
a Companhia Estadual de Energia 

Elétrica (CEEE) de negligência. O 
Instituto Médico Leal (IML) che-
gou ao local para retirar o corpo 
por volta das 20 horas e 30 minu-
tos, mais de oito horas após o fa-
lecimento. Durante esse período, 
os familiares montaram estrutura 
provisória sobre o corpo utilizando 
uma lona.

Jovem de 16 anos morre eletrocutado em Mampituba
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Por Fausto Júnior
______________

Após mais de um ano de uma 
espécie de Estado de Exceção 
no Brasil por conta da pandemia 
de Covid 19, alguns setores da 
economia buscam voltar a ativa 
em meio a uma nova realizada, 
muitos após idas e vindas de 
fechamentos e aberturas de es-
tabelecimentos, tudo também 
por conta das várias ondas de 

contaminação do Coronavírus 
ocorridas no  Brasil e em todo 
mundo. Mas o setor de eventos, 
principalmente o setor de artes 
e cultura ainda sofrem muitos 
impactos. Artistas, produtores 
de eventos, empreendedores de 
casas de apresentação de show, 
dentre outros tiveram que mo-
mentaneamente desistir de seus 
projetos pessoais ou empresa-
riais, dar uma parada no traba-
lho, o que gerou reflexos de em-

prego, renda e movimentação 
de vários outros setores que são 
fornecedores secundários aos 
atores da cultura & eventos na 
pandemia. 

O Governo Federal do Brasil 
promoveu algumas medidas de 
proteção a pequenos empre-
endedores e profissionais, que 
foram afetados por medidas de 
contenção ao coronavírus em 
várias fases da pandemia que 
ainda estamos passando. E os 
trabalhadores e empreende-
dores da Cultura foram alguns 
destes. Auxílios emergenciais fo-
ram dados a trabalhadores infor-
mais, empréstimos subsidiados, 
e pagamento de parte dos ven-
cimentos de empreendedores 
que mantiveram seus trabalha-
dores (mesmo durante as medi-
das protetivas) amenizaram um 
pouco o baque financeiro que as 
pessoas que vivem de eventos 
e da arte tiveram e ainda estão 
tendo. Mas a situação está lon-
ge de ser tranquila para estes 

trabalhadores individuais, prin-
cipalmente os que sobrevivem 

de vários (e muitas vezes peque-
nos) caches.

Em meio a pandemia, artistas buscam seus 
caminhos para retomada em Torres 

Alguns atores de atividades no setor falam ao jornal A FOLHA sobre os impactos de mais de um ano de restrições, por conta da 
crise sanitária, e dos projetos socioeconômicos possíveis

Torrenses falam sobre impactos e projetos 

Músico torrense  Batista Rosa e banda

Banda torrense Aruêra

A FOLHA consultou alguns atores do 
segmento da Cultura profissional em 
Torres para saber o diagnóstico des-
tes perante os 14 meses de paradas/ 
modificações no trabalho do setor (até 
maio de 2021), assim como buscar nos 
depoimentos algumas ideias de pro-
postas para que a sociedade pudesse 
ajudar artistas, promotores da arte e 
de eventos a voltarem a suas ativida-
des de forma saudável, digna e susten-
tável.

O professor, pintor, ator e escritor 
torrense Roni Dalpiaz respondeu da 
seguinte forma:

 “A pergunta que me foi direciona-
da é relativa aos impactos da Pande-
mia sobre as artes e a cultura, e minha 
resposta é que, juntamente com o 
turismo, esta foi uma das atividades 
econômicas do país mais afetada. Foi 

a primeira a parar e certamente será a 
última a voltar.

A cultura no Brasil sempre foi “ne-
gligenciada”. Essa é a palavra mais 
amena que eu posso usar em relação 
ao Brasil, aos brasileiros do poder e 
aos brasileiros do dia a dia. Quando 
alguém pergunta sobre cultura no 
país eu penso em dificuldade e pouco 
apoio. Todos a acham importante, inte-
ressante, imprescindível, porém é logo 
esquecida e as ações e o dinheiro vão 
para algo mais urgente. Se sobrar, vol-
tamos no assunto. E não foi diferente 
na Pandemia. 

Com muita publicidade surgiu um 
alento aos “dependentes da cultura”, 
a Lei Aldir Blanc. Embora urgente e 
essencial, ela demorou muito tempo 
para ser efetivada e os recursos foram 
insuficientes para a demanda. Porém 
válidos.

Com base na amostragem da cida-
de, o público envolvido em qualquer 
tipo de atividade relacionada à cultura 
não foi abrangido em sua totalidade. 
Muita gente ficou de fora. Por simples 
desconhecimento da lei ou por alguma 
dificuldade advinda da forma de ca-
dastro. Os valores recebidos, de acordo 
com o site da prefeitura, do estado e 
do país, parecem vultosos, mas se di-
luídos entre os diretamente envolvidos 
e aqueles indiretamente, se transfor-
mam em quase nada. E menos ainda 
se dividido pelo número de meses sem 
atividades.

Alguns artistas migraram rapida-
mente para os meios virtuais tentan-
do manterem-se na ativa. Os que não 
puderam ou não tinham recursos para 
isso, foram forçados a buscar empre-
gos alternativos a fim de sobreviverem 
(literalmente). Falo isso de todo o tipo 

de artistas, ativistas culturais, promo-
tores de eventos, casas de eventos, mu-
seus e ainda outros envolvidos direta e 
indiretamente com a cultura. Todos so-
freram, com perda total ou parcial da 
renda. O impacto foi devastador. 

A Cultura no país e seus agentes foi 

fortemente impactada e certamente 
serão necessárias políticas públicas de 
incentivo e/ou fomento para o ressur-
gimento das várias atividades individu-
ais e coletivas que não sobreviveram a 
mais de ano sem funcionamento. Vai 
ser uma longa caminhada”.

Ateliê de Roni Dalpiaz
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Receba A FOLHA em casa todas 
as sextas-feiras!

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

gião.

• Valor Assinatura Anual – R$ 190,00
     • Valor Assinatura Semestral – R$ 100,00
                   • Valor Assinatura Trimestral – R$ 60,00
  Contatos:

  51- 99754 2913
  51- 98011 8010

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

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

Torres – RS - Brasil

Sinalização de um espaço para apresentações seria importante
Tomazzo Mottironi, morador de 

Torres, é professor, editor e Pro-
motor Cultural, além de idealiza-
dor e Gestor do projeto Cineclube 
de Torres e outras atividades no 
meio.  Sobre a Cultura em meio a 
Pandemia na cidade, ele indicou o 
seguinte: 

“Sem dúvida, na pandemia o 
setor que mais sofreu foi o setor 
cultural: foi dos primeiros a inter-
romper as atividades, muitas ve-
zes antes dos primeiros decretos 
como no caso do Cineclube Torres, 
e está praticamente paralisado até 
hoje. Há exceções no segmento 
da música, onde teve uma pe-
quena retomada, mas resumida à 
presença de músicos em espaços 
comerciais, como restaurantes e 
bares, no final do ano de 2020 e 
nos primeiros meses desse ano, 
sendo interrompido novamente 
com a piora sanitária, apelidada 
de 2ª onda. 

Também no artesanato, houve 
uma tímida retoma, a partir de 
novembro. E de momento é um 
dos segmentos que pode operar, 
condicionado por protocolos sani-
tários rígidos. Os demais setores, 
especialmente os que dependem 
de apresentação ao público, au-
diovisual, dança, teatro e também 
parcialmente música, estão para-
lisados, operando exclusivamente 
pelos canais virtuais.

O Cineclube Torres, teve sua 
última exibição pública em março 
2020, uma sessão no Mova (hoje 
fechado), que deveria integrar um 
ciclo cancelado pela pandemia, 
e desde então só realizou pontu-
almente algumas sessões online, 
temáticas, no dia da Consciência 
Negra e para o festival CineSerra, 
de quem é parceiro exibidor.

Um alento ao setor cultural foi 
sem dúvida a Lei Aldir Blanc, que 
trouxe para o município a possibi-
lidade de distribuir quase 300 mil 

reais de auxílios, subdivididos em 
subsídios para Pessoas Jurídicas e 
Pessoas Físicas, mediante contra-
partidas a realizar em 2021.

Esta aplicação financeira de 
recursos federais só foi possível 
pela mobilização da classe artísti-
co-cultural da cidade e pelo empe-
nho da prefeitura que operou esta 
transferência (através de editais 
públicos de subsídio, fomento e 
trajetória), embora finalizada com 
certo atraso, só efetivando repas-
ses no final do ano, e evidenciando 
algum problema de transparência, 
por exemplo, a ausência da publi-
cação das pessoas jurídicas con-
templadas.

Passado mais de um ano da 
eclosão da crise sanitária, mesmo 
nesse cenário de retomada geral 
de atividades, embora com núme-
ros ainda poucos animadores, as 
perspectivas para o setor artístico 
não são boas. É difícil prever um 
calendário para programar even-

tos presenciais sejam eles de pe-
queno, médio ou grande porte, de 
qualquer segmento artístico, au-
diovisual, teatro, dança ou música.

Em Torres isso é ainda mais críti-
co pela ausência de um espaço pú-
blico para eventos, após a entrega 
à SAPT do Auditório, só restou o 
salão do Museu, que atualmente 
está entrando em obras, mas sem 
que tenha sido divulgado o proje-
to, seus objetivos, e informar quais 
espaços estarão à disposição após 
esta reforma e com quais carate-
rísticas.

Seria oportuno nesse momento 
aproveitar esta dinâmica do grupo 
de artistas e produtores que se 
mobilizaram para Lei Aldir Blanc 
e também este perdurar da inter-
rupção de atividades para o públi-
co, para articular um diálogo mais 
eficaz com o poder público. 

Esse diálogo retomaria o pro-
cesso de democratização dos me-
canismos de gestão e fomento 

previstos pela Lei Quadro Muni-
cipal do setor, abrangendo assim 
perspectivas para os equipamen-
tos culturais públicos, o fomento 
pelo Fundo Municipal de Cultura e 
a elaboração de inventário para a 
consolidação de um Plano de Cul-
tura municipal”. 

Contratações e oferecimento de programas online
Rodrigo Danni é diretor da 

regional do Serviço Social do 
Comercio (Sesc RS) da região 
da Grande Torres, além de 
gerenciar o Hotel do Sesc na 
cidade. A entidade tradicional-
mente promove a cultura de 
forma total ou semi  subsidia-
da para  o público, contratan-
do artistas ou eventos cultu-
rais para que façam parte dos 
projetos implementados nas 
cidades onde atua. E Torres é 
uma delas. 

O diretor executivo respon-
deu a indagação de A FOLHA 
sobre a mesma questão com o 
seguinte texto: 

“A pandemia de Covid trou-
xe impactos altíssimos nas 

atividades como um todo, 
em especial nas de Cultura. A 
impossibilidade de qualquer 
atividade presencial e o fe-
chamento de Bares, Hotéis, 
Restaurantes bem como a res-
trição de atividades em locais 
públicos, levou para uma total 
recessão aos artistas.

Dentro do possível e respei-
tando todos os protocolos de 
distanciamento, em 2020 re-
alizamos mais 20 ações cultu-
rais priorizando as atividades 
online e valorizando sempre os 
artistas locais de nossa região, 
com isso conseguimos de algu-
ma forma auxiliar a cultura lo-
cal dentro das possibilidades.

Em 2021 já realizamos 
ações de música e artes visu-

ais dentro do nosso programa 
arte Sesc Cultura por Toda a 
Parte. Com a gradual abertura 
e o avanço da vacinação, acre-
ditamos que neste segundo 
semestre poderemos auxiliar 
ainda mais a cultura local com 
novas atividades.

Este é um período complexo 
que evidencia ainda mais a im-
portância dos investimentos 
da Fecomércio Sesc/Senac em 
nossa região.

Seguiremos com nossa mis-
são de promover ações para 
o bem estar social dos traba-
lhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo bem como 
da sociedade como um todo, 
nas áreas de saúde, educação, 
cultura, esporte e lazer”.Um dos projetos apoiados pelo Sesc Torres em meio a pandemia

Prefeitura de Torres 
trabalha “para a frente”

A FOLHA consultou a 
área de cultura da Prefei-
tura Municipal de Torres 
sobre a mesma questão 
- os desafios da Cultura 
em meio a pandemia. Foi 
feita uma reunião com a 
Diretoria de Cultura, Maria 
do Carmo Confort e com o 
novo secretário da pasta 
recém empossado então, 
José Mauri Rodrigues. 

A resposta dos dirigen-
tes relacionados a cultura 
na prefeitura de Torres foi 
com um olhar para o futu-
ro, para programas e proje-
tos que estão sendo ainda 
idealizados. Lembrando 
que atualmente houve 
uma quase reativação da 

pasta (que estava dentro 
de outra secretaria ante-
riormente) A resposta da 
municipalidade veio com o 
seguinte texto: 

“Estamos estruturando 
a secretaria municipal da 
Cultura e do Esporte e as-
sim organizando a criação 
dos Planos Municipais de 
Cultura e do Esporte (claro 
que através de calendário 
de reuniões com a comu-
nidade). Também estamos 
formando os conselhos e 
seus respectivos fundos. 
Posteriormente organiza-
do, estaremos executando 
os planos conforme as ne-
cessidades dos setores".



30 A FOLHAsexta-Feira, 4 de Junho de 2021



A FOLHA 31Sexta-Feira, 4 de Junho de 2021

REMEMBRANÇAS DE TORRES   

Tão ou mais difícil como projetar o futuro, é descrever o pas-
sado. Claro que alguns fatos, locais ou acontecimentos pas-
sados já foram descritos com detalhes impressionantes, 
porém outros faltam fontes, documentos, datas... 
Ao olhar fotos antigas eu sempre tento imaginar como seria 
todo o resto que não estava contido naquele pedaço de pa-
pel. E da mesma forma, lendo alguma descrição histórica, 
imagino como deveria ser aquele local tão ricamente expos-
to. 
Viajantes vindos pela estrada de laguna, atravessando as 
correntezas do Mampituba em direção as três grandes torres 
que adentram o mar... 
Imaginar, completar, materializar nem que seja numa pintura 
ou desenho, o que foi descrito ao longo dos anos sobre a vila 
de Torres, e assim observar e admirar. Talvez as primeiras 
descrições lembrem aquelas praias desertas que muita gen-
te adoraria passar suas férias ou o resto de suas vidas. Essa 
poderia ser a Torres de 1500, algo bem próximo da descri-
ção de um paraíso aqui na terra. 
Em uma crônica do historiador Ruy Ruben Ruschel, há uma 
descrição de como poderia ter sido nossa cidade na época 
do descobrimento do Brasil.  
Ruschel tenta visualizar a região a partir de três fatores bási-
cos: as areias, o lençol freático e as matas. Iniciando pelas 
areias ele descreve que a faixa plana de praia só existia até 
onde a maré chegava, o que concentravam ali mesmo as 
grandes dunas, deixando a Praia Grande, Praia da cal e 
Praia da Itapeva bem mais estreitas do que hoje. 
“Logo atrás dessa linha estreita, mole e ondulada de praia é 
que se concentravam, em grandes dunas, quase todas as 
areias Torrenses. Formavam dunas enormes, até 20 m ou 
mais de altura, alinhadas em poucos bastidores, ocupariam 
os espaços agora do calçadão da beira-mar e das primeiras 
quadras na praia grande e da Cal.” 
Já o lençol freático, há cinco séculos, ficava bem acima do 
presente, estendendo pelas planícies Torrenses que viviam 
encharcadas. Os pantanais iam desde às margens do Mam-
pituba até a encosta da Itapeva, e também daí para o sul. 
“Paralelos ao mar, esses banhados começavam logo atrás 
das grandes dunas e às vezes tinham 1km ou mais de largu-

ra.  O primeiro deles vinha desde a atual ponte pênsil até a 
extremidade norte da Lagoa do violão (Ronda) com desen-
volvimento ao longo das margens do Mampituba (Potreiro).” 
Pelo descrito, as terras da atual cidade e de seu entorno 
eram encharcadas e cobertas de tiriricas, povoada de jaca-
rés, lagartos, cobras, capivaras, pacas, garças, marrecas 
migratórias e tantos outros animais de pântano. 
O terceiro grande fator da paisagem torrense de outrora, 
segundo Ruschel, foi a presença dominante da Mata Atlânti-
ca. 
“Nas Torres, a floresta encontrava condições de desenvolvi-
mento até onde, abrigada dos Ventos marítimos (vento Nor-
deste predominante e o Vento Sul), grandes capões havia na 
hoje Cidade Alta, nas encostas do Morro do Farol, nas Fur-
nas da guarita e na torre do Sul, bem como na Itapeva. Até 
mesmo entre a Falésia do Morro do farol e o mar se tinha 
desenvolvido uma réstia de mato abrigada pelas enormes 
rochas que ali existiam.” 
Este era, mais ou menos, o cenário por volta de 1500 e que 
deve ter permanecido assim até por volta de 1800, quando, 
finalmente, começaram a acontecer alguns fatos relevantes 
nesta região. 
A região de Torres, em 1777, começou a deixar calmaria de 
lado e o paraíso foi alterado, Jacob (Jaques ou Diogo) 
Funck, ergueu no alto da torre norte o primeiro fortim em 
defesa do continente de Rio Grande de São Pedro. O Fortim 
São Diogo das Torres foi construído na subida do Morro do 
Farol, próximo ao prédio da escola abandonada. Composto 
por duas amuradas de terra em ângulo, com 300m de com-
primento, e dois canhões apontados para o norte, o fortim 
oferecia esta frágil defesa do continente. Aqui no extremo da 
mansa e tediosa planície costeira gaúcha, um fortim em 
defesa da invasão castelhana que nunca aconteceu.  
Mais tarde, em 1822, o fortim já desaparecido, foi reerguido 
pelo Cel. Francisco de Paula Soares de Gusmão com o no-
me de “Baluarte Ipiranga”. Tão frágil como o primeiro 
Em 1839, de acordo com Ruschel, a vila das Torres tinha 
uma única via transitável assim descrita: 
“...um longo desfiladeiro entre um dos montes que dão nome 
àquele lugar e um grande paul (alagadiço), então invadeá-

vel.” 
Este caminho existia desde os tempos mais remotos, era a 
trilha utilizada pelos índios (cariós e arachãs) que aqui habi-
tavam. Naquela época já era o único caminho pois pela beira
-mar havia uma quantidade enorme de rochas que obstaculi-
zavam a passagem pela beira mar, pela lagoa existiam os 
perigosos banhados e pelos morros existia o incômodo de 
subir e descer. 
Além deste caminho, nessa época, já existiam a casa deno-
minada de número um, pertencente ao Alferes Manoel Fer-
reira Porto, e a igreja Matriz de São Domingos das Torres. E 
conforme descreveu Ruschel as condições de sanidade da 
população torrense não eram muito boas. A maioria das 
famílias moravam na zona rural, em casas pobres no meio 
das suas roças e campos.  
O entorno do hoje centro histórico da cidade foi descrito 
como quase deserto, muita areia, mato e poucos moradores. 
“O terreno é como o resto antecedente, de praias e falto de 
matos e pastos. Não tem moradores, só uma casa de regis-
tro, situada nas ditas Torres, que tem um Cabo de Esquadra 
com dois soldados da Cavalaria Ligeira. Antes de chegar ao 
campo das Torres passa-se por cima de um pequeno morro, 
a esquerda do caminho, está uma pequena casa que é da 
família do tal Cabo de Esquadra.” 
“Pela esquerda, o terreno, muito pantanoso, tem bons matos 
e boas madeiras. Em cima do dito morro, na parte que faz 
frente ao norte, há uma bateria, sem artilharia, fabricada de 
terra, com quartéis nos quais estiveram cinco Companhias 
do Regimento de Santos, pelo tempo da Campanha. O resto 
do caminho é de praias, não tem pastos, nem matos que 
prestem, nem moradores.” 
Nesta época, os moradores desta região eram poucos índios 
e mestiços que restaram dos prisioneiros de guerra trazidos 
para trabalhar nas obras da igreja, imigrantes açorianos que 
vieram de Desterros e Mostardas para a primeira coloniza-
ção (1777) e os 422 imigrantes alemães que vieram em 
1826. De acordo com o recenseamento da época (1826) o 
total de moradores do distrito era de 1120 pessoas, sendo 
675 homens e 445 mulheres. 
Fonte: Ruy Ruben Ruschel, Torres tem história. 
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